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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 3, 9-15

Czytanie z Księgi Rodzaju: Gdy Adam zjadł 
owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał 
na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On 
odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogro-
dzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i 
ukryłem się”. Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, 
że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa,    
z którego ci zakazałem jeść?” Mężczyzna 
odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś 
przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i 
zjadłem”. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: 
„Dlaczego to uczyniłaś?” Niewiasta odpowie-
działa: „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, pomię-
dzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono 
zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 98, 1-4

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica 
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, 
na oczach pogan objawił swoją 
sprawiedliwość. 
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją 
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 
zbawienie Boga naszego. 
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, 
cieszcie się, weselcie i grajcie. 

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 15, 4-9

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: To, co niegdyś zostało napi-
sane, napisane zostało dla naszego poucze-
nia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką 
niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, 
który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi,  
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Dziś przeżywamy uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,  
po Mszy Świętej o godz. 18.00. można 
będzie złożyć uroczyste przyrzeczenie 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
Foldery Duchowej Adopcji należy pobrać 
ze stolika przy wejściu do kościoła.
Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do I Komunii św. i ich rodziców rozpocznie 
się katechezą o godz. 11.00. Podczas 
Mszy św. o godz. 11.30. zostaną poświę-
cone medaliki. 
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00., w Kanonii. 
Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
W niedzielę, 15 grudnia, w dzwonnicy od-
będzie się Kiermasz Bożonarodzeniowy. 
Osoby zainteresowane prezentacją swoich 
wyrobów: stroików, pierników, kart świąte-
cznych itp. zapraszamy od godz. 9.30. do 
15.00. Zachęcamy wszystkich do odwie-
dzenia kiermaszu.
Po raz 26 Caritas Polska organizuje kam-
panię społeczną wspierającą najbiedniej-

abyście wzorem Chrystusa te same uczucia 
żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wiel-
bili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrys-
tusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, 
bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. 
Mówię bowiem: Chrystus 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 Twojemu”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 1, 28

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławionaś Ty między niewiastami.

EWANGELIA
Mt 24, 37-44

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, 
zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej 
mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a 
Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do 
Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, 
Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między 
niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i 
rozważała, co miałoby znaczyć to pozdro-
wienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem 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 krew-
na 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.

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

   II Niedziela Adwentu jest w tym roku jedno-
cześnie uroczystością Niepokalanego Poczę-
cia NMP. Ewangelia przekazuje nam słowa 
pozdrowienia Archanioła Gabriela skierowa-
ne do Maryi. 

  Słowa te pokazują nam wyraźnie, że Łaska 
otrzymana od Boga tzn. miłość Boża, której 
nam udziela, nie jest odpowiedzią na naszą 
doskonałość życia potwierdzoną pobożnymi 
dziełami. 

  Maryja uczy nas swoja postawą, jak przez 
całkowite poddanie się woli Bożej należy ów 
dar przyjmować. Warto bowiem uświadomić 
sobie to, że u podstaw wszystkiego co mamy 
najcenniejszego tkwi nie nasza zasługa , ale 
Boże obdarowanie. A przecież obdarowuje-
my tych, których kochamy, a dar miłości 
Boga jest tego wyrazem. Łaska Boża to nie 
zapłata za miłość, lecz jej szczególny 
przejaw. Otrzymujemy ją nie dlatego, że sami 
kochamy, ale przede wszystkim dlatego, że 
jesteśmy kochani przez Boga jako  Jego 
dzieci.

Ks. Michał Dubicki.

w piątek, 13 grudnia, wspomnienie św. 
Łucji, dziewicy i męczennicy,
w sobotę, 14 grudnia, wspomnienie św. 
Jana od Krzyża, kapłana i Doktora 
Kościoła

−−

sze dzieci - "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom", w tym roku pod hasłem: ŚWIECA, 
KTÓRA TWORZY WIGILIĘ. We wszystkich 
kościołach w całej Polsce od 1 grudnia 
(pierwszej niedzieli adwentu) będą rozpro-
wadzane świece. Uzyskane środki finan-
sowe Caritas przeznacza na całoroczne do-
żywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i 
świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz na 
letni i zimowy wypoczynek. Tradycyjnie już 
nasza parafia włącza się w akcję rozpro-
wadzania świec. Zachęcamy wszystkich 
Parafian do nabywania świec.
Zapraszamy dzieci do udziału w Jasełkach 
parafialnych. Próby odbywają się w niedzie-
lę po Mszy św. o godz. 11.30. w Kanonii.
Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się         
w trzecią niedzielę Adwentu, 15 grudnia br. i 
będą trwały do wtorku, 17 grudnia br. 
Uprzejmie informujemy, że druga Msza św. 
wieczorna w poniedziałek i wtorek będzie 
odprawiana o godz. 19.00., a nie jak zwykle 
o godz. 18.00. Zmieniając godzinę wieczo-
rnej Mszy św. chcemy umożliwić udział        
w rekolekcjach osobom, które wracają póź-
niej z pracy. 
W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną 
na potrzeby Wyższego Metropolitalnego 

od 9.12.2019 do 12.01.2020 
Módlmy się za rodziny, 

aby czas oczekiwania na Bożą Dziecinę 
umocnił ich wzajemną miłość, 

wyrozumiałość i szacunek.

