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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 42, 1–4.6–7

To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego 
podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam 
upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na 
Nim spoczął; On przyniesie narodom Pra-
wo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie 
da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie 
złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knot-
ka o nikłym płomyku. 

On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie 
zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali 
Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wycze-
kują wyspy. 

Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem 
Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem 
Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla 
narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, 
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,  
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 29, 1–4.9b–10

Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu,
a w świątyni jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE 
Dz 10, 34–38

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu 
Korneliusza, przemówił: Przekonuję się, że 
Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale 
w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się 
Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe 
słowo synom Izraela, zwiastując im pokój 
przez Jezusa Chrystusa. 

On to jest Panem wszystkich. Wiecie, 
co się działo w całej Judei, począwszy od 
Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie 
sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg na-
maścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że 
Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc 
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod wła-
dzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim.

ŚPIEW  PRZED EWANGELIĄ 
Mk 9, 6

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To 
jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

EWANGELIA 
Mt 3, 13–17

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do 
Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz 
Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrze-
buję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do 
mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, 
bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 
sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. 

A gdy Jezus został ochrzczony, natych-
miast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się 
niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego 
jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 

A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umi-
łowany, w którym mam upodobanie.

Dzisiejsza niedziela jest niedzielą Chrztu 
Pańskiego. Jezus Chrystus przyjmując chrzest od 
Jana Chrzciciela wchodzi w nasze konkretne 
życie. Pragnie uświęcić nas samym Sobą. 
Uświęca to, co w naszym życiu jest małe, 
wzgardzone, codzienne. Po raz kolejny ukazuje 
nam, ze jest Panem wszystkiego. Jezus przyjął 
chrzest w rzece Jordan, miejsce, w którym się to 
dokonało jest bardzo blisko ujścia do Morza 
Martwego, jest to największa depresja ziemi, 
najniżej położone miejsce na świecie. Nie jest to 
kwestia przypadku, że właśnie w tym miejscu 
Jezus przyjął chrzest od Jana.

Jezus schodzi do najniżej położonych miejsc w 
Twoim życiu, w Twoim sercu, do depresji Twojego 
życia, do tego, co jest Twoim grzechem, do tego, 
czego się wstydzisz i nie chciałbyś nawet o tym 
mówić. Jezus bierze wszystkie grzechy na siebie, 
nie chce abyś był smutny i samotny, On pragnie 
Twojego zbawienia.

Możesz oddać Jezusowi te sytuacje Twojego 
życia, które Cię przygniatają, a zobaczysz jakich 
wielkich cudów dokona Jezus w Twoim życiu.

W czasie dzisiejszej Eucharystii znów rozlegnie 
się głos Boga w liturgii słowa i znów stanie pośród 
nas Jezus Chrystus.

Tylko czy chcesz pozwolić Jezusowi, aby 
działał w Twoim życiu?

ks. dr Michał Dubicki

K O M  E  N  T  A           R Z
„Ten jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie.”

DOBRY POCZĄTEK
„Jezus przyszedł wypełnić plan Ojca. Oto 
początek Jego misji. To na razie tylko 
zapowiedź zwycięstwa Chrystusa i nowego 
życia, które stanie się odtąd udziałem 
chrześcijan. Nad Jordanem objawia się 
rzeczywistość Trójcy Świętej. Nie jest ona 
jednak tylko zewnętrzna wobec nas, Bóg 
sam jest wspólnotą, i ma to do siebie, że 
wciąż zaprasza człowieka do tej nadprzy-
rodzonej komunii ze sobą. Dlatego ochrzczony, 
który przyjmuje Ducha Świętego i staje się 
dzieckiem Bożym, słyszy wciąż wewnątrz 
siebie ten sam głos: Jesteś moim 
umiłowanym synem, córką...”

Więcej na: jutroniedziela.stacja7.pl – analiza 
czytań, wyjaśnienie kontekstu wydarzeń 
biblijnych, a także skrótowe i graficzne 
przedstawienie nauki płynącej ze Słowa 
Bożego. Tweety, Chmura Słów, Translator, 
Linki – czyli rozważanie Słowa Bożego 
w całkiem nowej formie.
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Rok 2017 
Rokiem Maryjnym

W nowym roku prowadzić nas będą słowa Chrystusa „Idźcie i głoście”, które są 
posłaniem nas do dzielenia się wiarą i do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie, 
w którego uwierzyliśmy. Na tej drodze prowadzić nas będzie Maryja, pierwsza 
Uczennica Pana; pierwsza, która w Niego uwierzyła i zrodziła Go światu. Ten rok to 
wielkie rocznice związane z Jej objawieniami.

