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Poniedziałek, 09.01 

7.00  śp. Franciszek Borejko (9 Msza św. Gregoriańska)  

12.00  śp. Adela i Antoni Ulewicz (9 Msza św. Gregoriańska) 

Wtorek, 10.01. 

7.00 śp. Franciszek Borejko (10 Msza św. Gregoriańska) 

12.00  śp. Adela i Antoni Ulewicz (10 Msza św. Gregoriańska) 

Środa, 11.01. 

7.00  śp. Adela i Antoni Ulewicz (11 Msza św. Gregoriańska) 

12.00 śp. Franciszek Borejko (11 Msza św. Gregoriańska) 
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Szczęśliwi którzy z Nim współpracują w utrwalaniu Bożego Prawa 
w swoich sercach i swoich środowiskach. Z Nim też nie zniechęcą 
się i nie załamią.  

 

 

1. Dzisiejszą Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego 
Narodzenia.  Od jutra rozpoczyna się okres zwykły. 
2. W najbliższą sobotę odbędzie się spotkanie dla osób chorych  
i niepełnosprawnych. O godz. 11:00 będzie Msza święta po której 
odbędzie się spotkanie opłatkowe  w ramach stowarzyszenia Centrum 
Ochotników Cierpienia. 
3. W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Niech 
będzie ona okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, 
zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale 
także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi do 
naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego 
wyjątkowego daru.  
4. W przyszłą niedzielę, 15 stycznia, będziemy obchodzili Światowy 
Dzień Migranta i Uchodźcy.  
5. W minionym tygodniu odeszły do wieczności: 
Śp. Bożena Turkiewicz - lat 63 z ul. Dębowej 
Śp. Jadwiga Jabłońska - lat  73 z ul. Rubinowej w Gronowie Górnym 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 

                   

Por.Ks.E.Staniek 
www.mateusz.pl 

Co warto wiedzieć? Rok Liturgiczny 

Ogłoszenia parafialne 

 Okres liturgiczny Bożego Narodzenia kończy się świętem 
Chrztu Pańskiego - jest to zapis odnowionej, posoborowej liturgii. 
Istnieje jednak wiele tradycji, zwyczajów i form autentycznej 
pobożności, za którymi kryją się wielowiekowe tradycje, często 
niewyrażane już wprost przez normy i nakazy. Tak jest również  
z końcem okresu Bożego Narodzenia.   
Wiele kalendarzy liturgicznych pod datą 2 lutego przypomina, że 
można w tym dniu śpiewać kolędy. Choinka i szopka na rzymskim 
Placu św. Piotra stoją aż do Ofiarowania Pańskiego ( 2 lutego),  
a przecież rzymskie zwyczaje liturgiczne są dla katolików wzorem. 
Przyczyną zamieszania jest zapis przedsoborowego Kalendarza, 
który w Ofiarowaniu Pańskim widział koniec bożonarodzeniowych 
obchodów. Wiązało się to ze zmianą koloru szat, antyfon, hymnów 
itd. Kalendarz został zmieniony, natomiast tradycje pozostały - 
dowodem są odżywające tu i tam spory, jak długo śpiewać kolędy...   
 Nie wydaje się jednak, by był to problem, o który warto 
kruszyć kopię. Warto natomiast poszerzać swoją wiedzę na temat 
naszej wiary, tradycji Kościoła. Nie wolno ustawać w zbliżaniu się 
do Boga, w swoim rozwoju duchowym.   
 Podsumowując, warto przytoczyć wspomnienia pewnego 
księdza. Opowiadał on, jak rok temu 2 lutego, po Mszy św. porannej, 
Ojciec Święty odwrócił się i zapytał z cicha: - A szopka na Placu stoi 
jeszcze? - Będą ją dzisiaj demontować, Wasza Świątobliwość - 
pospiesznie odparł jeden z prałatów. - Powinna stać aż do wieczora! 
- odrzekł Ojciec Święty, groźnie postukując laską. Potem jednak 
rozpromienił się i udzielił błogosławieństwa. Owego roku szopkę 
rozebrano nieco później niż zazwyczaj...                 Por. www.niedziela.pl 

Kiedy kończy się czas świętowania Bożego Narodzenia?  