Seminarium Duchownego w Warszawie ze-
braliśmy 8191 PLN a na prezenty dla dzieci 
z okazji św. Mikołaja 2572 PLN i 20 $. 
Wszystkim ofiarodawcom składamy serde-
czne Bóg zapłać.
Dziś przypada XX Dzień modlitwy i pomocy 
materialnej Kościołowi na Wschodzie. Tego 
dnia prowadzimy przed kościołem zbiórkę 
ofiar do puszek.     
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.
W tym roku z wizytą duszpasterską prag-
niemy odwiedzić mieszkańców Wilanowa. 
Kolędę rozpoczniemy 9 grudnia br.

−−

–

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

ul. Królowej Marysieńki 5-7E i numery parzyste
ul. Królowej Jakuba numery nieparzyste
ul. Królewicza Jakuba 2-38A numery parzyste
ul. Królewicza Jakuba 40-88 numery parzyste
ul. Rumiana 1-69 numery nieparzyste 

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w soboty o godz. 15.00. 

–
–
–
–

– poniedziałek, 9 grudnia – ul. Królowej Marysieńki 1-3 i numery nieparzyste

– wtorek, 10 grudnia
– środa, 11 grudnia
– czwartek, 12 grudnia
– piątek, 1 3 grudnia
– sobota, 1 4 grudnia

Rekolekcje adwentowe
15-17 grudnia 2019 r.

Msza św. wieczorna 
w poniedziałek i wtorek 
zamiast o 18.00 będzie 

odprawiana o godz. 19.00.

Zapraszamy do dzwonnicy na 
wystawę fotografii:

Jacka i Andrzeja Kryńskich 
Stanisława Podgórskiego

Adama Wieczorka
Prace można oglądać 

do 15 grudnia br.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

   Jednym z symboli adwentowego wystroju kościoła jest adwentowy wieniec. Od jakiegoś czasu 
adwentowe wianki zaczęły gościć także w naszych domach. Czy mają jedynie ozdobić dom i 
stworzyć świąteczną, przytulną atmosferę? Jakie jest ich znaczenie?
   Kształt, zieleń i liczba świec nie są przypadkowe… każda świeca w wieńcu adwentowym ma 
swoją nazwę i specjalne znaczenie.

 Na roraty czekam cały rok. Są źródłem niepojętej siły i nadziei na to, że każdy z tych dni oczekiwania naprawdę ma sens.

Czym jest niepokalane 
poczęcie?

Wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi – 
Joachim i Anna – poczęli swoją córkę, która 
została przez Boga zachowana od zranienia 
grzechem pierworodnym. Poczęcie nieskalane 
przez grzech pierworodny dotyczy tylko Maryi, 
która w wyjątkowy sposób została zachowana 
od grzechu ze względu na to, że stała się 
Matką Syna Bożego.

Niepokalane poczęcie jest czymś innym od 
dziewiczego poczęcia Jezusa Chrystusa przez 
Maryję z Ducha Św. Boża interwencja w wy-
padku początku życia Maryi nie polegała na 
zastąpieniu działania rodziców, ale na ochronie 
jej duszy przed skutkami grzechu pierworod-
nego. Oczywiście Syn Boży w swoim czło-
wieczeństwie również nie był dotknięty grze-
chem.  

Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi 
można przyjąć jednie rozumem oświeconym 
wiarą. Kościół uroczyście ogłosił ją jako 
dogmat wiary w środku epoki racjonalizmu i 
scjentyzmu w połowie XIX w. Dokonał tego 
papież Pius IX w 1854 r. w bulli “Ineffabilis 
Deus” (Niewyrażalny Bóg). Czytamy tam 
następującą formułę: “Najświętsza Maryja 
Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, 
przez łaskę i szczególny przywilej Boga 
wszechmogącego, na mocy przewidzianych 
zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju 
ludzkiego, została zachowana nienaruszona 
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”.

Według wiary katolickiej każdy człowiek 
przychodzący na świat jest naznaczony grze-
chem pierworodnym. Grzech ten jest “przeno-
szony” wraz z przekazywaniem natury ludzkiej, 
która u Prarodziców, ze względu na ich nie-
ufność i nieposłuszeństwo Bogu – o czym mó-
wią pierwsze rozdziały Biblii – została pozba-
wiona pierwotnej świętości i sprawiedliwości. 
Grzech pierworodny – jak wyjaśnia Katechizm 
Kościoła Katolickiego (nr 404) – nie jest 
popełniany lecz zaciągany, nie jest aktem ale 
stanem, w jakim poczyna się człowiek. Z grze-
chu pierworodnego uwalnia człowieka dopiero 
chrzest święty.