  Naród Polski od zarania dziejów 
wyczuwał, że wszelkie dobro pochodzi od 
Boga i Bogu należy je składać w ofierze 
przez Maryję. Matka Boża wybrała sobie 
Polaków i obdarzyła ich wyjątkową łaska-
wością. Osobiście wyraziła życzenie, aby 
polskie królestwo oddać Jej w opiekę. 
Jeszcze przed ślubami Jana Kazimierza 
sama nazwała się Królową Polski – 
najpierw w Neapolu w roku 1608, a póź-
niej 8 maja 1610 r. w Krakowie.
    Żył wtedy w Neapolu sławny ze swej 
świętości i Bożych darów jezuita, ojciec 
Juliusz Mancinelli (1537-1618), bliski przy-
jaciel polskiego króla – Zygmunta III Wazy. 
Był on wielkim misjonarzem. Apostołował 
w Europie, pieszo przeszedł sporą część 
Azji i Afryki. Miał opinię proroka i cudo-
twórcy. Zakładał wiele dzieł miłosierdzia, 
a tam, dokąd przybywał, stwierdzano liczne 
nawrócenia. Kapłan ten odznaczał się 
wielkim nabożeństwem do Niepokalanej 
i świętych polskich, szczególnie zaś czcił 
św. Stanisława biskupa i św. Stanisława 
Kostkę. Modlił się też często za Polskę.

    Za zezwoleniem swych przełożonych, 
którzy zbadali to objawienie, o. Mancinelli 
opowiedział o nim swojemu przyjacielowi, 
jezuicie, o. Mikołajowi Łęczyckiemu. Za jego 
pośrednictwem wiadomość o objawieniu 
do

     Gdy 14 sierpnia 1608 r. ojciec Juliusz 
Mancinelli zatopiony w modlitwie w klasz-
torze Il Gesu Nuovo w Neapolu pragnął 
oddać najgłębszą cześć Wniebowziętej, 
ukazała mu się Niepokalana Dziewica 
z Dzieciątkiem na ręku. Była okryta króle-
wską purpurą. U Jej stóp klęczał św. 
Stanisław Kostka. Ojciec Juliusz nigdy nie 
widział Maryi w tak wielkim majestacie 
i zapragnął pozdrowić Ją takim tytułem, 
jakim jeszcze nikt Jej nie uczcił. Wtedy 
Najświętsza Panna powiedziała: „A czemu 
Mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to 
królestwo wielce umiłowałam i wielkie 
rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą 
miłością ku Mnie pałają jego synowie“. 

d

dotarła do króla Zygmunta III Wazy, który 
wraz z ks. Piotrem Skargą i całym zakonem 
jezuitów rozgłosił, że sama Bogarodzica 
raczyła nazwać się i ogłosić Królową Polski 
i że „wielkie rzeczy dla nas zamierza“. 

  Entuzjazm w naszej Ojczyźnie był nie 
do opisania. Przekazywano sobie tę wspa-
niałą wieść o tym, że Matka Boża wybrała 
na swe narzędzie włoskiego kapłana, by 
nikt nie mógł Polakom zarzucić, że sami to 
wymyślili. 

400 lat temu Matka Boża 
nazwała się Królową Polski

   W 1610 r. wybrał się o. Juliusz pieszo 
do Polski jako pielgrzym. Chciał ujrzeć pań-
stwo, które jest Królestwem Maryi. Mając 
73 lata, podjął długą, pełną niebezpie-
czeństw drogę z Neapolu do Krakowa.

  W XVII w. wiele burz przeszło nad 
Polską, ale i danych jej było wiele znaków 
specjalnej opieki Królowej. Maryja wciąż 
czekała na ofiarowanie jej państwa i całego 
Narodu. Gdy pod nawałą potopu szwedz-
kiego Polska zdawała się ginąć, a król 
znalazł się na wygnaniu, biskupi polscy, 
zgnębieni, donieśli Papieżowi: „Zginiemy, 
jeśli Bóg nie zlituje się nad nami“. Papież 
Aleksander VII odpowiedział pisemnie z 
całą mocą: „Nie! Maryja was wyratuje! Toć 
to Polski Pani. Jej się poświęćcie, Jej się 
ofiarujcie, Ją ogłoście Królową, przecież 
Sama tego chciała“.

2

Rok 2017 to tak naprawdę rok maryjny – podkreśla rzecznik Episkopatu Polski 
ks. Paweł Rytel-Andrianik. Jako najważniejsze wydarzenia dla Kościoła w Polsce 
w nowym roku wymienia 300-lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej na 
Jasnej Górze i 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Dodatkowo 
w łączności z Kościołem powszechnym obchodzić będziemy również 300-lecie 
objawień Matki Bożej w Aparecidzie i 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie.
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  Gdy 8 maja 1610 r. zjawił się w Kra-
kowie, pierwsze swe kroki skierował do 
katedry wawelskiej. W czasie celebrowania 
Mszy świętej za pomyślność naszego 
królestwa, ukazała mu się ponownie Maryja 
w olśniewającym majestacie i powiedziała: 
„Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką 
tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, 
więc wstawiaj się do Mnie za nim i o po-
myślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja 
będę ci zawsze, tak jak teraz, miłościwą“.

