
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 18; Objawienie Pańskie – 06 GRUDZIEŃ 2018 

Czytania: Iz 60,1-6; Ps 72; Ef 3, 2-6; Mt 2, 1-12

„Wszystkie ludy ziemi oddadzą Ci pokłon, o  Panie, i  wszystkie
narody będą Ci służyły” (Ps 72)

„Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na Wschodzie i przybyliśmy złożyć po-
kłon Panu”. Oto jak śpiew przed ewangelią dzisiejszej Mszy św. stresz-
cza zachowanie się mędrców. Ujrzeć gwiazdę i udać się w drogę — to
jedno i to samo. Mędrcy nie wątpili. Ich wiara była mocna, pewna, jakby
z jednego bloku.  Nie zawahali  się wobec trudów dalekiej  podróży,  bo
serca ich były wielkoduszne. Nie odkładali podróży na kiedy indziej, bo

dusze ich były gotowe.   
Również  i na  widnokręgu  każdego

wierzącego zjawia się często gwiazda, a jest nią
wewnętrzne natchnienie Boże, które wzywa do
wielkodusznego czynu, do oderwania się, do ży-
cia w ściślejszym zjednoczeniu z Panem. Trze-
ba iść za tą gwiazdą z wiarą, wielkodusznością
i gotowością mędrców. Wówczas na pewno po-
prowadzi  nas ona na spotkanie z Bogiem, po-
zwoli  znaleźć  Tego,  którego  serce  szuka  ze
szczerą miłością. 

Mędrcy  nie  ustali  w swojej  podróży,
chociaż nie znali dokładnie miejsca, gdzie naro-

dził się Jezus. Podobnie i każdy wierzący winien trwać w dobrem i w po-
szukiwaniu Boga nawet pośród ciemności  wewnętrznych i kiedy zdaje
się, że gaśnie światło oświecające jego drogę. Te ciemności można po-
konać tylko gorącym duchem ogołoconej i czystej wiary, wspierającej się
jedynie na Bogu. Wiem, że Bóg tego chce, że mię wzywa, i to mi wystar-
cza. „Wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem” (2 Tm 1, 12); cokolwiek
dopuści na mnie lub zażąda ode mnie, nie mogę w Niego wątpić. Takie
jest najlepsze usposobienie, by złączyć się z adoracją mędrców „i jak oni

Intencje mszalne: 07.01 - 13.01

Poniedziałek, 07 styczeń 2018 
700    śp. Jan Wnukowski (7 Msza święta gregoriańska)
1200 o Boże błogosławieństwo dla wnuczka Damiana w 3 rocz. uro-
dzin, oraz dla całej rodziny
Wtorek,     08   styczeń 2019   
700    śp. Jan Wnukowski (8 Msza święta gregoriańska)
1200 śp. Jadwiga Stasiak
Środa, 09 styczeń 2019
700    śp. Zuzanna Korpacka (30 dzień po pogrzebie)
1200 śp. Jan Wnukowski (9 Msza święta gregoriańska)
Czwartek  ,  10     styczeń 2019  
700  śp. Jarosław SŁAWEK
1200 śp. Jan Wnukowski (10 Msza święta gregoriańska)
Piątek, 11   styczeń 2019   
700 śp. Tadeusz Karwowski (30 dzień po pogrzebie)
1200 śp. Jan Wnukowski (11 Msza święta gregoriańska)
Sobota,     12     styczeń 2019   
700  śp. Alina Teterycz (1 rocz.), rodzice z obu stron
1100 śp. Jan Wnukowski (12 Msza święta gregoriańska)
Niedziela,     13     styczeń 2019  
800 śp. Zenon Budo (1 rocz.)
930 śp. Jerzy (2 rocz,), Bogdan (12 rocz.) Korpaccy
930 śp. Wojciech (10 rocz.), Stanisław (33 rocz.) Wiczenbach, Jerzy 
Zgórzyński (12 rocz.)
1100  o łaskę zdrowia dla Mariusza
1230 śp. Jan Wnukowski (13 Msza święta gregoriańska)
1230 śp. Bronisław Starzyński, zmarli z rodzin Konop: Wacław, 
Rozalia, Jarosław, Hanna i Marianna(k)
1800 śp. Zygmunt Bierkowski oraz zmarli z rodzin Bierkowskich, 
Milunów, Witków, Wołochowiczów
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w skarbach swoich złożyli Panu mistyczne dary, tak również i my staraj-
my się wydobywać z serc własnych dary godne Boga” (św. Leon Wielki).

