
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 8; II Niedziela Zwykła– 19 Styczeń 2020

Czytania: Iz 49,3-6; Ps 40; 1Kor 1,1-3; J 1,29-34

    „Boże, udziel nam swojej łaski i pokoju” 
 (1Kor 1, 2-3) 

 Również  i czytaniom  dzisiejszej  niedzieli  charakter  nadaje
uroczystość Objawienia Pańskiego ukazująca boskość i misję Chry-
stusa.  Świadectwu  Ojca:  „Ten  jest  mój  Syn  umiłowany,  w którym
mam  upodobanie”  (Mt  3,  17),  odpowiada  świadectwo  Chrzciciela:
„Oto Baranek Boży,  który gładzi  grzechy świata”  (J  1,  29).  Jezus,
przedstawiony przez Ojca jako Jego umiłowany Syn, teraz jest uka-
zany jako niewinny baranek, który będzie ofiarowany na przebłaganie
za grzechy. Nie jest to więc Mesjasz polityczny, mający dać Izraelowi
potęgę i chwalę ziemską, lecz „Sługa Pański” zapowiedziany przez
Izajasza, który weźmie na siebie ludzkie nieprawości i spłaci je wła-
sną śmiercią. Przez swą ofiarę stanie się światłością i zbawieniem nie
tylko Izraela, lecz całej ludzkości, w Nim też objawi się chwała Boga.
„Tyś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię... Ustanowię cię świa-
tłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”
(Iz 49, 3. 6). Proroctwo Izajasza, odczytane okiem chrześcijańskim,
staje się całkiem jasne. Ten, którego Bóg przez usta Proroka nazwał
imieniem „swego sługi”,  to ten sam, którego teraz, w pełni czasów,
Bóg ukazuje światu jako „swojego Syna”, przedmiot wszystkich Jego
upodobań. Bóstwo Chrystusa jaśnieje,  Jednorodzony Ojca jest Bo-
giem jak Ojciec; przyjmując naturę ludzką nie umniejszył swego Bó-
stwa.  Ukrył  je  jednak,  jakby  unicestwił,  przybierając  postać  sługi
i sprowadzając się wprost do roli baranka przeznaczonego na ofiarę
całopalną. Lecz właśnie przez tę ofiarę doszedł do zmartwychwsta-
nia,  odnalazł  w pełni  swoją  chwałę  jako  Syn  Boży  i nabył  władzę
udzielania tej chwały wszystkim ludziom. Dokonał bowiem odkupienia
ich od grzechu i przedstawił ich Ojcu jako synów.  

Intencje mszalne: 20.01 - 26.01

Poniedziałek, 20 styczeń 2020
700 
1800 śp. Michał Walędzik 

Wtorek, 21 styczeń 2020
700 śp. Agnieszka
1800 O Boże błogosł. dla Pani Agnieszki z okazji  imienin 
Środa, 22 styczeń  2020 
700 
1800 śp. Czesława(k) Sołtys
Czwartek, 23 styczeń  2020
700 
1800 Za dusze cierpiące w czyśćcu 
Piątek, 24 styczeń  2020
700   śp. Maria Krul
1800 śp. Dariusz Dyamentowski (30 p.p.)
Sobota, 25 styczeń  2020
700   śp. Sebastian Sabiło
1800  śp. Janina Truś, Ewa Truś i Stanisław Truś
Niedziela,26 styczeń 2020
800 śp. Feliks (27r.ś.), Bolesław i Elżbieta  z rodziny Łukaszewicz
930  śp. śp. Leokadia i Tadeusz Zgórzyńscy i rodzice z obu stron
1100 śp. Irena Sękowska (14r.ś.), śp. Stanisława(k) i Tomasz 
Potrzuscy
1230 śp. Zygmunt Bierkowski i zm. z rodziny oraz za rodziców z 
obojga stron; Jan, Stefania (k), Elżbieta, Maciej i Jan Miluna
1800 śp. Genowefa i Zenon Tomaszewicz, śp. Florentyna i Jan 
Lewandowscy