   Odkąd Maryja objawiła się o. Juliu-
szowi Mancinellemu, wzrosła w naszym 
Narodzie cześć oddawana Matce Bożej. 
Królowie, hetmani, rycerze, mieszczanie 
i cały lud często oddawali się Jej jako słudzy 
i niewolnicy. W uroczystość Wniebowzięcia 
NMP w 1628 r. Kraków przyozdobił iglicę 
wieży kościoła Mariackiego pozłacaną 
koroną. W ten sposób jako pierwszy dał 
zewnętrzny wyraz wierze w królowanie 
Maryi nad Narodem.

  1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej 
w atmosferze powszechnego wzruszenia 
wiernych król Jan Kazimierz otoczony 
biskupami i senatorami w obecności 
legata papieskiego urzędowo i uroczyście 
ogłosił Maryję Królową Polski. Chwiejącą 
się na głowie ostatnich królów koronę 
przeniesiono na skronie Matki Zbawiciela. 
Wtedy to po raz pierwszy podczas 
publicznego odmawiania Litanii Loretań-
skiej przez nuncjusza papieskiego padło 
wezwanie: „Królowo Korony Polskiej“. 
Tysięczne rzesze rycerstwa, mieszczań-
stwa i chłopstwa padły na kolana, 
wypowiadając słowa modlitwy „Pod Twoją 
obronę“. Na tron polski wstąpiła na wieki 
królująca Narodowi Bogarodzica Dziewica 
Maryja! Rzym i całe chrześcijaństwo rado-
wało się tym faktem, a kult Matki Bożej 
zaczął się szerzyć.

Królowa 
Korony Polskiej

  Król Jan Kazimierz oddał Rzeczpospolitą 
pod opiekę Matki Bożej, którą nazwał 
Królową Korony Polskiej, już po cudownej 
obronie Jasnej Góry w roku 1655 r., 
jednak w czasie, gdy Polska była wciąż 
opanowana przez Szwedów i Rosjan.
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  Królewskie ślubowanie miało więc 
poderwać społeczeństwo do dalszej walki. 
W 1717 r. nabrało ono wymiaru religijnego. 
Ikonę jasnogórską udekorowano wówczas 
drogocennymi koronami ofiarowanymi przez 
papieża Klemensa XI. Decyzją Stolicy 
Apostolskiej po raz pierwszy poza Rzy-
mem pozwolono na koronację papieskimi 
diademami i używanie tytułu Królowej 
Korony Polskiej. 

    Koronacja Cudownego Obrazu Matki 
Bożej na Jasnej Górze odbyła się 8 wrześ-
nia 1717 r. Obraz Matki Bożej został przyo-
zdobiony złotymi koronami Kapituły Waty-
kańskiej z woli papieża Klemensa XI. 
Obrzęd przypominał koronację królów 
Polski i stanowił niejako dopełnienie aktu 
króla Jana Kazimierza, który po cudownej 
obronie Jasnej Góry w czasie potopu szwe-
dzkiego obrał Najświętszą Dziewicę Królową 
i Patronką Królestwa Polskiego. Koronacji 
dokonał ks. bp chełmski Krzysztof Szembek, 
a na uroczystość przybyło wówczas ok. 
200 tys. pielgrzymów, co na owe czasy 
było rzeczą niespotykaną.

    Od 8 września 1717 r. Maryja stała się 
ostatecznie władczynią Polski. Przez kolejne 
wieki pokolenia Polaków czciły ją jako 
swoją królową, powierzali jej samych siebie 
oraz nasz naród. Ten akt państwowy 
uznający Maryję Królową Polski był pun-
ktem odniesienia dla zrywów narodowych, 
kształtowania się idei wolności i niepodleg-
łości w XIX i XX wieku.

     Koronacja Maryi w 1717 r. była wyda-
rzeniem nie tylko kościelnym, ale również 
państwowym. Jak podają źródła history-
czne, uroczystość koronacji zjednoczyła w 
przygotowaniu i akcie koronacyjnym króla 
Augusta II, posłów i senatorów Rzeczypos-
politej, duchowieństwo, szlachtę i była ogól-
nonarodową manifestacją wiary, a sam 
obrzęd uważano za ukoronowanie 
Bogarodzicy Maryi na Królową Polską po 
wszystkie czasy.

  Wyżej wymienione to najważniejsze 
wydarzenia dla Kościoła w Polsce w nowym 
roku. Dodatkowo w łączności z Kościołem 
powszechnym obchodzić będziemy również 
trzechsetlecie objawień Matki Bożej w 
Aparecidzie i stulecie objawień Matki Bożej 
w Fatimie.

