
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 
     NR 21; III NIEDZIELA ZWYKŁA– 27 Styczeń 2019 
Czyt: Ne 8, 2-10; Ps 19; 1Kor 12,12- 30; Łk 1,1-4; 4,14-21 

 

  
 
 
Liturgia dzisiejsza uwydatnia szczególniej celebrację słowa Bo-

żego. Pierwsze czytanie przedstawia uroczyste ogłoszenie Prawa Boże-
go w Jerozolimie po powrocie z Babilonu, wobec całego ludu zebranego 
na placu. Czytanie rozpoczyna się „błogosławieństwem” kapłana, które-
mu lud odpowiada „padając na kolana twarzą ku ziemi” (Ne 8, 6) i trwa 
„od rana aż do południa”, a wszyscy słuchają stojąc, w milczeniu: „uszy 
całego ludu były zwrócone ku słuchaniu”. Szczególnie ciekawy jest płacz 
ludu, wyraz żalu za własne winy, które poznali jasno słuchając uważnie 
Prawa; na koniec radosne oświadczenie: „Ten dzień jest poświęcony 
Bogu naszemu. Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest 
ostoją naszą”. Krótko mówiąc, oto całe usposobienie, z jakim należy 
słuchać słowa Bożego: uszanowanie, uwaga, porównanie własnego po-
stępowania ze świętym tekstem, żal za grzechy, radość z poznania raz 
jeszcze woli Bożej, wyrażonej w Jego prawie.  

Ewangelia podaje inne ogłoszenie Słowa, mniej okazałe ze-
wnętrznie, ale w rzeczywistości nieskończenie uroczyste. Jezus 
w synagodze nazaretańskiej otwiera księgę Izajasza i czyta — 
a niewątpliwie nie jest to przypadek — rozdział dotyczący Jego misji: 
„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę” (Łk 4, 18) Tylko On może czytać to 
proroctwo w pierwszej osobie, stosując je wprost do siebie. Dotychczas 
odczytywano je zwracając myśl ku zapowiedzianej tajemniczej osobisto-
ści. Tylko On, ukończywszy czytanie, mógł powiedzieć: „Dziś spełniły się 
te słowa Pisma, któreście słyszeli”. Tego zestawienia nie czyni Ewange-
lista — Łukasz przytacza je tylko — lecz sam Chrystus; On jest przed-

Intencje mszalne: 28.01 - 03.02 
 
 
 
 
 
 

Poniedziałek, 28 styczeń 2019 – św. Tomasza z Akwinu 
700 śp. Jan Wnukowski (28 Msza święta gregoriańska) 
1800śp. Jarosław SŁAWEK 
Wtorek, 29 styczeń 2019  
700 w intencji dzieci Alicji i Łukasza z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i dar potomstwa 
1800  śp. Jan Wnukowski (29 Msza święta gregoriańska) 
Środa, 30 styczeń 2019 
700   śp. Wiesław Wilmański 
1800 śp. Jan Wnukowski (30 Msza święta gregoriańska) 
Czwartek, 31 styczeń 2019 – św. Jana Bosko 
700 śp. Ksawier Postek 
1800  śp. Józef, Izabela i dusze w czyśćcu cierpiące 
Piątek, 01 luty 2019 – Pierwszy Piątek Miesiąca 
700  śp. Roman Świątkowski 
1800 śp. Mateusz Szarejko (1 Msza święta gregoriańska) 
Sobota, 02 luty 2019 – Pierwsza Sobota Miesiąca 
700  śp. Jerzy Niemira 
1800 śp. Mateusz Szarejko (2 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Ryszard Korba 
Niedziela, 03 luty 2019 
800 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Katarzyny z 
okazji urodzin 
930  śp. Wiesław 
930 śp. Mateusz Szarejko (3 Msza święta gregoriańska) 
1100  śp. Zbigniew Król (7 rocz.), Ewa Król 
1230 śp. Alicja Markiewicz (1 rocz.) 
1230 Żywy Różaniec 
1230 śp. Janina Truś, Ewa Truś, Stanisław 
1800 śp. Elżbieta Różnowska 

