
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 18; II NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 Styczeń 2018 
1 Sm 3, 3b-10. 19; Ps 40; 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20; J 1, 35-42 

 

  
Samuel czuwał w przybytku. Arka 

Przymierza, widzialny znak obecności 
Boga na ziemi, była blisko. W ciszy 
nocnej Samuel usłyszał skierowane do 
niego wezwanie. Ktoś wołał go po 
imieniu. Był przekonany, że to kapłan 
Heli. Pobiegł do niego. Jeszcze nie 
umiał odróżnić głosu człowieka od głosu 
Boga. Pomógł mu w tym stary kapłan. 
Wiedział on, że Bóg obecny w przybytku 
może przemówić do człowieka. Odtąd 
Samuel do końca swego życia 
pozostanie w bezpośrednim kontakcie 
z Bogiem. 

To wielki dzień, w którym człowiek 
wierzący usłyszy swoje imię 
wypowiedziane przez Boga. Jest to 
wezwanie do podjęcia dialogu. Odtąd 
ten jeden głos wyróżnia się jakościowo 
wśród wszystkich głosów, jakie można usłyszeć na ziemi. Mówi do 
nas każde stworzenie: szum jodły, szmer strumyka, plusk fali, 
śpiew ptaka, grzmot pioruna, łoskot sunącej w dół lawiny. 
Szczególnie wiele mówią do nas ludzie. Bywa, że jesteśmy 
zmęczeni ich mówieniem. Czekamy na chwilę ciszy. Wśród tych 
milionów słów słowo Boga skierowane do nas posiada znaczenie 

Intencje mszalne: 15.01 - 21.01 
 

Poniedziałek, 15 styczeń 2018  
700  
1200  śp. Eugenia Dudar (1 Msza święta gregoriańska) 
Wtorek, 16 styczeń 2018  
700  
1200  śp. Eugenia Dudar (2 Msza święta gregoriańska) 
Środa, 17 styczeń 2018 – Dzień Judaizmu 
700   śp. Eugenia Dudar (3 Msza święta gregoriańska) 
1200 śp. Ewa Truś (5 rocz.)  
Czwartek, 18 styczeń 2018 
700  śp. Eugenia Dudar (4 Msza święta gregoriańska) 
1200  śp. Zygmunt Maszewski 
Piątek, 19 styczeń  2018  
700  śp. Eugenia Dudar (5 Msza święta gregoriańska) 
1200 śp. Bronisław Starzyński (8 rocz.) oraz o zdrowie dla Cecylii 

Starzyńskiej 
Sobota, 20 styczeń 2018  
700  śp. Eugenia Dudar (6 Msza święta gregoriańska) 
1200 śp. Janina Gorczyńska (11 rocz.) 
Niedziela, 21 styczeń 2018  
800 śp. Henryk Kapusta (z okazji imienin) i rodzice z obojga stron 
800 śp. Eugenia Dudar (7 Msza święta gregoriańska) 
930 śp. Józefa(k) Laskowska (1 rocz.), Jan Laskowski oraz rodzice z 

obojga stron 
1100 Dziękczynna z okazji 82 rocznicy urodzin Cecylii Grabowskiej z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
1230  O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Agnieszki ( z okazji 

imienin) 
1800 śp. Zygmunt Bierkowski i zmarli z rodziny, rodzice: Jan i 

Stefania, Władysław i Stanisława, Maciej i Elżbieta oraz Jan 
Milun 

Kalendarz 
liturgiczny: 

17 I - św. Antoni, 
opat 

19 I - św. Józef 
Sebastian Pelczar, 
biskup 

21 I - św. Agnieszka, 
dziewica i 
męczennica 

„We wszystkich  
uczynkach pamiętaj 
o końcu, a nigdy nie 

popadniesz w 
grzech” 

 
Mądrość Syracha 

Kto do mnie mówi? 



wyjątkowe. Nikt bowiem nie ma nam do powiedzenia nic 
cenniejszego niż Bóg. 

Niewielu ludzi wierzących ma takie szczęście jak Samuel, 
by już we wczesnej młodości usłyszeć Boga, większość dorasta do 
tego całymi latami. Przeżywają tę przygodę wytrwali. 

W dorastaniu do spotkania z Bogiem trzeba mieć na 
uwadze dwa przeszkadzające głosy. Pierwszym jest głos ciała. 
Najgłośniej na tej ziemi woła nasze ciało. Ono też stanowi z reguły 
stację zagłuszającą głos samego Boga. Ciało woła o chleb, napój, 
ubranie, mieszkanie, rozrywkę, wygodę, przyjemność. To jest 
bardzo głośne wołanie. 