  „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przeko-
nany o szczególnym znaczeniu kultu 
maryjnego dla naszej Ojczyzny nie tylko 
w aspekcie religijnym, ale i społecznym, 
patriotycznym oraz kulturowym, ustanawia 
rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej“ – 
czytamy w uchwale z dn. 15 grudnia 2016 r. 
Wcześniej (4.11.2016) także Senat RP podjął 
uchwałę o ustanowieniu roku 2017 Rokiem 
Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, 
Królowej Korony Polskiej, przypominając 
nam, że znaczenie Jasnej Góry wykracza 
poza element religijny czy duchowy, który 
dla nas jest oczywiście najważniejszy, ale 
pozwala zauważyć, że znaczenie tego miej-
sca dotyka historii całej Polski, a Jasna Góra 
jest wpleciona w dzieje naszej Ojczyzny.

300. rocznica koronacji 
Jasnogórskiej Pani

   Kolejne wydarzenie związane z kultem 
maryjnym w Polsce to

  Gietrzwałd wart jest przypominania, 
warto pamiętać o tym, co tu się wydarzyło – 
mówi metropolita warmiński abp Józef 
Górzyński i zapowiada, że przez cały rok 
w archidiecezji będzie trwało odpowiednie 
przygotowanie do uroczystości, których 
kulminacja odbędzie się 10 września w 
Gietrzwałdzie. Na uroczystości do gietrzwał-
dzkiego sanktuarium zaproszony będzie cały 
episkopat i najwyższe władze państwowe.

  Gietrzwałd jest jedynym w Polsce 
i jednym z 12 na świecie miejsc objawień 
maryjnych uznanych oficjalnie przez Watykan 
za autentyczne. Gietrzwałdzkie objawienia 
miały miejsce w 1877 roku. Głównymi wizjo-
nerkami były 13-letnia Justyna Szafryńska 
oraz 12-letnia Barbara Samulowska; jak 
mówiły, Matka Boża przemówiła do nich po 
polsku i prosiła: Codziennie odmawiajcie 
różaniec!

   Gietrzwałd 1877 r. to czas, w którym  
kapłani siedzą w więzieniach za modlitwę 
w polskim języku w otwartych kościołach. 
Maryja, w wolnej przestrzeni, obok kościoła 
mówi do dzieci w absolutnie i to urzędowo 
zabronionym polskim języku. Czy nie dała 
tam wtedy nadziei, nie tylko na powrót 
polskiego języka, ale i niepodległej Polski? 
A więc, czy w ten sposób nie ujawniła swej 
królewskiej godności nad naszą Ojczyną 
w tak tragicznych warunkach, chociaż tak 
się wprost nie nazwała?

  Objawienia w Gietrzwałdzie – perle 
Warmii i całej Polski – trwały od 27 
czerwca do 16 września 1877 roku. Warto 
wspomnieć  na okoliczności.

140. rocznica objawień 
Matki Bożej 

w Gietrzwałdzie
  Ponadto, we wrześniu obchodzona 
będzie uroczyście także 50. rocznica koro-
nacji Obrazu Gietrzwałdzkiego.
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    Koronacja obrazu Najświętszej Maryi 
Panny jest w pierwszym rzędzie przeja-
wem synowskiej wdzięczności i miłości 
ludu Bożego względem Maryi, która swą 
macierzyńską opieką otacza ludy i narody. 
Jest również wezwaniem do wdzięczności 
za otrzymane za jej pośrednictwem łaski 
i dobrodziejstwa Boże, których tak wiele 
otrzymują czciciele Maryi. Umieszczenie 
korony na wizerunku przedstawiającym 
Matkę Najświętszą z Dzieciątkiem Jezus 
na ręku oznacza najwyższe uwielbienie, 
część i hołdy złożone tej, która jest Matką 
Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, która 
jest Niepokalaną i Królową świata. W ten 
sposób wierni wypowiadają i wyrażają 
cześć Maryi.
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  Aparecida pełni w Brazylii rolę narodo-
wego sanktuarium maryjnego. Niewielką 
figurkę Matki Boskiej wyłowili z rzeki w 
1717 r. rybacy. Od tamtej pory zaczęto 
przypisywać jej niezwykłe zdarzenia, które 
powszechnie uchodziły za cudowne. 
16 lipca 1930 roku, naród brazylijski złożył 
hołd Matce Bożej z Aparecida. Wtedy to 
odbyło się uroczyste poświęcenie Brazylii 
Czarnej Maryi z Aparecida i ogłoszenie Ją 
Patronką tego kraju.
    W Aparecida dziś stoi największe po 
Bazylice św. Piotra miejsce kultu na 
świecie i pierwsze co do wielkości maryjne 
sanktuarium, corocznie nawiedzane przez 
8 milionów pielgrzymów. To miejsce, w 
którym dzieje się najwięcej cudów. 

 A Aparecida znaczy: Objawiona!

