
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 12;  VI Niedziela Zwykła – 16 Luty 2020

Czytania: Syr 15,15-20; Ps 119; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37

Wierność prawu Bożemu jest jednym z głównych tematów Sta-
rego Testamentu. Interesujące będzie zwrócić uwagę na to, jak święty
Autor podkreśla odpowiedzialność człowieka wobec tego obowiązku.
„Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności zale-
ży od twego upodobania... przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podo-
ba, to będzie ci dane” (Syr 15, 15. 17). To tak jakby mówił: kto zacho-
wuje  prawo Boże  będzie  żył,  a kto  odwraca się  od  niego,  wybiera
śmierć; zarówno życie jak i śmierć wieczna są następstwem osobiste-
go wyboru. Człowiek jest wolny, dlatego jest odpowiedzialny za swoje
czyny. Zło, którego się dopuszcza, poczytane będzie tylko jemu: „Bóg
nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć”. 

Miłość  i wierność prawu stanowią  sprawiedliwość  i świętość
ludu Izraela. Prawo to jednak nie było jeszcze doskonałe i  ludzie poj-
mowali je zbyt materialnie. Kiedy przyszedł Jezus, powiedział: „Nie
sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem
znieść, ale wypełnić” (Mt 5, 17). Nauczał, że nie wystarczy materialna
i zewnętrzna wierność prawu; potrzeba głębszej wierności, wewnętrz-
nej,  zobowiązującej  umysł  i serce.  „Słyszeliście,  że  powiedziano
przodkom... a Ja wam powiadam...”; te słowa, które św. Mateusz po-
wtarza aż sześć razy, zapowiadają bardzo istotne uzupełnienia, jakie
Jezus wniósł do Prawa. Nie wystarcza, na przykład, nie zabijać; trze-
ba wystrzegać się również zwykłych słów wyrażających niechęć, po-
gardę,  brak  miłości  względem bliźniego.  Kto  chowa gniew lub  żal
względem brata, to tak, jakby go zabijał w swoim sercu; ten bowiem
umarł dla jego miłości, pozbawiony został jego życzliwości i zaintere-

Intencje mszalne: 17.02 - 23.02

Poniedziałek, 17 luty 2020
700 
1800 śp. Antoni (5r.ś.) oraz za dziadków z rodziny Ulatowskich i 
Wójcik 

Wtorek, 18 luty 2020
700 
1800 W intencji Bogu wiadomej
Środa, 19 luty  2020 
700 
1800 śp. Genowefa
Czwartek, 20 luty  2020 – św. Hiacynty i Franciszka z Fatimy
700 
1800 śp. Kazimierz (11r.ś.), śp. Janina (13r.ś.) oraz rodzice z obu 
stron i dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek, 21 luty  2020
700   
1800 śp. Franciszek Grabowski i zmarli z rodziny
Sobota, 22 luty 2020 – Święto Katedry Św. Piotra Apostoła
700   śp. Helena Kulik (20 r.ś.), śp. Jan Paweł Kulik (20 r.ś.)
1800  śp. Zofia, Jan i Jerzy
Niedziela,23 luty 2020 – VII Niedziela Zwykła
800  

930  śp. Adam Wróbel, Genowefa, Józef, Maria, Czesław z rodziny
Włodarek, rodzice z obu stron
930 śp. Bronisława (k), Czesław i Zbigniew Wiśniewscy, Antoni, 
Helena i Władysław Frag
1100 Za Miłosza i Wilsona w dniu ich urodzin o Boże błogosławień-
stwo
1230 śp. Leonarda i Stanisław Paziewscy i zmarli z rodziny  Paziew-
skich i Gładysz
1230 śp. Teresa i Zygmunt Błaszkiewicz oraz Genowefa i Marian 
Woźniak
1800 