Maryja natomiast od tego dziedzictwa grze-
chu została zachowana, dlatego też Pismo św. 
nazywa Ją “Pełna łaski” (Łk 1,28). Kościół 
naucza, że wypadało aby Ta, która miała stać 
się “Matką swojego Stworzyciela” i Zbawiciela 
świata była w sposób szczególny przygoto-
wana przez Boga. “Niepokalanie poczęta” 
oznacza nie tylko, że Maryja była wolna od 
grzechu pierworodnego, ale też wyraża Jej 
szczególną bliskość z Bogiem, całkowite 
zawierzenie Bogu, wewnętrzną harmonię i 
pełnię człowieczeństwa.

Wolność od grzechu i doskonałość nie spra-
wia, że Maryja staje się daleka ludziom. Wręcz 
przeciwnie, Jej wspólnota z każdym człowie-

 Adwent 2019

   Czerwone wstążki zawiązywane na wień-
cu symbolizują miłość Boga, która najpełniej 
objawia się w narodzeniu Syna Bożego, który 
stał się człowiekiem. Fioletowe wstążki są 
znakiem pokuty i nawrócenia w oczekiwaniu 
na przyjście Mesjasza.

Świece na wieńcu 
adwentowym

   Cztery świece adwentowe symbolizują czte-
ry tygodnie Adwentu i wskazują na najważ-
niejsze etapy historii zbawienia. Zapalane 
kolejno w każdą niedzielę wskazują na upływ 
czasu, skracając czas oczekiwania na Boże 
Narodzenie.
„Świeca Proroka” (Świeca Nadziei) – zapa-
lana w I Niedzielę Adwentu symbolizuje pro-
roków, którzy zapowiedzieli przyjście Mes-
jasza.
„Świeca Betlejem” (Świeca Pokoju) – 
zapalana w II Niedzielę Adwentu na pamiątkę 
miejsca, w którym narodził się Zbawiciel.
„Świeca Pasterzy” (Świeca Radości) – 
zapalana w III Niedzielę Adwentu przypomina 
pasterzy, którzy jako pierwsi ujrzeli Jezusa i  
ogłosili światu „radosną nowinę”. 

wiekiem jest nieporównywalna z niczym, po-
nieważ to co ludzi dzieli, co oddala ich od sie-
bie, to przede wszystkim wyrastający z grze-
chu egoizm, którego w Maryi nie było. Dlatego 
jest Ona Matką nie tylko kochającą, ale też 
rozumiejącą i współczującą.

Stara tradycja Kościoła

Wiara w niepokalane poczęcie Najświętszej 
Maryi Panny ma wielowiekową tradycję. 
Teologiczny spór na ten temat toczył się już 
od pierwszych wieków. Za uznaniem niezwy-
kłego przywileju Maryi opowiadali się już św. 
Justyn (100-167), św. Ireneusz (ok. 140-200), 
a zwłaszcza św. Augustyn (354-430) nato-
miast przeciwny mu był w późniejszym czasie 
m.in. św. Tomasz z Akwinu (1224-1274).       
W XV stuleciu istniały już pierwsze orzeczenia 
Kościoła na ten temat, choć nie miały one 
jeszcze rangi dogmatu.

W 1617 r. papież Paweł IV zakazał wygła-
szania publicznie opinii sprzecznych z wiarą    
w Niepokalane Poczęcie. W 1661 r. na proś-
bę króla Hiszpanii Filipa IV papież Aleksander 
VII wydał bullę, w której streszcza dzieje kultu 
Niepokalanego Poczęcia używając tam słów, 
które Pius IX powtórzył w swojej formule 
dogmatycznej. Papież Klemens XI ustanowił 
w 1708 r. dzień 8 grudnia świętem obowiązu-
jącym w całym Kościele powszechnym. 
Wreszcie 8 grudnia 1854 r. Pius IX ogłosił 
dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświę-
tszej Maryi Panny.

Dogmat jest to obiektywna prawda wiary 
zawarta w objawieniu Bożym, którą nauczy-
cielski urząd Kościoła (papież lub sobór) 
przekazuje w powszechnym nauczaniu zwy-
czajnym lub uroczystym. Dogmaty są nie-
zmienne, mogą natomiast być coraz głębiej 
przez Kościół poznawane, dlatego też ich 
formuła może być uściślana. Jak pisze św. 
Tomasz z Akwinu, dogmat ujmuje prawdę, 
która przekracza zdolność naszego poznawa-
nia i pojęciowania. Ukazuje prawdę, która nie 
jest w ten sposób wyczerpana, ale do 
poznania której dążymy.