    Po 100 latach od objawień w dolinie 
Cova da Iria w 1917 r., z jednej strony tak 
naprawdę cały świat słyszał o Fatimie, 
z drugiej jednak Przesłanie Matki Bożej da-
lej pozostaje w pewnym sensie nieznane. 
I nie chodzi tu jedynie o tzw. tajemnice 
fatimskie, lecz o fundamentalne treści 
samego Orędzia. dot 

     Fatima to portugalska miejscowość, w 
której 13 maja 1917 r. trójce małych pasterzy 
ukazała się Matka Boża. Przez kolejne pięć 
miesięcy ukazywała się dzieciom prosząc 
za ich pośrednictwem ludzkość o nawróce-
nie i pokutę oraz przekazując trzy tajemnice.

Jej Niepokalanemu Sercu oraz wynagro-
dzenia za grzechy w pierwsze soboty 
miesiąca. Poświęcenie się Sercu Maryi 
bardzo często łączone jest z prośbą 
skierowaną do Papieża, by poświęcił Rosję 
w kolegialnej jedności z biskupami. Jednak 
apel ten dotyczy również każdego z nas, 
byśmy sami poświęcali się Jej Niepokala-
nemu Sercu.

  Świadomi jesteśmy wezwania Maryi do 
codziennej modlitwy różańcowej, do nawró-
cenia, do pokuty. Wiele dziękczynienia płynie 
z naszych serc za uratowanie w zamachu 
Jana Pawła II, za beatyfikację Franciszka 
i Hiacynty. Ale to wszystko również nie wy-
czerpuje pełnej i zasadniczej treści Fatimy. 
Istotą, czy też „sercem“ Przesłania jest 
bowiem Serce, tzn. dar nabożeństwa do 
Niepokalanego Serca Maryi. Fatimska Pani 
przychodzi do swoich dzieci, ukazując drogę 
ratunku przed złem i sposób przemiany 
całego świata. „Bóg pragnie ustanowić na 
świecie nabożeństwo do Mego Niepokala-
nego Serca“. Jeśli zrobi się to, jak mówi 
Maryja, o co prosi Bóg, wiele dusz zostanie 
uratowanych przed piekłem, wojna się skoń-
czy, nastanie pokój na świecie, nie będzie 
głodu, sprawiedliwi nie będą prześladowani, 
Rosja się nawróci i jej błędy nie będą 
rozlewać się po świecie, nadejdzie czas 
tryumfu Jej Niepokalanego Serca...

300. rocznika objawień 
Matki Bożej 

w Aparecidzie

   Czas zatem powiedzieć prawdę o Fati-
mie, w której centrum jest nie sensacja, czy 
apokaliptyczne proroctwa, lecz Serce Maryi 
„zatroskane o wieczne zbawienie wszystkich 
ludzi” – jak powiedział św. Jan Paweł II na 
Krzeptówkach (1997).

  Taki kształt Fatimy został przypomniany 
w Polsce w 1946 roku z racji poświęcenia 
naszego Narodu Niepokalanemu Sercu Maryi. 
I taką drogę ocalenia wybrała wówczas 
Polska, o czym również nie powinniśmy 
zapominać.

  Poświęcenie jednak to nie wszystko. 
Prośba Maryi zawiera również wezwanie do 
wynagrodzenia w pierwsze soboty miesią-
ca. Co kryje się pod tym stwierdzeniem, 
wyjaśniła Maryja bardzo konkretnie s. Łucji 
w roku 1925. Przez pięć kolejnych miesięcy, 
w pierwsze soboty, powinniśmy przystąpić 
do spowiedzi św., przyjąć komunię św., 
odmówić jedną część różańca oraz przez 
15 minut rozmyślać o obecności Maryi przy 
Jezusie, o czym mówią tajemnice różań-
cowe. Rozmyślać, co należy podkreślić, a nie 
odmawiać różaniec, który to jest odrębnym 
elementem tego nabożeństwa. A czynić to 
powinniśmy, wzbudzając intencję wynagra-
dzającą Niepokalanemu Sercu Maryi.

   Mówiąc o nabożeństwie do Niepokala-
nego Serca Maryi, konieczne jest pewne 
dopowiedzenie: kult Niepokalanego Serca 
był znany dużo wcześniej, jednak to dopiero 
Fatima bardzo konkretnie nakreśliła jego 
formę. Nabożeństwo to, zgodnie ze 
słowami Maryi, ma wymiar poświęcenia się 
J

   Te wszystkie okazje są zaproszeniem, 
abyśmy mieli osobistą relację z Matką 
Najświętszą i nieustannie ją pogłębiali. 
  My, jako Polacy, jesteśmy narodem 
maryjnym, a ten rok – 2017 jest szcze-
gólną taką okazją, aby odnowić ducha 
maryjnego w naszym codziennym życiu. 
Zawierzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi 
Królowej Polski samych siebie, swoje rodziny, 
miejsca pracy, samorządy, osiedla, wspól-
noty i wszystko, co stanowi nasze życie. 

