
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 6; Niedziela w Narodzeniu Pańskim– 05 Styczeń 2020

Czytania: Syr 24,1-12; Ps 147; Ef 1,3-18; J 1,1-18

                 „Słowo stało się Ciałem 
     i zamieszkało między nami” 

 „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14); ten wiersz
z czwartej Ewangelii,  powtarzany jako refren psalmu responsoryjnego,
streszcza liturgię II niedzieli po Bożym Narodzeniu, przedłużając rozwa-
żanie tajemnicy Słowa wcielonego. 
 Pierwsze czytanie (Syr 24, l–4; 8–12) wprowadza w temat. Jest opisem
mądrości Bożej, która od początku stworzenia była obecna na świecie
rozporządzając wszystkie rzeczy i  z woli  Najwyższego,  rozbijając „na-
miot w Jakubie”, czyli wśród ludu Izraela: „Na Syjonie mocno stanęłam...
zapuściłam korzenie w sławnym narodzie — posiadłości Pana, w Jego
dziedzictwie”.  W Starym Testamencie  mądrość jest  uważana za przy-
miot i obecność Boga wśród ludzi. 
 Lecz w Nowym Testamencie to pojecie jest nieporównanie wyższe. Mą-
drość Boża ukazuje się jako Osoba Boska nic w znaczeniu przenośnym,
lecz rzeczywistym i konkretnym: Jest nią Jezus Chrystus, Syn Boga, któ-
ry wcielił całą mądrość Ojca, jest „mądrością Bożą” (1 Kor 2, 7). W Chry-
stusie mądrość Boża przyjmuje ciało ludzkie i zamieszkuje wśród ludzi,
by objawić im tajemnicę Boga oraz prowadzić ich prosto do Niego. Nic
chodzi tutaj o objawienie dotyczące dziedziny poznania, lecz o to, które
włącza ludzi w samo życie Boże i czyni ich dziećmi Bożymi. Ten temat
rozwija św. Paweł w drugim czytaniu: „Bóg wybrał nas i przeznaczył nas
dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (Ef 1, 4–5).
Zrozumienie tego planu Bożego, zbiegające się z historią zbawienia, po-
winno być podstawą duchowego kształtowania wszystkich wierzących.
Dlatego Apostoł modli się, aby Bóg udzielił im „ducha mądrości i obja-
wienia” oraz oświecił oczy ich serca, by widzieli, czym jest nadzieja, do
jakiej  ich  powołał  (tamże  17–18).  Lecz  któż,  jak  nie  Jezus,  Mądrość
i Słowo Boga, może w pełni objawić ludziom te rzeczywistości boskie?

Intencje mszalne: 06.01 - 12.01

Poniedziałek, 06 styczeń 2020 – Uroczyst. Objawienia Pańskiego
800 Za Mikołaja- z prośbą o wiarę i zdrowie 
800 śp. Antoni Ulewicz (35r.ś.) i Adela Ulewicz
930 śp. Marianna, Władysław i Wiesław z rodz. Koniecznych
1100 śp. Zenon Buda (2r.ś.)
1230 śp.Stefan Trendyk
1800 O Boże błogosł. dla Anny i szczęśliwe rozwiązanie
Wtorek, 07 styczeń 2020
700 
1200 
Środa, 08 styczeń  2020 
700 
1200 śp. Jadwiga Stasiak
Czwartek, 09 styczeń  2020
700 śp. Dariusz Dyamentowski
1200 śp. Irena, Stanisław Kontnik i rodzice z obu stron
Piątek, 10 styczeń  2020
700   śp. Sebastian Sabiło
1200 śp. Stefan Trendyk
Sobota, 11 styczeń  2020
700   śp. Krystyna Szczuko ( od rodziny z Torunia)
1100  Za chorych (opłatek COC)
Niedziela,12 styczeń 2020 – Święto Chrztu Pańskiego
800 śp. Alina Teterycz (2r.ś.), Sebastian, Maria, Zofia, Jan i rodzice z 
obu stron
930 śp. Jan, Andrzej Domagała, Stefania, Wilchelm Andrearczyk
930  Za Kościół Domowy  

1100 W intencji Stasia w 1 rocz. urodzin o Boże błogosł.
1230 Dziękcz. z okazji 70 rocz. urodzin Eugeniusza
1230 śp. Stefan Trendyk (30p.p.)
1800 O wiarę i uzdrowienie dla Mikołaja

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


Słuchając i kontemplując Jezusa, człowiek odkrywa cudowny plan Boga
odnośnie do własnego zbawienia, odkrywa, do jakiej nadziei został po-
wołany.  

        Por. O.Gabriel

Kolęda w dni powszednie od godz. 15:30, w soboty od 9:00, w
niedziele od 14:00. Prosimy przygotować krzyż, świece i

wodę święconą z kropidłem.

Plan Kolędy w tym tygodniu

06.01 pon
 (3 Króli)

Dębowa 
3a-18b, 

Akacjowa

Dębowa 
19-67

Beskidzka,
Płońska

Nowe Pole, Kasz-
tanowa, Wierzbo-

wa, Klonowa

07.01 wt Bytomska,
Kartuska

Flisaków,
Kmicica, 
Zagłoby, 
Rzepichy

Lidzbarska

08.01 śr Okólnik, Dą-
browskiego

(domy)

Pabianic-
ka

Łęczycka 
hotel

Perłowa, 
Topazowa

09.01
czw

Rawska 1-17,
Piotrkowska

Rawska 18-53 Nefrytowa, 
Koralowa, 

Augustowska

10.01 pt Rubinowa
2,4,6,9

Diamentowa 
1-6, 8-10

Rubinowa 1,3,5,7
domki

11.01 sob Opalowa,
Berylowa,

Brylantowa,
Bursztynowa

Szmaragdowa

1-11

Szafirowa

12.01
ndz

Agatowa
baza, 

Kryształowa

Ogłoszenia parafialne  

1. Jutro  Uroczystość  Objawienia  Pańskiego  –  Trzech  Króli  [6
stycznia]. Na każdej Mszy św. (porządek niedzielny) poświęce-
nie kredy, kadzidła i wody. Ofiary zbierane na tacę przeznaczo-
ne są na potrzeby misji.

2. Zachęcamy do udziału w Orszaku Trzech Króli, który jutro w
naszym mieście rozpoczyna się  o godz. 13.00. 

3. We wtorek [7 stycznia] Święta Bożego Narodzenia obchodzą
chrześcijanie  obrządku  wschodniego.  Życzymy  naszym  sio-
strom i braciom w wierze: radości i pokoju serca ze spotkania z
nowonarodzonym Jezusem.

4. W następną niedzielę przypada Święto Chrztu Pańskiego, któ-
rym kończymy okres Narodzenia Pańskiego.

5. W czasie kolęd Msze święte w tygodniu o godzinie 7:00 oraz
12:00. Sprawy kancelaryjne po Mszy świętej południowej.

6. Zapraszamy do kawiarenki parafialnej.
7. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 

śp. Helena Janasiewicz – lat 91, z ul. Grottgera 
 (pogrzeb we wtorek o godz. 10:00)

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...
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