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ŚRODA, 6 I                                                                             
- UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃŚKIEGO 

CZWARTEK, 7 I—I czwartek miesiąca 

NIEDZIELA, 10 I 

—NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

STYCZEŃ  

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym 
braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, 

modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na 
wszystkich.  

Syr 24, 1-2. 8-12 

Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 

Ef 1, 3-6. 15-18 

J 1, 1-5. 9-14 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i 

Bogiem było Słowo. Ono było na początku u 

Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego 

nic się nie stało, z tego, co się stało. 

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 

a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie 

ogarnęła. 

Była światłość prawdziwa, która oświeca 

każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. 

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, 

lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej 

własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym 

jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali 

dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego 

– którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli 

męża, ale z Boga się narodzili. 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród 

nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką 

Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i 

prawdy. 

Gdy nastała rzeczywistość Nowego Testamentu, 

obecność Boga wśród ludzi stała się znacznie 

bardziej widoczna, bo Syn Boży stał się jednym z 

nas. Jednak od samego początku obok radości i 

akceptacji pojawiły się zwątpienie, sprzeciw i 

odrzucenie. Wyrażają to pełne bólu słowa: „Na 

świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz 

świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, 

a swoi Go nie przyjęli”. Z powodu tego rozdarcia 

tym większe znaczenie ma przyjęcie z wiarą Boga, 

który stał się człowiekiem, ponawiane przez każde 

pokolenie chrześcijan. Jest wspomagane przez 

Mądrość – tę samą, która od początku świata 

odgrywa rolę przewodnika ludzkości w drodze do 

Boga i doświadczenia radości ze spotkania z Nim.  
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Przeżywamy dziś II niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Niech 

radość, którą przyniosło ze sobą Dzieciątko Jezus rozpromienia 

naszą codzienność i wlewa do naszych serc pokój i odwagę. 

Dzielmy się tą radością ze wszystkimi, których spotkamy.  

W tym tygodniu przeżywamy: 

w środę (6.01) Uroczystość Objawienia Pańskiego – tzw. Święto 

Trzech Króli. Msze święte w tym dniu według porządku 

niedzielnego. Nie będzie tylko Mszy Świętej o godz. 11:00 w 

dolnym kościele dla przedszkolaków. Przypominamy o 

obowiązku uczestnictwa tego dnia we Mszy świętej. Ofiary 

złożone na tacę tego dnia zostaną przeznaczone na Fundusz 

Misyjny. 

w czwartek (7.01) I czwartek miesiąca. Z okazji I czwartku 

zapraszamy na wystawienie Najświętszego Sakramentu  

i modlitwę o powołania kapłańskie na godz. 17.00 

za tydzień (10.01) będziemy obchodzić niedzielę Chrztu 

Świętego. Tego dnia zapraszamy na Mszę Świętą połączoną                   

z adoracją Najświętszego Sakramentu i uwielbieniem o godz. 

18:00. Wieczór uwielbienia poprowadzi wspólnota Szkoła Maryi. 

Tego dnia podczas wszystkich Mszy Św. odnowimy 

przyrzeczenia Chrztu Świętego. Już dziś warto przypomnieć 

sobie datę swojego chrztu. 

Zgodnie z zapowiedzią w tym roku liturgicznym rezygnujemy               

z odwiedzin duszpasterskich (kolędy) w klasycznej formie.                     

Ze względu na trwającą pandemię zapraszamy Was drodzy 

parafianie z rewizytą do naszej świątyni na dodatkową 

eucharystię na godz. 19:00, która będzie sprawowana w waszej 

intencji. Na to spotkanie prosimy przynieść wodę, która zostanie 

pobłogosławiona i którą z przekazaną od nas modlitwą sami 

dokonacie poświęcenia swoich mieszkań. Podczas innego niż 

zazwyczaj spotkania kolędowego, jeśli ktoś miałby takie 

pragnienie, będzie mógł złożyć ofiarę na utrzymanie naszego 

kościoła. Na stołach za ławkami zostały wyłożone koperty, 

które można wykorzystać do złożenia takiej ofiary.                                 