100. rocznika objawień 
Matki Bożej 
w Fatimie
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  Opracowała: Anna Kozikowska

Akt oddania się Matce Bożej
Matko Boża, Niepokalana Maryjo, 
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, 
wszystkie modlitwy i prace, radości 
i cierpienia, wszystko, czym jestem i co 
posiadam. Ochotnym sercem oddaję się 
Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci 
zupełną swobodę posługiwania się mną 
dla zbawienia ludzi i ku pomocy 
Kościołowi Świętemu, którego jesteś 
Matką. Chcę odtąd wszystko czynić 
z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, 
że własnymi siłami niczego nie dokonam, 
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą 
Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw 
więc, Wspomożycielko wiernych, by moja 
rodzina, parafia, i cała Ojczyzna była 
rzeczywistym Królestwem Twego Syna 
i Twoim. Amen.
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Anna Kozikowska 
Bractwo Adoracyjne

    Rozpoczęliśmy ten Nowy 2017 Rok – rok maryjny – w Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki. Po Mszy św. o godz. 18.00 członkowie Bractwa Adoracyjnego działają-
cego przy naszej parafii, parafianie i goście wzięli udział we wspólnej adoracji Boga 
– naszego Pana i Króla, ukrytego w Najświętszym Sakramencie wraz z Maryją, która
jest zawsze tam, gdzie jest Jej Syn.

 Adoracja głośna, poprowadzona przez 
superiora Bractwa była zarazem adoracją 
inaugurującą nowy rok działań, w intencji 
rozwoju naszego Bractwa Adoracyjnego 
z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Najświętszej dla wszystkich członków 
Bractwa i ich rodzin. 
     W pierwszej części naszej modlitwy, złoży-
liśmy dziękczynienie naszemu Bogu za czas 
nam darowany, za wszystko to, co dobry Bóg 
uczynił w naszym życiu, za wszelkie dary, 
łaski ... i oczywiście za powstałe w naszej 
parafii Bractwo Adoracyjne oraz łaskę adora-
cji Najświętszego Sakramentu w każdą 
środę, czwartek i piątek. Dziękowaliśmy Bogu 
za wszystko, co w minionym roku z Jego 
Ojcowskiej ręki otrzymaliśmy. Za każdą chwilę 
naszego życia, bo każda była podarunkiem 
od Boga. Błogosławiliśmy naszego Boga we 
wszystkim, co się wydarzyło w naszym życiu, 
bo nic nie stało się bez Jego zgody. Jako 
ludzie wiary, ufamy, że każde trudne wyda-
rzenie przybliżyło nas bardziej do Boga lub 
sprowokowało Jego jeszcze większe 
miłosierdzie.

   Z naszych serc popłynęła modlitwa do 
tronu Niepokalanej: „Maryjo, ukryj mnie w naj-
czystszym Sercu Twym, zamieszkać w Tobie 
pragnę, w ramionach Twych się skryć. Twe-
mu Niepokalanemu Sercu zawierzam siebie – 
swoje serce, swoje życie i swoich bliskich. 
Zamknij nasze serca w Najświętszym Sercu 
Jezusa – niech nic w nas nie zyska nieprzy-
jaciel. Amen”

Tak oto rozpoczęliśmy rok 2017 w uniżeniu 
przed Bogiem, zamknięci w Najświętszym 
Sercu Jezusa. W duchowym towarzystwie 
Najświętszej Maryi Bogurodzicy, ukryci w Jej 
Niepokalanym Sercu. Pod Jej opieką prag-
niemy realizować Boże plany wobec nas, aby 
nasze wyobrażenia były zgodne z natchnie-
niami Ducha Świętego. 

Napełniajmy się Bożą Obecnością podczas 
każdej naszej adoracji Boga, abyśmy, na wzór 
Maryi, nieśli tę Obecność do tych, do których 
Bóg zechce nas posłać. Ubogacajmy każde-
go wszystkimi sposobami, jakie są w zasięgu 
naszych możliwości. A wiele możliwości mamy! 
Każdy z nas ma serce, które może kochać, 
umysł, który może wysyłać życzliwe myśli, 
usta do przekazywania pocieszeń, dłonie, by 
nieść łagodność i pomoc, oczy, by rozdawać 
pokój i radość. Niech towarzyszą nam: nieu-
stanny zachwyt, zdumienie i codzienne doś-
wiadczanie Bożego Dziecięctwa w cieple 
spojrzenia Niepokalanej, a także niegasnący 
zapał apostolski w nowym roku, w którym 
jesteśmy posłani, by wraz z Maryją iść i gło-
sić! Niech Ona nam pomaga w codzienności 
i we wszystkich zadaniach, które są nam 
powierzone.