Maryja potwierdza 
prawdziwość dogmatu

Zanim dogmat o niepokalanym poczęciu zo-
stał ogłoszony przez papieża, prawdę tę 
przekazuje sama Maryja w słynnych obja-
wieniach z 1830 r. św. Katarzynie Labouré, na 
rue du Bac w Paryżu. Matka Boża nakazuje 
wówczas wybicie specjalnego medalika z na-
pisem: “O Maryjo bez grzechu poczęta, módl 
się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

A już po proklamacji dogmatu w 1854 r.,     
w 4 lata później zostaje on potwierdzony 
przez samą Maryję w trakcie objawień we 
francuskim Lourdes, miejscowej pasterce 
Bernadecie Soubirous.  

Niedziela ta nosi nazwę Gaudete („Radujcie 
się”), dlatego świeca ma radosny, różowy 
kolor.
„Świeca Aniołów” (Świeca Miłości) – zapa-
lana w IV Niedzielę Adwentu symbolizuje 
aniołów, którzy objawili się pasterzom w gro-
cie betlejemskiej, ogłaszając im narodziny 
Dzieciątka Jezus.

Obraz wspólnoty
   W całości wieniec adwentowy jest obrazem 
wspólnoty oczekującej w miłości i radości na 
swojego Pana. Dlatego powinien być umie-
szczany w kościele w widocznym miejscu lub 
w domu, na stole. W domach, zgodnie z tra-
dycją, świece zapala najmłodszy członek 
rodziny.
  Znając tę głęboką symbolikę wieńca ad-
wentowego, z pewnością nie zrezygnujemy 
z jego okrągłego kształtu i zadbamy o to, aby 
nie znalazły się w nim elektryczne lampki, ale 
prawdziwe, woskowe świece.

Elżbieta Wrzała
Źródło:
https://pl.aleteia.org/2017/12/11/wiecie-ze-kazda-
swieca-w-wiencu-adwentowym-ma-swoja-nazwe-i-
specjalne-znaczenie/

 Znaczenie wieńca 
adwentowego

 Wieniec adwentowy posiada przedchrześ-
cijańskie skandynawskie korzenie. Został 
przyjęty przez kościoły luterańskie i „och-
rzczony” jako adwentowy świecznik. W wielu 
krajach wieniec adwentowy znajduje się nie 
tylko w kościołach, ale także w domach, gdzie 
każda rodzina zbiera się, aby wspólnie się 
modlić i przygotować do narodzin Zbawiciela. 
W Polsce wieniec adwentowy pojawił się po I 
wojnie światowej.

   Okrągły kształt wieńca adwentowego jest 
symbolem jedności i wieczności. Przypomina 
powtarzający się cykl pór roku i jest symbo-
lem wieczności Boga i znakiem zwycięstwa 
Chrystusa.

  Wiecznie zielone gałązki świerkowe lub 
sosnowe są symbolem wiecznego życia i 
znakiem nadziei: na świat ma przyjść Mes-
jasz, który pokona ciemność, zło i śmierć. 
Przypominają również wejście Jezusa do 
Jerozolimy, kiedy został przywitany zielonymi 
gałązkami i okrzyknięty Królem.

Świeca adwentowa.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
8 grudnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę, że Maryja, napełniona "łaską" 

przez Boga (Łk 1, 28), została odkupiona od chwili swego poczęcia, Kościół wyznawał od wieków, a oficjalnie potwierdził ją poprzez dogmat 
Niepokalanego Poczęcia, ogłoszony w 1854 r. przez Piusa IX. Tajemnica ta ukazuje, że Maryja była jedynym człowiekiem wolnym od grzechu 
pierworodnego.

Na jednym z jej spotkań z Białą Panią w gro-
cie Massabielskiej nad brzegoem rzeki Gav, 
Maryja oświadcza wprost: “Jestem Niepoka-
lanym Poczęciem”.

Tę samą prawdę Matka Boża potwierdza 
19 lat później w warmińskim Gietrzwałdzie.    
1 lipca 1877 r. jedna z widzących, Justyna 
Szafryńska zapytała: “Kto Ty jesteś?” i 
usłyszała w języku polskim odpowiedź: 
“Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepoka-
lanie Poczęta”.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi 
obowiązuje w Kościele zachodnim, natomiast 
wiara ta w Kościołach wschodnich jest 
podobna. Ojcowie Tradycji wschodniej nazy-
wają Maryję “Całą Świętą” (Panaghia). Czczą 
Ją jako “wolną od wszelkiej zmazy grze-
chowej, jakby utworzoną przez Ducha Święt-
ego i ukształtowaną jako nowe stworzenie”.
Żródło:
https://stacja7.pl/wiara/uroczystosc-niepokalanego-
poczecia-nmp/

Rycerstwo Niepokalanej
Czcicielem Maryi Niepokalanie Poczętej był 

św. o. Maksymilian Kolbe. 16 października 
1917 roku jeszcze jako kleryk wraz ze swoimi 
współbraćmi założył ruch maryjny nazwany 
Rycerstwem Niepokalanej. Było ono odpo-
wiedzią na wezwania Maryi do nawrócenia.   

