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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 08.12.2013 r.  

8.00 + Karol 

9.30 + Eleonora, Bolesława 

11.00 Msza św. dziękczynna z okazji 27 rocznicy urodzin Krzysztofa z 
prośbą o błogosławieństwo Boże, łaski i opiekę Matki Bożej 

12.30 O uzdrowienie Ani i Krzysia 

19.00 + Danuta (2 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 09.12.2013 r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 + Grażyna Kochańska (30 dni po pogrzebie) 

Wtorek: 10.12.2013 r. 

06.30  

18.00  

Środa: 11.12.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 W intencji ofiarowania Najświętszemu Sercu Maryi Bogumiła, Mał-
gorzaty i Marysi. 

Czwartek: 12.12.2013 r. 

06.30  

18.00  

Piątek: 13.12.2013 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 14.12.2013 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00  

Niedziela: 15.12.2013 r. 

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowa-
dzonych 

9.30 + Tadeusz Sumisławski (19 rocz. śm.) 

11.00 1) + Jolanta Lis (1 rocz. śm.) 

2) + Stanisława, Wiktor Wesołowscy; + Józefa, Zofia 

12.30 + Helena, Emil Liegenza 

19.00 + Alicja Adamska (6 rocz. śm.) 
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Numer: 41/2013  

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny 

 
Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest 

dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grud-

nia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX 

w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 

kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Pa-

pież pisał tak:  

 

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, 

która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Pan-

na od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą 

szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego 

Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa 

Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - 

została zachowana nietknięta od wszelkiej 

zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą 

przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i 

bez wahania wierzyć.  

 

Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze społecz-

ności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym herezji.  

Zgodnie z kanonem 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu dzisiejszym 

mamy obowiązek uczestniczyć w Eucharystii. Jednakże na mocy dekretu 

Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. 

Polacy są zwolnieni z tego obowiązku (ze względu na fakt, że nie jest to 

dzień ustawowo wolny od pracy). Nie jesteśmy zatem zobowiązani do udzia-

łu we Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych. Jeśli jednak 

mamy taką możliwość - powinniśmy wziąć udział w Eucharystii.  
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Liturgia słowa –08.12.2013 r.  

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

 

I czytanie (Rdz 3,9-15) Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan 
Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On odpowiedział: 
„Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i 
ukryłem się”. Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zja-
dłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?” Mężczyzna odpowiedział: 
”Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa, i zja-
dłem”. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?” Niewia-
sta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. Wtedy Pan Bóg rzekł do 
węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt 
domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł 
po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a 
niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci gło-
wę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.  

II czytanie (Rz 15,4-9) To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla 
naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, 
podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech 
sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie 
jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego 
przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale 
Boga. Albowiem Chrystus - mówię - stał się sługą obrzezanych, dla okazania 
wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, 
żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: 
Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twoje-
mu.  

Ewangelia (Łk 1,26-38) Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwa-
nego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Da-
wida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź 
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewia-
stami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to 
pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bo-
wiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 
Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg 
da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na 
wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: 
„Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, 
które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna 
Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu 
ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. 
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według 
twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.   3 

Ogłoszenia duszpasterskie - 08.12.2013 r. 

1. W niedzielę 15 grudnia rozpoczynamy w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje adwento-

we, które poprowadzi ks. kan. dr Zbigniew Woźniak, obecnie adiunkt WT US. Nauki głoszone 

będą na Mszach św. w niedzielę i od poniedziałku do środy na Mszy św. wieczornej o godz. 

1800. Zapraszamy. 

2. Dzieci i młodzież wraz z rodzicami zapraszamy na Roraty we wtorek i czwartek o godz. 630. 

Po wspólnej modlitwie rodzice dzieci pierwszokomunijnych zapraszają wszystkich na wspólne 

śniadanie do domu parafialnego. Obecność dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej jest 

bezwarunkowo obowiązkowa, gdyż jest to jeden z elementów formacyjnych w rocznym cyklu 

przygotowującym do sakramentu. 

3. Zapraszamy w grudniu na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca 

Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką 

do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej 

Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny 

przed Mszą św. 

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: pierwszy rok przygotowania do bierzmowania w 

poniedziałek, 09 grudnia o godz. 1830; dzieci grające w jasełkach w poniedziałek , 09 grudnia o 

godz. 1700; trzeci rok przygotowania do bierzmowania w środę, 11 grudnia o godz. 1830; Para-

fialne Koło Radia Maryja w czwartek, 12 grudnia o godz. 1900; zbiórka kandydatów na mini-

strantów w sobotę, 14 grudnia o godz. 1030; koło plastyczne w sobotę, 14 grudnia o godz. 1100; 

Schola muzyczna w sobotę, 14 grudnia o godz. 1415. 

5. W dniach od 15 do 23 lutego 2014 r. (I tydzień ferii zimowych), organizowana jest przez pa-

rafię i Fundację „Ad melius”, 9-dniowa pielgrzymka do Matki Bożej z La Salette i do Ars-sur-

Formans (św. Jan Maria Vianney) z wypoczynkiem na stokach narciarskich Francji. Osoby 

chętne mogą się zapisać z zakrystii. Zapraszamy. 

6. Serdecznie dziękuję Fundacji „Ad melius” i osobom zaangażowanym w przeprowadzenie 

sobotniej zabawy mikołajkowej dla dzieci z naszej parafii. Podziękowania kieruję też w stronę 

osób, które wspomogły finansowo powyższe dzieło. 

7. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są datki do puszki na Pomoc Kościołowi na Wschodzie. Taca 

zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest na inwestycję parafialne. Pragnę podziękować 

wszystkim za każdą ofiarę składaną na tacę, za indywidualne dotacje i darowizny dzięki którym 

z dnia na dzień możemy upiększać nasz kościół i prowadzić działalność duszpasterską. Na dzień 

dzisiejszy wykonane zostały już drzwi główne do kościoła – „Porta Fidei”. Teraz już na bieżąco 

będą wykonywane prace wykończeniowe. 

8. Parafialny Zespół Caritas rozpoczął akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. Nabywając świece na 

stół wigilijny wspieramy najbardziej potrzebujących. Wystawiony jest także kosz na dary, z 

których zostaną zrobione paczki świąteczne dla ubogich z naszej parafii. Prosimy o otwartość 

serca i w miarę możliwości wsparcie, poprzez ofiarowanie produktów spożywczych, proszków 

do prania, czy słodyczy. 

9. Opłatki można nabyć w kościele we wszystkie niedziele Adwentu oraz w kancelarii parafial-

nej. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy.  