 Niech Bóg błogosławi wszystkie Bractwa 
Adoracyjne na świecie, niech nas strzeże 
Jego miłosierna miłość.

  Jak pasterze w Betlejem, którzy przyszli ado-
rować Boga, kontemplowaliśmy obraz Dzie-
ciątka w ramionach Matki, odczuwając, że 
narasta w naszym sercu poczucie ogromnej 
wdzięczności Tej, która dała światu Zbawi-
ciela. Oddaliśmy cześć Tej, która w sposób 
doskonały uwielbiła Boga całym swoim ży-
ciem. Która wskazuje swoim dzieciom pewną 
drogę zbawienia. Wzywając Jej imienia mamy 
tę niezachwianą ufność, że Ona najlepiej 
uwielbi Tego, który jest naszym Panem.

 We wspólnej modlitwie powierzaliśmy cały 
Rok 2017, który jest jeszcze dla nas zagadką 
i tajemnicą. Ale choć nie wiemy, co nas w nim 
spotka, to patrzymy z ufnością w przyszłość, 
bo wierzymy, że Bóg jest z nami, a z Nim nic 
złego nie może nam się stać. On – miłujący 
Ojciec, wszystko wie, przenika nasze myśli, 
plany i działania, zanim jeszcze my sami je 
poznamy. Wiemy, że nasz Ojciec Niebieski 
pragnie dla nas tylko dobra, choć to dobro nie 
zawsze zgadza się z tym, czego my oczeku-
jemy. Dlatego prosiliśmy naszego Tatę w nie-
bie, byśmy tak współpracowali w tym roku 
z Jego łaską, abyśmy robili tylko to, co się 
Jemu podoba i co On dla nas przewidział. 
Abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą 
wolę. Prosiliśmy, by uchronił nas przed ukła-
daniem swojego życia bez Niego i by nie 
wypuszczał nas z Jego ojcowskich rąk. A jeśli 
już, to wprost w ramiona naszej Niebieskiej 
Matki – Maryi, gdzie jesteśmy równie bez-
pieczni i otuleni Jej Macierzyńską Miłością.

Z ŻYCIA PARAFII

z największym zachwytem i przyjmować Jej 
miłość. Patrzeć na Tę, która najpiękniej po-
trafi nam pokazać czułość i miłość Ojca Nie-
bieskiego, Miłosierdzie Jezusa, nieskończoną 
dobroć i moc Ducha Świętego. Patrzeć na 
Tę, „która formuje Boga na kształt czło-
wieka” (św. Augustyn). Skoro, dzięki Niej Bóg 
mógł stać się człowiekiem, to Ona jest także 
Tą, dzięki której człowiek staje się podobny 
do Boga, najbliższy Bogu, wręcz synem 
Bożym, córką Bożą, dzieckiem Boga...

    W trzeciej, ostatniej części naszej wspólnej 
modlitwy, rozważaliśmy piękno Maryi, Jej po-
korę. Patrzyliśmy na Maryję jako na Królową 
nieba i ziemi, ale także jako na kobietę, 
zwyczajną, jedną z nas, o której kard. Prymas 
Stefan Wyszyński pisał w swoim wierszu: 
„Maryjo, nasza Siostro, która jesteś szczegól-
nie wybrana… Ty, spośród nas… Ty, upląta-
na w nasze sprawy… Ty, obolała jak my 
i pracująca jak my… Ty, zwykła, szara kobieto 
z tłumu… Ty, żyjąca chlebem takim, jakim my 
żyjemy… Ty, cerująca podarte szaty i suk-
nie… Ty, piorąca w wodach potoku razem 
z innymi niewiastami… Ty, brudnymi nogami 
chodząca w pyle miasteczka… Ty, taka zwykła, 
kuchenna, gospodarna, zalatana i zabiegana! 
Ty, mająca tysiące spraw na głowie, odpowie-
dzialna za drobiazgi, drobiazgi, drobiazgi…”
    Zasłuchaliśmy się w słowa, które wypłynęły 
z serca innego syna Maryi – o. Kazimierza 
Lubowickiego, oblata, prof. teologii: „Ci, co 
Cię znają jedynie z opowiadań, najchętniej 
szukają Ci miejsce pośród patriarchów ciosa-
nych z kamienia, pośród męczenników, 
aniołów. Wiesz, jakby się zdziwili, gdyby Cię 
z Synem spotkali na plaży? Gdyby Cię zoba-
czyli, nie taką, jak na wielu obrazach z dłońmi 
złożonymi, z różańcem, w koronie, ale tak 
najzwyczajniej – jak po plaży biegniesz 
roześmiana, wiatr dłońmi chwytasz, twarz 
wystawiasz ku słońcu. Gdyby Cię tak zoba-
czyli. Gdyby Cię taką mogli zobaczyć. Mamo, 
nie wiem kiedy wychodzisz na plażę i kiedy 
wracasz, z kim, jak? Nie wiem. Ale Twoja 
twarz – opalona. I ramiona. I dłonie. Opaliło 
Cię słońce – Twój Syn, kiedy Twojej twarzy 
uczył się na pamięć. Gdy przytulał się mocno, 
mocno, by posłuchać jak bije dla Niego Twoje 
serce. O Ty, mała Ewangelio Piękna!”