Rycerstwo Niepokalanej istnieje obecnie         
w około 50 krajach. Od jego założenia, aż do 
dziś do Rycerstwa zapisało się na świecie 
ponad 4 miliony osób, w tym około 2 miliony 
w samej Polsce. Podobnie jak w chwili 
założenia, tak i dziś celem Rycerstwa jest wy-
pełnianie misji Kościoła, którą jest wezwanie 
do nawrócenia wszystkich grzeszników oraz 
ich uświęcenie. Rycerze Niepokalanej reali-
zują to m.in. poprzez całkowite oddanie się 
Maryi za „narzędzie w Jej niepokalanych 
rękach”, noszenie „Cudownego Medalika” i 
poprzez to kształtowanie siebie na wzór 
Maryi Niepokalanej.

Aby zostać rycerzem Niepokalanej wystar-
czy skierować prośbę do Centrum Narodo-
wego Rycerstwa Niepokalanej mieszczącego 
się w Niepokalanowie. Po otrzymaniu dekla-
racji należy ją wypełnić i podpisać a nastę-
pnie odesłać do Niepokalanowa.
Żródło:
https://episkopat.pl/uroczystosc-niepokalanego-
poczecia-najswietszej-maryi-panny/

Marana tha… Czekamy na Ciebie od wschodu słońca! 

 Nagle rozlega się śpiew. Rorate caeli 
desuper… Śpiewa ten, kto zna słowa i ten, 
kto ich nie zna. Jedna świeca odpala się od 
drugiej… Czuwajcie więc, bo nie wiecie,         
w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
  Na te roraty czekam cały rok i będę je pa-
miętać do końca życia. Są źródłem niepojętej 
siły i nadziei na to, że każdy z tych dni 
oczekiwania naprawdę ma sens.

Adwent: 
dziel się miłością

   Adwent to dobry czas na wielkie porządki – 
dookoła i w środku. Zadzwoń do kogoś, kto 
czeka na twój głos. Napisz list. Pozałatwiaj 
sprawy wciąż odkładane „na jutro”. Umów się 
na kawę od miesięcy ustalaną na „kiedyś”.       
I poczytaj w końcu katechezy papieża 
Franciszka.
   Nie zadowalaj się przeciętnością, bo jesteś 
powołany do czegoś więcej. Zrezygnuj z te-
go, co bezsensownie pożera twój cenny 
czas. Wycisz się i oddaj ster we właściwe 
Ręce.

  A potem zrób coś dobrego. Dziel się mi-
łością – blachą szarlotki, termosem z kawą, 
dobrym słowem w sklepie, uśmiechem w kor-
poracji. Bo „w życiu nie zawsze możemy 
robić rzeczy wielkie, ale możemy robić rzeczy 
małe z wielką miłością” (Matka Teresa).

 Do zobaczenia na roratach! ♥
Dominika Cicha

Źródło:
https://pl.aleteia.org/2017/12/03/marana-tha-czekamy-
na-ciebie-od-wschodu-slonca-na-roratach/

 Rorate caeli – Czuwajcie 
więc!

  5.20. Przecierasz oczy. Patrzysz przez okno, 
nie wyściubiając jeszcze nosa spod ciepłej 
pościeli. Ciemno. Zimno. Pada… Wstajesz       
z energią przejedzonego słonia i powłóczysz 
nogami w kierunku łazienki. Po drodze słu-
chasz pobudki w wykonaniu o. A. Szustaka. 
Zakładasz sweter i czapkę – szkoda czasu na 
układanie włosów.

   Biegniesz na tramwaj, jak zwykle w ostatniej 
chwili. Motorniczy uśmiecha się ukradkiem na 
widok tylu lampionów trzymanych kurczowo w 
dłoniach. No tak, wszyscy czujecie się o tej 
porze dokładnie tak samo.

  Wchodzisz do kościoła dominikanów. Dalej 
ciemno. Dalej zimno. Dalej wieje. Siadasz na 
stopniach starego konfesjonału, bo wolnych 
krzeseł już nie ma. I czekasz, razem z setkami 
zaspanych ludzi. Jeden ziewa, drugi pochra-
puje przytulony do drewnianej ławki. Czeka-
cie, aż On przyjdzie i sprawi, że nic w waszym 
życiu nie będzie już takie samo, jak przedtem.

RORATY
codziennie o godz. 7.00
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

   Jednym z symboli adwentowego wystroju kościoła jest adwentowy wieniec. Od jakiegoś czasu 
adwentowe wianki zaczęły gościć także w naszych domach. Czy mają jedynie ozdobić dom i 
stworzyć świąteczną, przytulną atmosferę? Jakie jest ich znaczenie?
   Kształt, zieleń i liczba świec nie są przypadkowe… każda świeca w wieńcu adwentowym ma 
swoją nazwę i specjalne znaczenie.

