
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 5; Niedziela Świętej Rodziny– 29 Grudzień 2019 

Czytania: Syr 3,2-14; Ps 128; Kol 3,12-21; Mt 2,13-23

             „Błogosławiony każdy, kto boi się Pana,  
                 kto chodzi Jego drogami!” (Ps 128)

Kościół stawia świętą Rodzinę jako wzór każdej rodziny chrześci-
jańskiej. Przede wszystkim dzięki uznawaniu najwyższej władzy Boga.
W domu nazaretańskim Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu, wszyst-
ko jest Mu poddane; niczego się tutaj nie pragnie ani nic się nie czyni
poza  Jego  wolą.  Cierpienie  przyjmuje  się  w głębokim  duchu  wiary,
w każdej okoliczności widzi się wypełnienie planu Bożego, nawet wtedy,
gdy okrywa go tajemnica. Najbardziej twarde i przykre koleje życia nie
zakłócają pokoju, bo na wszystko patrzy się w świetle Bożym; Jezus jest
ośrodkiem miłości, Maryja zaś i Józef zwracają się do Niego zapomina-
jąc o sobie, włączeni całkowicie w Jego posłannictwo. 

Kiedy życie jakiejś rodziny jest natchnione podobnymi zasadami,
cały jego bieg jest uporządkowany: posłuszeństwo Bogu i Jego prawu
skłania dzieci do poszanowania rodziców, tych zaś do wzajemnej miło-
ści i zrozumienia, do życzliwości dla dzieci i do wychowywania ich we-
dług praw Bożych. Czytania biblijne tego święta podkreślają w szczegól-
ny sposób dwa punkty najwyższej wagi. Jeden to uszanowanie dzieci
względem rodziców: „Pan uczcił ojca przez dzieci... kto czci ojca, zysku-
je odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby groma-
dził. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego
życiu” (Syr 3, 2–3. 12). Dawne maksymy Eklezjastyka s± skutecznym
rozszerzeniem czwartego przykazania; również dzisiaj, po tylu wiekach,
zachowują  niezaprzeczalną  aktualność.  Warto  je  rozważać  w czasie
modlitwy. 

Drugi punkt podkreśla św. Paweł w liście do Kolosan. Dotyczy on
wzajemnej miłości, która powinna uczynić z rodziny chrześcijańskiej ide-
alną wspólnotę. „Bracia, obleczcie się...  w serdeczne miłosierdzie, do-
broć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając

Intencje mszalne: 30.12 - 05.01

Poniedziałek, 30 grudzień  2019
700 śp. Arkadiusz Gorgol (30 msza św. gregoriańska)
1000 Za ks. Dariusza Morawskiego o potrzebne łaski i Boże błogosł.
Wtorek, 31 grudzień  2019
700 śp. Jadwiga Chmiel
1000 W intencji Ks. Sylwestra od Ż.R. o Boże błogosł. i potrzebne łaski
Środa, 01 styczeń  2020  - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
800 śp. Krystyna Szczuko od rodziny Stawskich
930 śp. Maria i Szczepan Bartosik
1100 śp. Jadwiga Jabłońska (3 r.ś.) , śp. Gerard  Jabłoński (18 r.ś.)
1230 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Proboszcza Grzegorza
1800  O Boże błogosławieństwo dla rodziny P. Szarejko
Czwartek, 02 styczeń  2020 – Pierwszy Czwartek Miesiąca
700 śp. Waleria Panieważ
1200 śp. Janina i Kazimierz Chojniccy  zmarli z rodz. z obu stron i dusze
w czyśćcu cierpiące
Piątek, 03 styczeń  2020 – Pierwszy Piątek Miesiąca
700   śp. Dariusz Dyamentowski
1200 O łaskę uzdrowienia dla Magdy Małszyckiej
1800 śp. Sebastian Sabiło
Sobota, 04 styczeń  2020 – Pierwsza Sobota Miesiąca
700   śp. Czesławawa Sołtys
1200 śp. Anna (3 r.ś.), śp. Józef (12 r.ś.), śp. Zbigniew (26 r.ś.) oraz 
Stanisława(k) i zmarli z rodz. Michalskich
Niedziela,05 styczeń 2020
800 śp. Sabina (3r.ś.), Edmund i Waldemar z rodz. Sterocińskich
930 śp. Małgorzata Roman (10r.ś.)
930 śp. Jerzy Zgórzyński (13 r.ś.)  