SYMBOLIKA DARÓW

Dary ofiarowane przez mędrców odsyłają do Izajasza, opisującego
pielgrzymowanie  narodów  wraz  ze  złotem  i  wonnościami.  Również  w
Księdze Psalmów czytamy o podróży królów z Tarszisz, Szeby i Saby. Pre-
cyzuje się, że daniną, którą otrzyma król, jest złoto z Saby. 

Choć  początkowo srebro  ceniono  bar-
dziej  niż  złoto,  bo  było  łatwiejsze  do
oczyszczenia, z czasem ludzi zaczęło fascy-
nować złoto. W antyku mówiono o złotym
blasku  bóstw,  dlatego  niemal  we  wszyst-
kich kulturach używano złota podczas kul-
tu.  Kadzidło,  podobnie  jak  mirra,  jest  ro-
dzajem żywicy.  Ze względu na przyjemny
cytrusowy  aromat  wykorzystywano  je  w

produkcji kosmetyków. Do dzisiaj można je znaleźć w wielu perfumach.
Używano go również w medycynie. Słowo „mirra”. pochodzi z arabskiego
murr, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza „coś, co było gorzkie”. Sta-
rożytni Egipcjanie używali « mirry do wytwarzania olejków wykorzysty-
wanych przy balsamowaniu zwłok. Składnik ten był ważnym elementem
religijnych rytuałów przejścia duszy w zaświaty. 

W odniesieniu do darów złożonych przez mędrców już w czasach
Ojców Kościoła stosowano interpretację symboliczną. Złoto przynależało
Jezusowi jako królowi, a kadzidło jako Bogu, było też wskazaniem na ka-
płańską godność Chrystusa; w mirze widziano wskazanie na Jego śmierć.
Od czasów średniowiecza dary zaczęto interpretować w odniesieniu do po-
stępowania ludzkiego. Złoto,  mirrę i  kadzidło postrzegano jako symbole
wiary rozumnej, prawego umysłu oraz dobrych uczynków. Inni mówili o
dobrych uczynkach, modlitwie i umartwieniu lub roztropności, modlitwie i

umartwieniu, lub wierze, nadziei i miłości, lub miłosierdziu, modlitwie i
czystości. 

W XXI wieku możemy sobie pozwolić na nową interpretację. Złoto
to dobra materialne potrzebne dla dzieł charytatywnych oraz do działań
apostolskich. Dobroczynność wymaga wszak minimum dobrobytu. Bez in-
stytucjonalnego zaplecza nie da się prowadzić ewangelizacji. Kadzidło to
znak czystości intencji, czyli szukania chwały Bożej, a nie własnej. Chary-
tatywność i apostolstwo, ogólniej dobre uczynki, nie mogą być sposobem
na dowartościowanie  się  i  poprawianie  sobie  samopoczucia.  Mirra  jest
znakiem  ofiary,  czyli  zjednoczenia  z  odkupieńczym  Krzyżem  Jezusa.  A
więc trzy elementy: po pierwsze zaplecze materialne, po drugie czystość
intencji, po trzecie ofiarność. 

Koniecznie  powinny  zawsze  razem  współgrać.  Wymagają  siebie
nawzajem, bez jednego z nich działanie chrześcijan staje się niepełne, ni-
czym bożonarodzeniowa szopka bez jednego z królów. 

Por. O. Gabriel od Marii Magdaleny

Ogłoszenia parafialne 

1. Dziś pamiętamy o misjach. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę i
przeznaczone na wsparcie misjonarek i misjonarzy. Bóg zapłać!

2. Dziś  o  godz.  13:00  na  placu  Jagiellończyka  rozpoczęcie  Orszaku
Trzech Króli.

3. W najbliższą sobotę nie będzie Mszy św. o godz. 12:00.Jest to druga
sobota miesiąca więc o godz. 11:00 zawsze jest sprawowana Eucha-
rystia dla wszystkich chorych i niepełnosprawnych. Zapraszamy.

4. W następną niedzielę przypada Święto Chrztu Pańskiego – ostatni
dzień Okresu Narodzenia Pańskiego.

5. W przyszłą niedzielę swoje spotkanie mają dzieci  przygotowujące
się do I Komunii Świętej oraz ich rodzice.

6. Za tydzień również tac inwestycyjna na rzecz naszego kościoła.

7. Przypominamy że aż do zakończenia kolędy, Msze święte w naszej
parafii sprawowane są od poniedziałku do soboty o godzinie 7:00
oraz 12:00 (nie ma Mszy św. o godz. 18:00). Kancelaria parafialna w
tym czasie będzie zawsze po Mszy św. o godzinie 12:00.

Por.opusdei.org
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