
W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 
«Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się 
słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!»

Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, 
a Jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego 
Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego 
chrzest w rzece Jordanie, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodzi do 
chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto 
wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc 
nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo 
powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już 
siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje 
dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla 
nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem 
godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma 
On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy 
spali w ogniu nieugaszonym».
                           Mt 3, 1-12
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Nie możemy zapomnieć, że za chrześcijaninem idzie Chrystus. Za 
myślą, słowem i czynem objawia się Bóg. Te trzy rzeczywistości pomagają 
rodzić się Bogu w nas i w naszym świecie.

 Czas Adwentu wiadomo, że nie ma takiego samego charakteru jak 
Wielki Post. Jednak jest także zachętą do nawracania się oraz przemiany 
myślenia i postępowania. Do spojrzenia w głąb swojego serca i wydobycia 
„pokładów” dobra, złożonych przez samego Boga.
 „Wydawanie” owoców w grudniu... Nieprzyjemna temperatura, 
jakoś ciemniej, dzień krótszy, za chwilę zabieganie przed świętami... 
Praktycznie patrząc nie najlepszy czas na wzrost i dojrzały owoc. Jeśli nie 
teraz, to kiedy?

 Przygotowanie do Bożego Narodzenie jest związane 
z oczyszczeniem naszych intencji, przekonań i myślenia.
                                                                           Ks. GM
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1. Dzisiejsza niedziela jest dniem modlitwy i pomocy kościołowi na wschodzie. 
Ofiary na ten cel możemy złożyć do skarbony przy ołtarzu Matki Bożej.

4. W środę wspominamy Świętego Ambrożego.

6. W czwartek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. 
30 30 00 00

Msze święte odprawimy o godz. 6 , 8 , 10  i 18 . W tym dniu przypada 
tzw. Godzina Łaski, dlatego zapraszamy na indywidualne modlitwy do 

00 00świątyni od godz. 12  do godz. 13 . Czuwanie modlitewne rozpoczniemy 
modlitwą Anioł Pański. W czasie wieczornej Mszy Św. nastąpi przyjęcie do 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. 
7. W przyszłą niedzielę nasza kolekta specjalna.

302. Rozpoczynamy drugi tydzień Adwentu. Roraty codziennie o godz. 6  
z wyjątkiem niedziel i 8 grudnia . Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza dzieci 
z lampionami. 

8. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii 
00Świętej odbędzie się w przyszłą niedziele 11 grudnia o godz. 19  w kościele.

9. W opłatki i świece Wigilijne Caritas możemy zaopatrzyć się w zakrystii lub 
w sklepiku.
10. Nasza parafia organizuje konkurs Bożonarodzeniowy - „Moja Bombka 
Bożonarodzeniowa”. Szczegóły na stronie internetowej parafii. 
11. Zostało włączone ogrzewanie kościoła – prosimy o zamykanie drzwi.

12. Trwają prace przygotowujące do wstawienia okien i wymiany witraży. Przy 
obrazie Jezu Ufam Tobie znajduje się projekt jednego z witraży. Koszt jednego 
okno to 26 000 zł. Okna wyposażone są w potrójne szyby, aby zniwelować uratę 
ciepła. Ofiary na ten cel można składać w biurze parafialnym, w kościele przy 
obrazie Jezu Ufam Tobie lub po przez wpłatę na konto parafialne  z dopiskiem 
„ofiara na witraże”. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. 

13. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” 
i „Galilea” w zakrystii „Różaniec” oraz „Słowo wśród nas” na miesiąc grudzień. 
Na stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej.

14. W minionym tygodniu zmarła śp. Eugenia Hawryluk lat 88.

30 003. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8 i 18 . Adoracja od 
00 00

godz. 15  – 18 .

305. W sobotę o godz. 17  Nieszpory Adwentowe.

Biuro parafialne:
- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30
- środa: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30
- piątek: 10.00 - 11.00
- sobota: 10.00 - 11.00



źródło: www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-08a.php3

W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła 
ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirous 
przedstawiła się mówiąc: "Jestem Niepokalane Poczęcie".

Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już 
od pierwszych wieków chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze 
wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród 
wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, 
niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele 
łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, 
szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali wiarę 
w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ - według nich - przeczyłoby to 
dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz 
konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także 
i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał, że 
uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już 
mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV 
ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów 
Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym Kościele.

Kościół na Wschodzie nigdy prawdy o Niepokalanym Poczęciu 
Maryi nie ogłaszał, gdyż była ona tam powszechnie wyznawana 
i praktycznie nie miała przeciwników.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. 
Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius 
IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 
arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:

„Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, 
iż Najświętsza Maryja Panna 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 społeczności Kościoła, stałby się 
odstępcą i winnym herezji.”

8 grudnia - Niepokalane Poczęcie NMP Intencje mszalne

00 18 †† Mąż Stanisław, rodzice: Teofila i Aleksy oraz zmarli z rodziny
Wtorek, 06.12.

30
8  † Ojciec Zbigniew – 3 rocz. śmierci

30
11  †† Leon Gleinert – 2 rocz. śmierci oraz dziadkowie: Marta i Alfons 

Kryzel 

007  † Barbra Gepner

30
6  - Jadwiga – 82 rocz. urodzin

Poniedziałek, 05.12.
306  †† Krystyna – 4 rocz. śmierci oraz Mariusz

Środa, 07.12. Świętego Ambrożego

30
8  † Eryk Moczadłowski – 1 rocz. śmierci

Czwartek, 08.12. NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
30

6  - Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o nawrócenie syna 
Wojciecha

30
8  †† Stanisława i Bronisław

00
10  - W intencji własnej

306  †† Rodzice: Anna i Jan Kreft oraz żona Krystyna
308  †† Mariola i Tadeusz Sierżęga – int. od rodziny Stopyra 

00 
18 †† Anna i Wiktor

00 18 - WSPÓLNOTY PARAFIALNE

308  †† Rodzice: Waleska i Antoni

00 18 - W intencji Papieża, Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam

Sobota, 10.12.
306  - Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o nawrócenie syna 

Wojciecha
308  †/- Członkowie Żywego Różańca oraz o Boże błogosławieństwo dla 

żyjących i ich rodzin

00 
18 †† Eryka Piastowska – 4 rocz. śmierci oraz Jan, Franciszek, Dariusz

00 18 †† Róża i Adam Korta

306  †† Franciszek, Elżbieta, Paweł, Helena, Franciszek, Mirosław
308  † Antoni Stępniak – 1 miesiąc od śmierci

Piątek, 09.12.

Niedziela, 11.12. III Niedziela Adwentu (GAUDETE)

00 
10 - ZA PARAFIAN

00
13  †† Stefan Waszak – 16 rocz. śmierci oraz Władysława Sidorczuk – 

30 rocz. śmierci
00 

18 †† Ojciec Zdzisław Kunda – 14 rocz. śmierci, brat Grzegorz oraz teść 
Zygfryd 
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