1100 śp. Maria Wardzyńska (6 r.ś.)
1230 śp. Stanisława (k) (40 r.ś.) i zmarli z rodz. Ejsymont
1230 Za Żywy Różaniec
1800 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Morawskich

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


sobie nawzajem” (3, 12–13). Jeśli rodzina nie jest zbudowana na miłości
chrześcijańskiej, będzie jej bardzo trudno wytrwać w harmonii i jedności
serc. Wszystko można pokonać i wszystko można znieść, kiedy w rodzi-
nie wszyscy miłują się wzajemnie, natomiast wszystko staje się ogrom-
nie ciężkie, gdy stygnie wzajemna miłość. Jedyna miłość, która wytrwa
mimo przeciwności możliwych nawet na łonie rodziny, to miłość, która
się opiera na miłości Boga. 

Rodzina chrześcijańska, ugruntowana w ten sposób na Ewange-
lii, jest naprawdę pierwszą komórką Kościoła. Współpracuje w Kościele i
z Kościołem w dziele zbawienia. 

        Por. O.Gabriel

Plan Kolędy w tym tygodniu
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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.

Ogłoszenia parafialne  

1. W tym tygodniu ze względu na kolędę kapłanów z biskupem w
naszym dekanacie oraz na uroczystości pogrzebowe ks. Infułata
Mieczysława Józefczyka;  w poniedziałek i  wtorek nie  będzie
Mszy świętej o godzinie 12:00. Msza święta w te dni będzie o
7:00 i o 10:00.

2. We  wtorek  po  Mszy  świętej  chcemy  dziękować  Bogu  za
kończący się rok 2019. Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne
po Mszy świętej o godzinie 10:00.

3. W środę Nowy Rok i  Uroczystość Świętej  Bożej Rodzicielki
Maryi. Msze świętej według porządku niedzielnego.

4. W tym tygodniu Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca.
W piątek odwiedzimy naszych chorych do południa. W sobotę
po  porannej  Mszy  świętej  nabożeństwo  wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Maryi.

5. W przyszłą niedzielę swoje spotkanie opłatkowe  będzie miała
wspólnota Żywego Różańca.

6. Ogłoszenie  wyników  na  najpiękniejszą  szopkę  betlejemską  i
rozdanie nagród 5 stycznia na Mszy świętej dla dzieci.

7. Plan kolędy jest umieszczony na stronie internetowej parafii, w
gablocie oraz podawany na bieżąco w biuletynie. Dzień przed
kolędą ministranci zapowiedzą wizytę księdza. 

8. W dniu 31 grudnia oraz 01 stycznia nie chodzimy po kolędzie.
9. W czasie kolęd Msze święte w tygodniu o godzinie 7:00 oraz

12:00. Sprawy kancelaryjne po Mszy świętej południowej.
10.Zapraszamy do kawiarenki parafialnej.

11.W minionym tygodniu odszedł do wieczności: 
śp. ks. Infułat Mieczysław Józefczyk – lat 91 

Wystawienie ciała zmarłego kapłana w kaplicy bł. Karoliny 
Kózkówny w Katedrze św. Mikołaja w poniedziałek o godz. 15:00. O

godz. 17:30 różaniec, i o godz. 18:00 Msza święta. 
We wtorek o godz. 9:00 wystawienie ciała w katedrze, o 11:00 Msza
święta pogrzebowa. Po Mszy świętej pochówek na cmentarzu Dębica.
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