Na zakończenie spotkania będzie także możliwość 

indywidualnej rozmowy z księżmi. 

 Plan spotkań wg ulic na najbliższy tydzień: 

w poniedziałek 4 stycznia zapraszamy mieszkańców z                             

ul. Jasieńskiej, ul. Łowców, ul. Włóczników, ul. Szczytników,  

we wtorek 5 stycznia zapraszamy mieszkańców z                                       

ul. Zwierzynieckiej, ul. Borsuczej, ul. Rysia, ul. Kuszników,  

ul. Szynszylowej, ul. Łosia 

w środę 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego 

spotkania nie będzie 

w czwartek 7 stycznia zapraszamy mieszkańców z ul. Eugeniusza 

Węgrzyna, ul. Jabłoniowej, ul. Mariana Pelczara,  

ul. Morelowej, ul. Turzycowej, ul. Ostrzyckiej, ul. Oliwkowej,                  

ul. Lubowidzkiej 

w piątek 8 stycznia zapraszamy mieszkańców z ul. Stolema,                  

ul. Rycerza Blizbora, ul. Remusa, ul. Pólnicy, ul. Kraśniętej 

Ze względu na spotkania kolędowe w środę nie odbędzie się 

spotkanie Lectio Divina.  

Zachęcamy do udziału w parafialnej adoracji Najświętszego 

Sakramentu, która odbywa się w każdy piątek od godz. 8.30 do 

godz. 17.45 w kaplicy w dolnym kościele.  

Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane                                           

na funkcjonowanie naszej parafii, zarówno te na tacę, do 

skarbon jak i na konto parafialne. Dziękujemy wszystkim za dar 

serca w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Za tydzień II 

niedziela miesiąca – taca przeznaczona będzie na planowane 

inwestycje w naszym kościele. 

Z wielką radością pragniemy poinformować Was drodzy 

parafianie, iż od dzisiaj rozpoczynamy wydawanie miesięcznika 

dotyczącego życia naszej parafii i kościoła powszechnego 

pt.:„Dorothea”. Miesięcznik będzie się ukazywał w każdą 

pierwszą niedzielę miesiąca i będzie zawierał artykuły dotyczące 

kościoła, wywiady, opisy mniej znanych świętych  

i błogosławionych, modlitwy oraz wiele innych ciekawych 

artykułów i kącików. W pierwszym numerze, który można nabyć 

już dziś znajduje się m.in. opis życia i działalności bł. Doroty                       

z Mątew – naszej patronki, zebrane informacje Biskupie 

Konstantym Dominiku, artykuły związane z 54 Światowym 

Dniem Pokoju oraz rokiem św. Józefa. Naszą gazetkę parafialną 

można nabyć przy wyjściu z kościoła. Została wyłożona na 

stołach za ławkami. Cena czasopisma to min. 2 zł. Serdecznie 

zachęcamy do zakupu a osoby, które chciałyby się włączyć                       

w redagowanie pisma prosimy o kontakt z ks. Proboszczem. 

Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych drogich 

zmarłych: zmarłych proboszczów naszej parafii, budowniczych                    

i dobrodziejów naszego kościoła, zmarłych z naszych rodzin, 

wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

  PONIEDZIAŁEK 04. 01 
6.30 Dziękczynno – błagalna o zdrowie i światlo Ducha Świętego dla MARKA i KATARZYNY 

KUKLIŃSKICH o Boże błogosławieństwo dla ELŻBIETY i mamy Janiny 

8.00 +Maria KOBIELA (IV) 

18:00 1. +Zygmunt PASTWA (IV), 2. +Wanda RYBAKOWSKA (IV), 3. ++RODZICE: Laurencja i Wiesław 
oraz Kazimiera i Leonard oraz ++ z rodziny z obojga stron, 4. W intencji dusz w czyśćcu cierpiących 