Adoracja Boga 
z Maryją i w Maryi

    Każdy z nas mógł poczuć się takim malu-
tkim dzieckiem w ramionach Maryi. Mógł 
poczuć jak Ona przytula do swego Niepoka-
lanego Serca. Mógł, jak Dzieciątko Jezus, 
patrzeć na Jej twarz – na najpiękniejszą 
twarz, jaka jest we wszechświecie. Patrzeć 

    W drugiej części naszej modlitwy kierowali-
śmy nasze adorujące spojrzenie to na Syna 
Bożego, narodzonego w Betlejem, to na 
Jego Matkę. Papież Franciszek zwracał tego 
dnia naszą uwagę na to, że ten związek nie 
wyczerpuje się w fakcie porodzenia i urodze-
nia się: Jezus został „zrodzony z niewiasty” dla 
misji zbawienia, a Jego Matka nie jest wyklu-
czona z tej misji, jest z nią ściśle związana.  
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1. Dziś, w Święto Chrztu Pańskiego kończy-
my liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
Tradycyjnie zachowujemy wystrój świąte-
czny i śpiewamy kolędy do Święta
Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej
Gromnicznej, które przypada 2 lutego.
Zapraszamy na Jasełka z udziałem dzieci 
z naszej parafii, które odbędą się dziś po 
Mszy św. o godz. 11.30.

3.

Święto Chrztu Pańskiego – 8 stycznia 2017 r.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za naszych zmarłych
polecanych w wypominkach rocznych.

4.

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca
odbędzie się dziś o godz. 15.00, w Kolegiacie.
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K O M U N I K AT Y  D U S Z PA S T E R S K I E

2.

– poniedziałek, 9 stycznia

–

–
–

ul. Młocarni
ul. Koralowa
ul. Niedzielna

– wtorek, 10 stycznia

– środa, 11 stycznia
–
– 
–
–
–
–

ul. Wyprawa
ul. Namioty 
ul. Leżakowa
ul. Biwakowa
ul. Murawy
ul. Odpoczynek

czwartek, 12 stycznia
– ul. Przyczółkowa 292–362

(numery parzyste)

– ul. Przyczółkowa 364–376
(numery parzyste)

– 

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy 
o godz. 17.00. Za ofiary złożone podczas
wizyty duszpasterskiej składamy serdeczne 
Bóg zapłać.

Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do Pierwszej Komunii św. i ich rodziców, 
obędzie się w następną niedzielę, o godz. 
11.00, w kościele.

5.

Tradycyjnie w lutym i marcu organizujemy
wystawę prac artystycznych i rękodzieła
naszych parafian. Wszystkich chętnych do
wzięcia udziału prosimy o składanie
wybranych prac w dzwonnicy, w kolejne
niedziele stycznia.

6.

piątek, 13 stycznia– 
Zapraszamy dziewczęta i kobiety w wieku
od 16 lat na warsztaty rękodzieła, na
których będziemy własnoręcznie wykonywać 
biżuterię osobistą oraz różańce. Warsztaty
planujemy przeprowadzić w dzwonnicy,
w sobotę 11 lutego od 10.00 do 12.00.
Zajęcia są bezpłatne. Chętne do udziału
panie prosimy o wpisanie się na listę wyło-
żoną w dzwonnicy do końca stycznia.

7.

Módlmy się o pokój na świecie, 
o ustanie walk

i prześladowania chrześcijan, 
zwłaszcza w Syrii.

od 8 stycznia 

do 12 lutego

2017 r.

Intencja 
różańcowa 

Kontynuujemy wizytę duszpasterską w na-
szej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy 
rodziny mieszkające przy następujących 
ulicach:

8.

ul. Uprawna 26 – do końca 
(numery parzyste)
ul. Wycieczki
ul. Brodzik

–
–
–

Zapraszamy do księgarenki parafi alnej

EFFATY
która mieści się w prawym
przedsionku świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●

● okolicznościowe kartki ●
● różańce ● medaliki ●

i inne dewocjonalia.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego 
nasz chór parafialny „Sanctae Annae” 
i kwartet smyczkowy „Con le Corde” 

pod dyrekcją pani Natalii Knyziak 
wykonali koncert kolęd i pastorałek. 

Mogliśmy usłyszeć kolędy polskie 
oraz zachodnioeuropejskie.  

Koncert odbył się przy wsparciu 
Centrum Kultury Wilanów 

oraz naszej parafii. 

Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim za obecność 
i wspólne kolędowanie.
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