 Na roraty czekam cały rok. Są źródłem niepojętej siły i nadziei na to, że każdy z tych dni oczekiwania naprawdę ma sens.

 Czym jest niepokalane 
poczęcie?

   Wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi – 
Joachim i Anna – poczęli swoją córkę, która 
została przez Boga zachowana od zranienia 
grzechem pierworodnym. Poczęcie nieskalane 
przez grzech pierworodny dotyczy tylko Maryi, 
która w wyjątkowy sposób została zachowana 
od grzechu ze względu na to, że stała się 
Matką Syna Bożego.
   Niepokalane poczęcie jest czymś innym od 
dziewiczego poczęcia Jezusa Chrystusa przez 
Maryję z Ducha Św. Boża interwencja w wy-
padku początku życia Maryi nie polegała na 
zastąpieniu działania rodziców, ale na ochronie 
jej duszy przed skutkami grzechu pierworod-
nego. Oczywiście Syn Boży w swoim czło-
wieczeństwie również nie był dotknięty grze-
chem.  
 Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi 
można przyjąć jednie rozumem oświeconym 
wiarą. Kościół uroczyście ogłosił ją jako 
dogmat wiary w środku epoki racjonalizmu i 
scjentyzmu w połowie XIX w. Dokonał tego 
papież Pius IX w 1854 r. w bulli “Ineffabilis 
Deus” (Niewyrażalny Bóg). Czytamy tam 
następującą formułę: “Najświętsza Maryja 
Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, 
przez łaskę i szczególny przywilej Boga 
wszechmogącego, na mocy przewidzianych 
zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju 
ludzkiego, została zachowana nienaruszona 
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”.
  Według wiary katolickiej każdy człowiek 
przychodzący na świat jest naznaczony grze-
chem pierworodnym. Grzech ten jest “przeno-
szony” wraz z przekazywaniem natury ludzkiej, 
która u Prarodziców, ze względu na ich nie-
ufność i nieposłuszeństwo Bogu – o czym mó-
wią pierwsze rozdziały Biblii – została pozba-
wiona pierwotnej świętości i sprawiedliwości. 
Grzech pierworodny – jak wyjaśnia Katechizm 
Kościoła Katolickiego (nr 404) – nie jest 
popełniany lecz zaciągany, nie jest aktem ale 
stanem, w jakim poczyna się człowiek. Z grze-
chu pierworodnego uwalnia człowieka dopiero 
chrzest święty.
   Maryja natomiast od tego dziedzictwa grze-
chu została zachowana, dlatego też Pismo św. 
nazywa Ją “Pełna łaski” (Łk 1,28). Kościół 
naucza, że wypadało aby Ta, która miała stać 
się “Matką swojego Stworzyciela” i Zbawiciela 
świata była w sposób szczególny przygoto-
wana przez Boga. “Niepokalanie poczęta” 
oznacza nie tylko, że Maryja była wolna od 
grzechu pierworodnego, ale też wyraża Jej 
szczególną bliskość z Bogiem, całkowite 
zawierzenie Bogu, wewnętrzną harmonię i 
pełnię człowieczeństwa.
   Wolność od grzechu i doskonałość nie spra-
wia, że Maryja staje się daleka ludziom. Wręcz 
przeciwnie, Jej  wspólnota  z  każdym  człowie-

 Adwent 2019

   Czerwone wstążki zawiązywane na wień-
cu symbolizują miłość Boga, która najpełniej 
objawia się w narodzeniu Syna Bożego, który 
stał się człowiekiem. Fioletowe wstążki są 
znakiem pokuty i nawrócenia w oczekiwaniu 
na przyjście Mesjasza.

Świece na wieńcu 
adwentowym

   Cztery świece adwentowe symbolizują czte-
ry tygodnie Adwentu i wskazują na najważ-
niejsze etapy historii zbawienia. Zapalane 
kolejno w każdą niedzielę wskazują na upływ 
czasu, skracając czas oczekiwania na Boże 
Narodzenie.
„Świeca Proroka” (Świeca Nadziei) – zapa-
lana w I Niedzielę Adwentu symbolizuje pro-
roków, którzy zapowiedzieli przyjście Mes-
jasza.
„Świeca Betlejem” (Świeca Pokoju) – 
zapalana w II Niedzielę Adwentu na pamiątkę 
miejsca, w którym narodził się Zbawiciel.
„Świeca Pasterzy” (Świeca Radości) – 
zapalana w III Niedzielę Adwentu przypomina 
pasterzy, którzy jako pierwsi ujrzeli Jezusa i  
ogłosili światu „radosną nowinę”. 

wiekiem jest nieporównywalna z niczym, po-
nieważ to co ludzi dzieli, co oddala ich od sie-
bie, to przede wszystkim wyrastający z grze-
chu egoizm, którego w Maryi nie było. Dlatego 
jest Ona Matką nie tylko kochającą, ale też 
rozumiejącą i współczującą.