WTOREK 05. 01 

6.30 Dziękczynno – błagalna o zdrowie i światlo Ducha Świętego dla MARKA i KATARZYNY 
KUKLIŃSKICH o Boże błogosławieństwo dla ELŻBIETY i mamy Janiny 

8.00 1. Maria KOBIELA (V), 2. +Leon STUBIŃSKI 

18:00 1. +Zygmunt PASTWA (V), 2. +Wanda RYBAKOWSKA (V), 3. Dziękczynna za otrzymane łaski                         
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 

ŚRODA 06. 01—UROCZYSTOŚĆ OBJAWENIA PAŃSKIEGO 

7.30 +Maria KOBIELA (VI) 

9.00 1. +DZIADEK Franciszek w kolejną rocznicę śm,, 2. +SZWAGIER Stanisław STROJNY w 1. r. śmierci 

10.30 1. +Urszula w 6. rocznicę śmierci oraz ++ z RODZINY, ++Wiera, Edward, Renata, Stanisław                    

i Iwona, 2. ++Tomasz i Anna w rocznicę śmierci 

12.00 1. +Grzegorz ŚWIĘCICKI w 2. miesiąc po śmierci, o Boże Miłosierdzie i łaskę nieba, 2. +Janina w 1. 
rocznicę śmierci, 3. +Zygmunt PASTWA (VI) 

13.15 1. W intencji MARCINA z okazji 17. rocznicy urodzin, o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, 

zdrowie i potrzebne łaski, 2. +Halina MAJEWSKA 

18.00 +Wanda RYBAKOWSKA (VI) 
CZWARTEK 07. 01 

6.30 +Christa BEINLICH 

8.00 1. +Maria KOBIELA (VII), 2. +Zygmunt PASTWA (VII) 

18:00 1. +Wanda RYBAKOWSKA (VII), 2. +Wacław w 1. rocznicę śmierci, 3. +Janina SMOLEŃ                               
(po pogrzebie) 

PIĄTEK 08. 01 

6.30 wolna intencja 

8.00 1. +Zygmunt PASTWA (VIII), 2. +Katarzyna SZCZERBOWSKA w 8. miesiąc po śmierci 

18.00 1. +Maria KOBIELA (VIII), 2. +Maria RYBAKOWSKA (VIII), 3. +Halina PODGAJECKA (po pogrzebie) 

SOBOTA 09. 01 

6.30 +Maria KOBIELA (IX) 

8.00 +Zygmunt PASTWA (IX) 

18.00 1. +Wanda RYBAKOWSKA (IX), 2. ++RODZICE i BRAT, 3. ++BRAT Stanisław i OJCIEC Alfons 

 NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 10. 01 

7:30 +MĄŻ, TATUŚ i DZIADEK Henryk IWICKI 

9:00 1. W intencji MONIKI, LILIANY i wnuczki AGATY, 2. O Boże błogosławieństwo dla ALEKSANDRY               
z okazji 18. rocznicy urodzin, o opiekę Maryi i potrzebne łaski dla PIOTRA w 24. rocznicę urodzin. 

10:30 1. W intencji Wspólnoty Żywego Różańca naszej parafii, 2. ++ RODZICE: Bolesław i Stefania oraz ++ 
rodzeństwo, 3. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
JAKUBA z okazji 1. rocznicy urodzin 

11.00 W intencji Parafian 

12:00 1. ++Janina SMOLEŃ, Jej mąż ZBIGNIEW, syn MARIUSZ, córka ANETA oraz ++ RODZICE                                 
z obojga stron 
2. +Janina SMOLEŃ od rodziny GÓRSKICH 

13:15 1. +Maria KOBIELA (X) 
2. O Boże błogławieńśtwo, dary Ducha Świętego dla kandydatów przygotowujących się                          
do sakramentu bierzmowania 
3. +Cecylia TURZYŃSKA w 2. miesiąc po śmierci 

18:00 1. Zygmunt PASTWA (X) 
2. +Wanda RYBAKOWSKA (X) 


