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Poniedziałek, 23.01 

7.00  śp. Adela i Antoni Ulewicz (23 Msza św. Gregoriańska)   

18.00  śp. Franciszek Borejko (23 Msza św. Gregoriańska) 

Wtorek, 24.01. 

7.00 śp. Franciszek Borejko (24 Msza św. Gregoriańska) 

18.00  śp. Adela i Antoni Ulewicz (24 Msza św. Gregoriańska) 

Środa, 25.01. 

7.00  śp. Adela i Antoni Ulewicz (25 Msza św. Gregoriańska) 

18.00 śp. Franciszek Borejko (25 Msza św. Gregoriańska) 
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lecz ubogacona wielkodusznym porzuceniem sieci, łodzi, a nawet 
ojca, którego Jakub i Jan opuścili nad jeziorem. W ten sposób 
przyjmuje się wezwania Boże, w jakikolwiek sposób byłyby 
objawione, czy jako wielkie apele, czy owe pokorne wołania, które 
ujawniają się w zwykłych okolicznościach codziennego życia, lub 
wewnętrzne natchnienia do większej wspaniałomyślności, oddania się 
i ofiary.  

1. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje 
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem 
rozpoznawczym w świecie na każdy dzień. 
2. Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 
zakończy się w najbliższą środę, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. 
Pawła, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego 
przywrócenia. Tak bardzo pragnie jej sam Pan Jezus, a często jej brak 
jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do 
Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze 
modlitwy, trudy i cierpienia. 
3. W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła prośmy o łaskę, aby Pan 
również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co 
dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym,  
a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach 
wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – 
Zbawicielu świata. 
4. W czwartek, 26 stycznia, będziemy obchodzić Dzień Islamu. Dziś 
słowo „islam” często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. 
Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest 
nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, 
abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, przez 
pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie. 

                   Por.O.Gabriel od św.Marii Magdaleny 
www.mateusz.pl 

Ogłoszenia parafialne 

5. W związku ze zbliżającym się III Międzynarodowym Dniem 
Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi, obchodzonym 
w Kościele 8 lutego, pragniemy odpowiedzieć na wezwanie papieża 
Franciszka, który mówi: Niech każdy z nas czuje się zobowiązany, by 
być rzecznikiem naszych zniewolonych braci i sióstr, upokorzonych  
w swej godności. Niestety, wśród współczesnych niewolników są 
również dzieci, które zamiast być chronione i doświadczać miłości 
oraz wsparcia, są okradane ze swego dzieciństwa i muszą przechodzić 
dramaty, które mają swoje konsekwencje w całym ich dalszym życiu. 
Niechaj wyrazem naszego zaangażowania i troski o ich los będzie 
nasza modlitwa.  
W tym duchu w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w Elblągu wzorując się na Sieci Bakhita proponujemy: NOCNE 
CZUWANIE: „Zamień noc w MOC Miłosierdzia” z 3 na 4 lutego 
2017 r. w kaplicy Miłosierdzia Bożego od godz. 21.00.  
 

Więcej na temat Walki z Handlem ludźmi możesz zapoznać się 
na stronie internetowej Sieci Bakhita: www.siecbakhita.com  



Dzisiejsze czytania:   Iz 8,23b-9,3; Ps 27; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

Panie, Ty jesteś światłem i zbawieniem moim (Ps 27) 

 Św. Mateusz zawsze stara się porównywać wydarzenia z życia 
Jezusa z tym, co prorocy przepowiedzieli o Mesjaszu, więc 
rozpoczynając opowiadanie o Jego działalności apostolskiej, 
przytacza proroctwo Izajasza dotyczące „ziemi Zabulona i Neftalego”, 
gdzie Mistrz w owym czasie przebywał. „Lud, który siedział 
w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy 
śmierci światło wzeszło” (Mt 4, 16). Mateusz widział, jak to proroctwo 
spełniało się w jego oczach. Światłem, które oświeciło Galileję, 
a stamtąd rozlało się na cały świat, jest Chrystus. Mateusz poznał Go, 
poszedł za Nim i słuchał Go, a teraz chce przekazać całemu światu tę 
radosną nowinę. Jezus począł nauczać i mówić: „Nawracajcie się, 
albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4,17). Orędzie nagli; 
trzeba je szybko rozgłaszać, bo Królestwo, które Chrystus przyszedł 
założyć, jest przeznaczone dla wszystkich ludzi i już się zbliża. 
Potwierdza to przepowiadanie Jezusa ukierunkowane całkowicie na 
nawracanie i zbawianie. Potwierdzają je cuda, jakich dokonuje „lecząc 
wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu” (Mt 4,23), 
uzdrowienie bowiem ciała jest „znakiem” tego głębszego, jakiego 
pragnie dokonać w duszach. Stwierdza to również wybór i powołanie 
pierwszych uczniów, których Jezus chciał mieć jako 
współpracowników swej posługi zbawienia. Mateusz wymienia 
czterech: Szymona i Andrzeja, Jakuba i Jana. Dwaj z nich poznali już 
Mistrza, kiedy wskazał im Go Chrzciciel na brzegach Jordanu, 
i natychmiast poszli za Nim. Teraz sam Jezus zaprasza ich, stojących 
nad jeziorem, by łowić ryby ze swoimi braćmi: „Pójdźcie za Mną, 
a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli 
za Nim” (Mt 4, 19–20), Bóg powołuje nie tylko raz w życiu; ponawia 
On swoje wezwania zobowiązująco i coraz natarczywiej. Teraz nie 
chodzi o to, by iść za Jezusem, lecz by stać się, naśladując Go, 
„rybakami ludzi”. Odpowiedź jest natychmiastowa jak pierwszy raz, 

Czwartek, 26.01 

7.00 śp. Franciszek Borejko (26 Msza św. Gregoriańska) 

18.00 śp. Adela i Antoni Ulewicz (26 Msza św. Gregoriańska) 

Piątek, 27.01 

7.00  śp. Franciszek Borejko (27 Msza św. Gregoriańska) 

18.00 śp. Adela i Antoni Ulewicz (27 Msza św. Gregoriańska) 

Sobota, 28.01 

7.00  śp. Adela i Antoni Ulewicz (28 Msza św. Gregoriańska) 

18.00 śp. Franciszek Borejko (28 Msza św. Gregoriańska) 

18.00   śp. Genowefa (1 rocz.) i Zenon Tomaszewicz 

Niedziela, 29.01 

8.00     śp. Adela i Antoni Ulewicz (29 Msza św. Gregoriańka) 

9.30    śp. Franciszek Borejko (29 Msza św. Gregoriańska) 

9.30    śp. Leokadia i Tadeusz Zgórzyńscy  

11.00    śp. Feliks, Bolesław, Elżbieta Łukaszewicz 

12.30    śp. Bronisław Ostrowski (1 rocz.) 

18.00    śp. Bożena Turkiewicz 
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KANCELARIA PARAFIALNA  
czynna: w środy i piątki w godz.  15.30 - 17.00  

w czwartki w godz. 7:30 - 9:00  
GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH:  

Niedziela: 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci), 12.30 i 18.00   
Dni powszednie: 7.00, 18.00 

Msza św. w sobotę o godz. 18.00 jest odprawiana z formularza niedzielnego 

 

Strona internetowa parafii: www.parafia.blogoslawionadorota.org 

                     Biuletyn Parafialny                   
Parafii pw. Bł. Doroty z Mątów                     

III Niedziela zwykła 22 I 2017 r. 