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


Wobec wielkości Chrystusa Jan wyraźniej dostrzega swoją nę-
dzę i wyznaje ją: „To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyj-
dzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode
mnie” (J 1, 30).  Oświecony światłem z wysoka,  głosi  bezwzględne
pierwszeństwo Chrystusa i Jego misji; On jest „wybrańcem Bożym”,
który przyszedł chrzcić już nie wodą, lecz „Duchem Świętym” (tamże
33–34). Wobec Chrystusa żaden apostoł nie znaczy już nic, a raczej
—  znaczy  tyle  i może  działać  tylko  o tyle,  o ile  uzależnia  się  we
wszystkim i z pokorą od Niego. 

       Por. O.Gabriel

O Słowo! O Jezu! Jak jesteś piękny i wielki! 
Któż zdoła Cię poznać i pojąć? 

Spraw, o Jezu, abym Cię poznał i umiłował.
Ty jesteś światłością, więc spuść promień światła do mej duszy, abym

Cię mógł zobaczyć i pojąć. Dozwól mi zwrócić spojrzenie na Ciebie,
Piękności nieskończona. Odsłoń nieco blasków Twojej chwały, abym

ujrzał i podziwiał Twoje boskie doskonałości.
Otwórz moje uszy, abym mógł słyszeć głos Twój 

i rozważać Twoje boskie pouczenia. 
Otwórz także mego ducha i rozum, aby słowo 

Twoje przeniknęło do mego serca; bym mógł je kosztować i pojąć.
Wzbudź we mnie wielką wiarę w Ciebie; niech każde Twoje słowo 

będzie dla mnie światłem, pociąga mię do Ciebie i skłania, bym szedł
za Tobą po każdej drodze sprawiedliwości i prawdy. 

O Jezu, o Słowo, Ty jesteś moim Panem, 
moim jedynym nauczycielem: 

mów, chcę słuchać Cię i wykonywać Twoje słowo. 
Chcę go słuchać, bo wiem, że ono pochodzi z nieba. Chcę go słuchać,

rozważać i wykonywać, gdyż ono daje życie, radość, 
pokój i szczęśliwość.

Mów! 
Ty jesteś moim Panem i nauczycielem, chcę słuchać tylko Ciebie 

(A. Chevrier)

Ogłoszenia parafialne  

1. Od poniedziałku wracają tradycyjne godziny sprawowania
Mszy świętych w naszej parafii. Codziennie o godz. 7:00
oraz  18:00.  Kancelaria  będzie  również  czynna  w stałych
dniach i godzinach; w poniedziałek od 7:30 – 9:00, oraz w
środę i piątek od 15:30 – 17:00.

2. Jutro (w poniedziałek) zapraszamy na Eucharystię o Duchu
Świętym na godz. 18:00 i nabożeństwo w intencji odnowy 
duchowej naszej parafii.

3. W piątek po wieczornej Eucharystii spotkanie „Kręgu Bi-
blijnego” w kościele na nabożeństwie przed Najświętszym
Sakramentem z możliwością ucałowania relikwii św. Jana
Pawła II.

4. Trwa  Tydzień  Modlitwy  o  Jedność  Chrześcijan.  W  tym
roku  towarzyszy  mu  hasło  „Życzliwi  bądźmy” 
[por.  Dz 28, 2]. Program nabożeństw ekumenicznych od-
najdziemy na stronie internetowej diecezji elbląskiej. 

5. Za tydzień w niedzielę 26 stycznia obchodzimy Dzień Isla-
mu w Kościele w Polsce. Z tej okazji ks. bp Jacek Jezierski
odprawi w katedrze elbląskiej o godz. 13.00 Mszę św. i wy-
głosi okolicznościowe kazanie.

6. Seminarium Duchowne w Elblągu zaprasza młodych męż-
czyzn szkół średnich do udziału w rekolekcjach, które od-
będą się w dniach 1-5 lutego br. Szczegółowe informacje w
Internecie. 