Stara tradycja Kościoła

   Wiara w niepokalane poczęcie Najświętszej 
Maryi Panny ma wielowiekową tradycję. 
Teologiczny spór na ten temat toczył się już 
od pierwszych wieków. Za uznaniem niezwy-
kłego przywileju Maryi opowiadali się już św. 
Justyn (100-167), św. Ireneusz (ok. 140-200), 
a zwłaszcza św. Augustyn (354-430) nato-
miast przeciwny mu był w późniejszym czasie 
m.in. św. Tomasz z Akwinu (1224-1274).       
W XV stuleciu istniały już pierwsze orzeczenia 
Kościoła na ten temat, choć nie miały one 
jeszcze rangi dogmatu.
   W 1617 r. papież Paweł IV zakazał wygła-
szania publicznie opinii sprzecznych z wiarą    
w Niepokalane Poczęcie. W 1661 r. na proś-
bę króla Hiszpanii Filipa IV papież Aleksander 
VII wydał bullę, w której streszcza dzieje kultu 
Niepokalanego Poczęcia używając tam słów, 
które Pius IX powtórzył w swojej formule 
dogmatycznej. Papież Klemens XI ustanowił 
w 1708 r. dzień 8 grudnia świętem obowiązu-
jącym w całym Kościele powszechnym. 
Wreszcie 8 grudnia 1854 r. Pius IX ogłosił 
dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświę-
tszej Maryi Panny.
   Dogmat jest to obiektywna prawda wiary 
zawarta w objawieniu Bożym, którą nauczy-
cielski urząd Kościoła (papież lub sobór) 
przekazuje w powszechnym nauczaniu zwy-
czajnym lub uroczystym. Dogmaty są nie-
zmienne, mogą natomiast być coraz głębiej 
przez Kościół poznawane, dlatego też ich 
formuła może być uściślana. Jak pisze św. 
Tomasz z Akwinu, dogmat ujmuje prawdę, 
która przekracza zdolność naszego poznawa-
nia i pojęciowania. Ukazuje prawdę, która nie 
jest w ten sposób wyczerpana, ale do 
poznania której dążymy.

Maryja potwierdza 
prawdziwość dogmatu

   Zanim dogmat o niepokalanym poczęciu zo-
stał ogłoszony przez papieża, prawdę tę 
przekazuje sama Maryja w słynnych obja-
wieniach z 1830 r. św. Katarzynie Labouré, na 
rue du Bac w Paryżu. Matka Boża nakazuje 
wówczas wybicie specjalnego medalika z na-
pisem: “O Maryjo bez grzechu poczęta, módl 
się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.
   A już po proklamacji dogmatu w 1854 r.,     
w 4 lata później zostaje on potwierdzony 
przez samą Maryję w trakcie objawień we 
francuskim   Lourdes,   miejscowej    pasterce 
Bernadecie Soubirous.  

Niedziela ta nosi nazwę Gaudete („Radujcie 
się”), dlatego świeca ma radosny, różowy 
kolor.
„Świeca Aniołów” (Świeca Miłości) – zapa-
lana w IV Niedzielę Adwentu symbolizuje 
aniołów, którzy objawili się pasterzom w gro-
cie betlejemskiej, ogłaszając im narodziny 
Dzieciątka Jezus.

Obraz wspólnoty
   W całości wieniec adwentowy jest obrazem 
wspólnoty oczekującej w miłości i radości na 
swojego Pana. Dlatego powinien być umie-
szczany w kościele w widocznym miejscu lub 
w domu, na stole. W domach, zgodnie z tra-
dycją, świece zapala najmłodszy członek 
rodziny.
  Znając tę głęboką symbolikę wieńca ad-
wentowego, z pewnością nie zrezygnujemy 
z jego okrągłego kształtu i zadbamy o to, aby 
nie znalazły się w nim elektryczne lampki, ale 
prawdziwe, woskowe świece.

Elżbieta Wrzała
Źródło:
https://pl.aleteia.org/2017/12/11/wiecie-ze-kazda-
swieca-w-wiencu-adwentowym-ma-swoja-nazwe-i-
specjalne-znaczenie/

 Znaczenie wieńca 
adwentowego

 Wieniec adwentowy posiada przedchrześ-
cijańskie skandynawskie korzenie. Został 
przyjęty przez kościoły luterańskie i „och-
rzczony” jako adwentowy świecznik. W wielu 
krajach wieniec adwentowy znajduje się nie 
tylko w kościołach, ale także w domach, gdzie 
każda rodzina zbiera się, aby wspólnie się 
modlić i przygotować do narodzin Zbawiciela. 
W Polsce wieniec adwentowy pojawił się po I 
wojnie światowej.