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem 



miotem proroctwa, jest obecny we własnej osobie, pełen Ducha Święte-
go przyszedł głosić zbawienie ubogim, nic nie znaczącym, pokornym. 
On jest „wypełnieniem” odczytanego słowa, On Słowo odwieczne Ojca. 
 Chrystus jest zawsze obecny w Piśmie świętym, chociaż różno-
rako. Stary Testament zapowiada i przygotowuje Jego przyjście, Nowy 
zaś stwierdza je i głosi Jego posłannictwo. Kto słucha w duchu wiary 
słów Bożych, spotyka zawsze Jezusa z Nazaretu, a każde spotkanie 
wyznacza nowy etap zbawienia. 
 

 
66 Światowy Dzień trędowatych  

                             Statystyki 
 

 
Dane opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia 

Misjonarze mówią: „Na trąd się nie umiera, ale powoli gnije i 
kona”. Od trzydziestu lat trąd jest uleczalny. Mimo to, w najuboż-
szych rejonach świata ludzie wciąż cierpią z jego powodu. Mimo wy-
siłków wielu instytucji, międzynarodowych programów profilaktycz-
nych, badań naukowych i zaangażowaniu wielu osób pracujących 

wśród chorych na trąd, od kilkunastu lat sytuacja epidemiologiczna 
pozostaje bez zmian. Wciąż nie wiemy ilu jest trędowatych, bo żyją 
oni w niedostępnych rejonach, gdzie nie ma wystarczających struktur 
sanitarnych. Wiemy natomiast dokładnie ilu chorych trafia każdego 
roku na leczenie. A ta liczba pozostaje od mniej więcej dziesięciu lat 
na tym samym poziomie i oscyluje wokół dwustu tysięcy. W niektó-
rych krajach notuje się lekki spadek, w  innych wzrost liczby chorych.                                     
Fundacja Follereau jest największą organizacją niosącą pomoc trę-
dowatym w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Od ponad dwudzie-
stu lat Fundacja Follereau działa również w Polsce. Od najdawniej-
szych czasów trędowaci znajdowali pomoc w leprozoriach prowadzo-
nych przez Kościół Katolicki. Tak jest i dziś. Dlatego w ostatnią nie-
dzielę stycznia zachęcamy do wsparcia ofiarą i modlitwą, misyjną 
posługę wśród najbiedniejszych mieszkańców naszego globu. Pomóż-
my w utrzymaniu szpitali i wiosek dla chorych pozostających pod 
opieką misjonarzy.   

FUNDACJA POLSKA RAOULA FOLLEREAU 
Nr konta: 87 1240 1082 1111 0000 0387 2932 

www. follereau.org 

 
 
 
 
 
 
 
  

Region 2016 2017 

Afryka 19 384 20416 

Ameryka Południowa  i 
Środkowa 

27 356 29 101 

Azja Południowo-
Wschodnia 

163 095 153 487 

Basen Morza 
Śródziemnego 

2834 3 550 

Pacyfik Zachodni 3 914 4 084 

Europa 32 33 

Razem 217 968 210 671 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 
 

1. Dziś obchodzimy 66. Światowy Dzień Trędowatych. Pamiętamy 
o chorych na trąd i o tych, którzy się nimi opiekują. 

2. W tym tygodniu będziemy przeżywać Pierwszy Piątek Miesiąca. 
Spowiedź od godz. 17:20. Odwiedzimy również naszych chorych. 

3. W sobotę 2 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego – 
Dzień Życia Konsekrowanego. Ofiary składane na tacę tego dnia 
są przeznaczone na klasztory klauzurowe. Jest to również Pierw-
sza Sobota Miesiąca. Po porannej Eucharystii nabożeństwo wy-
nagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 

4. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”! 

Por. O. Gabriel 