	Biuletyn Parafialny
	Parafii p.w. bł. Doroty z Mątów
	„Boże, udziel nam swojej łaski i pokoju” (1Kor 1, 2-3) Również i czytaniom dzisiejszej niedzieli charakter nadaje uroczystość Objawienia Pańskiego ukazująca boskość i misję Chrystusa. Świadectwu Ojca: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 17), odpowiada świadectwo Chrzciciela: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1, 29). Jezus, przedstawiony przez Ojca jako Jego umiłowany Syn, teraz jest ukazany jako niewinny baranek, który będzie ofiarowany na przebłaganie za grzechy. Nie jest to więc Mesjasz polityczny, mający dać Izraelowi potęgę i chwalę ziemską, lecz „Sługa Pański” zapowiedziany przez Izajasza, który weźmie na siebie ludzkie nieprawości i spłaci je własną śmiercią. Przez swą ofiarę stanie się światłością i zbawieniem nie tylko Izraela, lecz całej ludzkości, w Nim też objawi się chwała Boga. „Tyś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię... Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi” (Iz 49, 3. 6). Proroctwo Izajasza, odczytane okiem chrześcijańskim, staje się całkiem jasne. Ten, którego Bóg przez usta Proroka nazwał imieniem „swego sługi”, to ten sam, którego teraz, w pełni czasów, Bóg ukazuje światu jako „swojego Syna”, przedmiot wszystkich Jego upodobań. Bóstwo Chrystusa jaśnieje, Jednorodzony Ojca jest Bogiem jak Ojciec; przyjmując naturę ludzką nie umniejszył swego Bóstwa. Ukrył je jednak, jakby unicestwił, przybierając postać sługi i sprowadzając się wprost do roli baranka przeznaczonego na ofiarę całopalną. Lecz właśnie przez tę ofiarę doszedł do zmartwychwstania, odnalazł w pełni swoją chwałę jako Syn Boży i nabył władzę udzielania tej chwały wszystkim ludziom. Dokonał bowiem odkupienia ich od grzechu i przedstawił ich Ojcu jako synów. Wobec wielkości Chrystusa Jan wyraźniej dostrzega swoją nędzę i wyznaje ją: „To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie” (J 1, 30). Oświecony światłem z wysoka, głosi bezwzględne pierwszeństwo Chrystusa i Jego misji; On jest „wybrańcem Bożym”, który przyszedł chrzcić już nie wodą, lecz „Duchem Świętym” (tamże 33–34). Wobec Chrystusa żaden apostoł nie znaczy już nic, a raczej — znaczy tyle i może działać tylko o tyle, o ile uzależnia się we wszystkim i z pokorą od Niego.
	O Słowo! O Jezu! Jak jesteś piękny i wielki! Któż zdoła Cię poznać i pojąć? Spraw, o Jezu, abym Cię poznał i umiłował. Ty jesteś światłością, więc spuść promień światła do mej duszy, abym Cię mógł zobaczyć i pojąć. Dozwól mi zwrócić spojrzenie na Ciebie, Piękności nieskończona. Odsłoń nieco blasków Twojej chwały, abym ujrzał i podziwiał Twoje boskie doskonałości. Otwórz moje uszy, abym mógł słyszeć głos Twój i rozważać Twoje boskie pouczenia. Otwórz także mego ducha i rozum, aby słowo Twoje przeniknęło do mego serca; bym mógł je kosztować i pojąć. Wzbudź we mnie wielką wiarę w Ciebie; niech każde Twoje słowo będzie dla mnie światłem, pociąga mię do Ciebie i skłania, bym szedł za Tobą po każdej drodze sprawiedliwości i prawdy. O Jezu, o Słowo, Ty jesteś moim Panem, moim jedynym nauczycielem: mów, chcę słuchać Cię i wykonywać Twoje słowo. Chcę go słuchać, bo wiem, że ono pochodzi z nieba. Chcę go słuchać, rozważać i wykonywać, gdyż ono daje życie, radość, pokój i szczęśliwość. Mów! Ty jesteś moim Panem i nauczycielem, chcę słuchać tylko Ciebie (A. Chevrier)
	


