
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 7; Niedziela Chrztu Pańskiego– 12 Styczeń 2020

Czytania: Iz 42,1-7; Ps 29; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17

„Przyznajcie Panu, synowie Boży, chwalę Jego imienia” 
(Ps 29)

Św. Piotr, naoczny świadek chrztu Jezusa, w swoim przemó-
wieniu do Korneliusza ukazał to zdarzenie jako początek apostolskie-
go życia Pana. „Wiecie, co się działo... po chrzcie, który głosił Jan.
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu,  którego Bóg namaścił  Duchem
Świętym  i mocą...  przeszedł  On  dobrze  czyniąc  i uzdrawiając
wszystkich, którzy byli pod władzą diabła” (Dz 10, 37–38). Słowa Pio-
tra są echem słów Izajasza i Ewangelii.

Wszystkie teksty ukazują Jezusa jako napełnionego, „namasz-
czonego” Duchem Świętym. Jak Jego życie ziemskie rozpoczęło się 
za sprawą Ducha Świętego, tak samo i życie apostolskie rozpoczyna 
się przy szczególnym udziale tegoż Ducha. Duch Święty opanował 
Go całkowicie i prowadził w wypełnianiu Jego posłannictwa.

W podobny sposób dzieje się z chrześcijaninem: przez chrzest
rodzi się on do życia w Chrystusie, a przez udział Ducha Świętego 
zostaje usprawiedliwiony i odnowiony w całej swojej istocie oraz 
ukształtowany na dziecko Boże. A kiedy postąpił w latach i ma podjąć
świadomie i z odpowiedzialnością obowiązki życia chrześcijańskiego,
Duch Święty bierze udział ponownie udzielając łaski przez sakrament
bierzmowania, by utwierdzić go w wierze i uczynić mężnym świad-
kiem Chrystusa. Całe życie chrześcijanina rozwija się pod wpływem 
Ducha Świętego.

Intencje mszalne: 13.01 - 19.01

Poniedziałek, 13 styczeń 2020

700 

1200  

Wtorek, 14 styczeń 2020

700 śp. Włodzimierz Kłosowski (30 d.p.p.)

1200 śp. Wiesław Wilmański

Środa, 15 styczeń  2020 

700 śp. Helena Leszczyńska (popogrzebowa)

1200 

Czwartek, 16 styczeń  2020

700 śp. Stefan Trendyk

1200 śp. Stefan Szlachcikowski i rodziców z obojga stron

Piątek, 17 styczeń  2020 – wspomnienie św. Antoniego opata

700   

1200 śp. Jadwiga Rogoża (10r.ś.), śp. Ignacy Rogoża

Sobota, 18 styczeń  2020

700  

1200 śp. Stanisław (16r.ś.) i dziadkowie z obojga stron  

Niedziela,19 styczeń 2020

800 śp. Henryk Kapusta i rodzice z obu stron

930  śp. Helena (9r.ś.) i Józef  Wlazłych

1100 O zdrowie i dary Ducha Świętego dla Katarzyny z okazji 34 urodzin 
(od babci)

1230 śp. Agnieszka Olszewska (12r.ś.) oraz Alojzy i Lidia Olszewscy

1800 śp. Irena Makowska (30 p.p.)

http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania


Ewangelista Mateusz opowiadając o chrzcie Jezusa zaznacza,
że Chrzciciel nie chciał się podjąć tej czynności: „To ja potrzebuję 
chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” (Mt 3, 14). Oczywi-
ście, że Pan nie potrzebował chrztu. Jednak poszedł do Jordanu, do-
stosowując się do wszystkich, którzy szli prosić o chrzest pokuty, 
i nalegał na Jana mówiąc: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypeł-
nić wszystko, co sprawiedliwe” (tamże 15). „Sprawiedliwość”, jaką Je-
zus chce wypełnić, jest to doskonałe spełnienie woli Ojca; i właśnie 
Ojciec w odpowiedzi na ten gest tak pokorny, stawiający Jezusa na 
równi z grzesznikami, objawia Jego godność Mesjasza i Duch Święty 
widzialnie zstępuje na Niego.

Dla chrześcijanina nieodzownym warunkiem tego, aby łaska 
chrztu w nim owocowała i aby dał się prowadzić Duchowi Świętemu, 
jest pokora skłaniająca go do szukania we wszystkim woli Bożej, 
z pominięciem wszelkiej korzyści osobistej.

        Por. O.Gabriel

Chrzest w Jordanie to pierwsze publiczne objawienie Jezusa
jako Króla i Zbawcy, a jednocześnie objawienie całej Trójcy

Świętej. To początek działalności Jezusa i szczyt działalności
Jana Chrzciciela, który pierwszy rozpoznał w ezusie obiecanego
Mesjasza. Jezus zanurza się w wody Jordanu, jak w wody śmier-
ci, przyjmując na siebie nasze grzechy. Niech dzisiejsze święto
będzie dla nas okazją do dziękczynienia za dar chrztu, w któ-

rym obmyły nas wody życia wiecznego, czyniąc nas 
dziećmi Bożymi. 

Por. Oremus

Ogłoszenia parafialne  

1. Dziś w Święto Chrztu Pana Jezusa, kończy się okres Naro-
dzenia Pańskiego, a rozpoczyna czas zwykły w liturgii. 

2. Dziś po Mszy św. o godz. 11:00 ma swoje spotkanie na ple-
banii Oaza Dzieci Bożych.

3. W piątek [17 stycznia] w Kościele w Polsce obchodzimy
Dzień Judaimu. Z tej okazji Ks. Biskup Elbląski odprawi w
kościele Miłosierdzia Bożego [godz. 18.00] – Msze świętą
oraz wygłosi okolicznościowe kazanie. 

4. W sobotę [18 stycznia] rozpoczyna się Tydzień Modlitw o
Jedność  Chrześcijan.  W tym roku  towarzyszy  mu hasło:
„Życzliwi bądźmy” [Dz 28, 2]. Spotkania i modlitwy eku-
meniczne odbędą się w Elblągu, Mikołajkach Pomorskich
oraz w Szymonowie. Zachęcamy do udziału. Szczegóły na
stronie internetowej diecezji.

5. Zakończyliśmy  już kolędę w naszych domach. Jeśli u ko-
goś się      nie odbyła można zgłosić w zakrystii i się umó-
wić na wizytę w dogodnym terminie.

6. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”!
7. Zapraszamy do kawiarenki parafialnej.
8. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 

śp. Maria Krul – lat 83, z ul. Grottgera
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...
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