Św. Paweł ujawnia Koryntianom szczególną moc tego 
głosu, przestrzegając, że „ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, 
a Pan dla ciała /..../. Ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który 
w was jest /.../, chwalcie więc Boga w waszym ciele!” Wezwanie to 
przypomina, że człowiek nawet ciałem może wielbić Boga, o ile 
tylko dostosuje je do Jego prawa. 

Drugi głos pochodzi od świata. Ten ma nam do 
zaofiarowania tysiące swoich wartości. Usiłuje je reklamować 
możliwie głośno. Świat posiada wiele rozgłośni o wielkim zasięgu, 
z których przekazuje swoje wezwanie. 

W praktyce głos świata najczęściej potęguje głos ciała. Ten 
duet jest w stanie odwrócić uwagę człowieka od Boga. Jeśli się to 
uda, delikatny głos Stwórcy nie dociera do człowieka przez całe 
lata. 

Mądrość polega na rozróżnieniu głosu ciała i świata od 
głosu Boga. Ten, kto nastawi swe serce na jego odbiór, wchodzi 
w bardzo żywy i ubogacający kontakt z samym Stwórcą. Tak się 
stało z uczniami Jezusa, którzy odpowiedzieli na Jego wezwanie. 

Dziś wielu ludzi lubi słuchać głosu ciała i głosu świata, nie 
zabiegając zupełnie o usłyszenie głosu Boga. Jest to smutny znak 
upadku moralnego i religijnego współczesnego pokolenia. Wszelka 
bowiem kultura ducha oparta jest zawsze na kontakcie z Bogiem, 
na umiejętności słuchania Jego głosu. 

 Święta Agnieszka  
Agnieszka była w starożytności jedną z najbardziej popularnych świętych. Piszą 
o niej św. Ambroży, św. Hieronim, papież św. Damazy, papież św. Grzegorz I 

Wielki i wielu innych. Jako 12-letnia dziewczynka, pochodząca ze starego rodu, 
miała ponieść męczeńską śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku. Według 

przekazów o rękę Agnieszki, która złożyć miała wcześniej ślub czystości, 
rywalizowało wielu zalotników, a wśród nich pewien młody rzymski szlachcic 

oczarowany jej urodą. Zalotnicy, chcąc złamać jej upór, oskarżyli ją, że jest 
chrześcijanką. Na miejscu "świadectwa krwi" dzisiaj jest Piazza Navona - jedno 

z najpiękniejszych i najbardziej uczęszczanych miejsc Rzymu. 
Św. Agnieszkę przedstawia się z barankiem mającym nimb lub z dwiema 

koronami - dziewictwa i męczeństwa. W jej święto poświęca się baranki, a z ich 
wełny robi się paliusze. Jej atrybutami są ponadto: gałązka palmowa, kość 

słoniowa, lampka oliwna, lilia, miecz, zwój. 

Ogłoszenia parafialne  
 
 

1. Dziś w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem przeżywamy 
104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W modlitwie 
pamiętajmy o Polakach na emigracji, przybyszach do naszego 
kraju, migrantach i uchodźcach na całym świecie. Prośmy aby 
Bóg uczył nas jak mądrze pomagać. 

2. We środę [17 stycznia] obchodzimy Dzień Judaizmu w Kościele w 
Polsce, a od czwartku rozpoczynamy Tydzień Powszechnej 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym roku towarzyszy mu 
hasło „Prawica Twoja wsławiła się mocą” [Wj 15, 6]. Program 
nabożeństw ekumenicznych odnajdziemy na stronie 
internetowej diecezji elbląskiej. 

3. Seminarium Duchowne w Elblągu zaprasza młodych mężczyzn 
[od III klasy gimnazjum] do udziału w rekolekcjach, które odbędą 
się w dniach 3-7 lutego br. Szczegółowe informacje w Internecie.  

4. W tym tygodniu kończymy już wizytę duszpasterską; plan wizyty 
w gablocie i na stronie internetowej. Można też zgłosić kolędę 
dodatkową, jeśli kogoś nie było w domu. Dziękujemy wszystkim 
za serdeczne przyjęcie. 

5. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: 
Śp. Zenon Budo – lat 65, z ul. Rawskiej 
 

Por. Ks.E.Staniek 