Dzisiejsze czytania:    Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17 

       Biuletyn Parafialny  
               Parafii pw. Bł. Doroty z Mątów 
  Święto Chrztu Pańskiego  08 I 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Nie zniechęci się ani nie załamie” (Iz 42)  

 

 
 Wspaniała jest zapowiedź Izajasza Proroka, że Mesjasz „nie 
zniechęci się ani nie załamie” aż utrwali Prawo Boże na ziemi. 
Z perspektywy wieków możemy podziwiać cierpliwość Boga, 
a zarazem nabierać pewności, że to Jego dzieło zostanie 
zrealizowane i to w sposób doskonały.  
 Wiemy jak to idzie mozolnie. Wiemy jak wiele trudności piętrzy 
się na drodze wprowadzania Prawa Bożego w życie. Chodzi tu 
zarówno o wymiar indywidualny, jak i wymiar społeczny. To działanie 
często wymaga heroizmu. Tym cenniejsza jest pewność, jaką wlewa 
w nas Prorok, że Mesjasz „nie zniechęci się ani nie załamie”.  
 Nie zniechęci się w stosunku do nas. Od chrztu zabiega o to, by 
Prawo Bożej Miłości, ktore wówczas wypełniło nasze serce, stało się 
prawem naszego życia. Zmaganie z egoizmem odczuwamy boleśnie 
sami. Tak często jesteśmy na krawędzi zniechęcenia i załamania. 
My, ale nie On. On „nie zniechęci się, ani nie załamie”, aż to Boże 
Prawo utrwali w naszym sercu. Co za radość płynie z pewności, że 
Jezus nie zniechęci się współpracą z nami w doskonaleniu naszego 
wnętrza.  
 Podobnie jest w skali społecznej. Chodzi o nasze 
społeczeństwo, nasze wspólnoty rodzinne, sąsiedzkie, parafialne, 
religijne, w których Jezus pragnie utrwalić Prawo Bożej Miłości. Ileż 
tu jest trudności. Jeżeli tak opornie idzie uświęcenie naszych serc, to 
co dopiero uświęcenie ich połączeń. Wprowadzenie jedności, miłości, 
przebaczenia, pokoju we wspólnotach – to wielki trud. Iluż ludzi się 
w tej pracy zniechęciło i załamało.  
 Ludzie tak, ale nie On. Jezus sam doskonale wie jak trudno, i za 
jak wysoką cenę można wprowadzać Prawo Boże w układy rodzinne, 
sąsiedzkie, polityczne i narodowe. Ale mimo, iż zapłacił życiem, „nie 
zniechęci się ani nie załamie”, aż cel osiągnie.  

Czwartek, 12.01 

7.00 śp. Franciszek Borejko (12 Msza św. Gregoriańska) 

12.00 śp. Adela i Antoni Ulewicz (12 Msza św. Gregoriańska) 

12.00  Dziękczynna w 1 rocz. urodzin Damiana Borejko  

 

Piątek, 13.01 

7.00 śp. Adela i Antoni Ulewicz (13 Msza św. Gregoriańska) 

12.00  śp. Franciszek Borejko (13 Msza św. Gregoriańska) 

Sobota, 14.01  

7.00  śp. Adela i Antoni Ulewicz (14 Msza św. Gregoriańska) 

12.00 śp. Franciszek Borejko (14 Msza św. Gregoriańska) 

Niedziela, 15.01 

8.00 śp. Janina Gorczyńska (10 rocz.) 

8.00 śp. Henryk Kapusta 

9.30 śp. Adela i Antoni Ulewicz (15 Msza św. Gregoriańska) 

9.30   śp. Stanisław i Wojciech Wiczenbach w kolejną rocz. śmierci 

11.00   śp. Franciszek Borejko (15 Msza św. Gregoriańska) 

12.30   Msza w intencji Domowego Kościoła 

18.00   śp. rodzice Helena, Józef, mąż Edward, wnusie Barbarę, syna      

   Sławomira 
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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 