Błogosławieni, którzy postępują według 
Prawa Pana (Ps 119, 1)
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sowania. Nie wystarcza wstrzymać się od zewnętrznych czynów prze-
ciw prawu, należy pozbyć się także myśli i złych pragnień, kto bowiem
zgadza się na nie, już zgrzeszył „w sercu swoim”: zabił brata lub po-
pełnił cudzołóstwo, zależnie od przypadku. Wypełnienie z naddatkiem
i z doskonałością dawnego prawa polega właśnie na subtelnym zwra-
caniu uwagi na czystość wewnętrzną duszy i na sprawiedliwość, nie
tylko na zewnętrzne postępowanie, które wszyscy zauważają. Polega
na  głębokim  usposobieniu  umysłu  i serca,  znanym  Bogu  samemu.
Również w Starym Testamencie wiele razy prorocy mówili w  tym zna-
czeniu, lecz dopiero Jezus, Mądrość odwieczna, miał ostatecznie udo-
skonalić prawo. Aby móc je zrozumieć i  tak właśnie żyć nim, chrześci-
janin powinien przejąć się mądrością Ewangelii, która nie jest mądro-
ścią tego świata, lecz „tajemnicą mądrości Bożej” (1 Kor 2, 7): ta-
jemnicą krzyża Chrystusowego. Każdy wierzący powinien ją przeżyć,
umierając dla mądrości świata i ciała. 

        Por. O.Gabriel

 Jakże często można usłyszeć mądrych tego świata, którzy odrzu-
cają Boże przykazania twierdząc, iż nie cierpią ograniczeń, że ko-
chają wolność. Gdyby pojęli tajemnicę Bożej mądrości, dostrzegli-

by, że Dekalog jest darem kochającego Ojca, który nie chce, by
Jego dzieciom stała się krzywda. Ale człowiek jest wolny i może wy-

bierać. Jak to czynić, by potem nie żałować? Módlmy się częściej
do Ducha Świętego. On bowiem przenika wszystko, nawet głębo-

kości Boga samego. 
     Por. Oremus 

          Święty Daniel, męczennik  

Nie znamy daty  narodzin ś�w.  Daniela.  Z  potrzeby śerca  z
Eliaśzem, Izaakiem, Jeremiaśzem i Samuelem towarzyśzył chrze-
ś�cijanom, śkazanym za wyznawanie wiary na przymuśowe roboty
w kamieniołomach Cylicji. Gdy wracali śtamtąd, zatrzymano ich i u

bram Cezarei poddano prześłuchaniom. Jako śwoje imiona podali
imiona śtaroteśtamentowych proroko� w, a jako miejśce zamieśzka-
nia - Jeruzalem niebieśkie. W ten śpośo� b chcieli podkreś� lic�,  z0e śą
nowym Izraelem, narodem wybranym. Gdy poddano ich torturom,
aby wydobyc� kolejne informacje, odmo� wili zeznan� . Po bezśkutecz-
nych namowach, aby wyparli śię wiary w Chryśtuśa, na rozkaz na-
mieśtnika Cezarei Paleśtyn� śkiej, Firmiliana, zośtali ś�cięci 16 lutego
309 r. 

 
   

Ogłoszenia parafialne  

 W przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godz. 11:00 swoje
spotkanie formacyjne ma „Oaza Dzieci Bożych”.

 Organizowana jest pielgrzymka do Medjugorie w dniach od
18-25  kwietnia.  Koszt  1300  zł.  Zapisy  u  ks.  Sylwestra.
Wpisowe 400 zł.

 Pragniemy również zorganizować pielgrzymkę autokarową
na  beatyfikację  Sługi  Bożego  Kardynała  Stefana
Wyszyńskiego. Łączny koszt z ubezpieczeniem: 70 zł.

 W ostatnim czasie Policja odnotowuje liczne przypadki tzw.
oszustw  "na  wnuczka".  Oszuści  dzwonią  prosząc  o
pieniądze.  Policja  zaleca  osobom starszym,  aby  w takich
sytuacjach zadzwoniły do kogoś z rodziny i dopytały, czy
osoba która prosi o pieniądze to rzeczywiście wnuczek lub
jakiś innym jej krewny.

 W minionym tygodniu odeszła do wieczności:
śp. Maria Dejczko – lat 93, z ul. Pabianickiej   
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie..
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