   Okrągły kształt wieńca adwentowego jest 
symbolem jedności i wieczności. Przypomina 
powtarzający się cykl pór roku i jest symbo-
lem wieczności Boga i znakiem zwycięstwa 
Chrystusa.

  Wiecznie zielone gałązki świerkowe lub 
sosnowe są symbolem wiecznego życia i 
znakiem nadziei: na świat ma przyjść Mes-
jasz, który pokona ciemność, zło i śmierć. 
Przypominają również wejście Jezusa do 
Jerozolimy, kiedy został przywitany zielonymi 
gałązkami i okrzyknięty Królem.

Świeca adwentowa.

 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
   8 grudnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę, że Maryja, napełniona "łaską" 
przez Boga (Łk 1, 28), została odkupiona od chwili swego poczęcia, Kościół wyznawał od wieków, a oficjalnie potwierdził ją poprzez dogmat 
Niepokalanego Poczęcia, ogłoszony w 1854 r. przez Piusa IX. Tajemnica ta ukazuje, że Maryja była jedynym człowiekiem wolnym od grzechu 
pierworodnego.

Na jednym z jej spotkań z Białą Panią w gro-
cie Massabielskiej nad brzegoem rzeki Gav, 
Maryja oświadcza wprost: “Jestem Niepoka-
lanym Poczęciem”.
   Tę samą prawdę Matka Boża potwierdza 
19 lat później w warmińskim Gietrzwałdzie.    
1 lipca 1877 r. jedna z widzących, Justyna 
Szafryńska zapytała: “Kto Ty jesteś?” i 
usłyszała w języku polskim odpowiedź: 
“Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepoka-
lanie Poczęta”.
  Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi 
obowiązuje w Kościele zachodnim, natomiast 
wiara ta w Kościołach wschodnich jest 
podobna. Ojcowie Tradycji wschodniej nazy-
wają Maryję “Całą Świętą” (Panaghia). Czczą 
Ją jako “wolną od wszelkiej zmazy grze-
chowej, jakby utworzoną przez Ducha Święt-
ego i ukształtowaną jako nowe stworzenie”.
Żródło:
https://stacja7.pl/wiara/uroczystosc-niepokalanego-
poczecia-nmp/

Rycerstwo Niepokalanej
   Czcicielem Maryi Niepokalanie Poczętej był 
św. o. Maksymilian Kolbe. 16 października 
1917 roku jeszcze jako kleryk wraz ze swoimi 
współbraćmi założył ruch maryjny nazwany 
Rycerstwem Niepokalanej. Było ono odpo-
wiedzią na wezwania Maryi do nawrócenia.   
   Rycerstwo Niepokalanej istnieje obecnie         
w około 50 krajach. Od jego założenia, aż do 
dziś do Rycerstwa zapisało się na świecie 
ponad 4 miliony osób, w tym około 2 miliony 
w samej Polsce. Podobnie jak w chwili 
założenia, tak i dziś celem Rycerstwa jest wy-
pełnianie misji Kościoła, którą jest wezwanie 
do nawrócenia wszystkich grzeszników oraz 
ich uświęcenie. Rycerze Niepokalanej reali-
zują to m.in. poprzez całkowite oddanie się 
Maryi za „narzędzie w Jej niepokalanych 
rękach”, noszenie „Cudownego Medalika” i 
poprzez to kształtowanie siebie na wzór 
Maryi Niepokalanej.
   Aby zostać rycerzem Niepokalanej wystar-
czy skierować prośbę do Centrum Narodo-
wego Rycerstwa Niepokalanej mieszczącego 
się w Niepokalanowie. Po otrzymaniu dekla-
racji należy ją wypełnić i podpisać a nastę-
pnie odesłać do Niepokalanowa.
Żródło:
https://episkopat.pl/uroczystosc-niepokalanego-
poczecia-najswietszej-maryi-panny/

Marana tha… Czekamy na Ciebie od wschodu słońca! 

 Nagle rozlega się śpiew. Rorate caeli 
desuper… Śpiewa ten, kto zna słowa i ten, 
kto ich nie zna. Jedna świeca odpala się od 
drugiej… Czuwajcie więc, bo nie wiecie,         
w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
  Na te roraty czekam cały rok i będę je pa-
miętać do końca życia. Są źródłem niepojętej 
siły i nadziei na to, że każdy z tych dni 
oczekiwania naprawdę ma sens.

Adwent: 
dziel się miłością

   Adwent to dobry czas na wielkie porządki – 
dookoła i w środku. Zadzwoń do kogoś, kto 
czeka na twój głos. Napisz list. Pozałatwiaj 
sprawy wciąż odkładane „na jutro”. Umów się 
na kawę od miesięcy ustalaną na „kiedyś”.       
I poczytaj w końcu katechezy papieża 
Franciszka.
   Nie zadowalaj się przeciętnością, bo jesteś 
powołany do czegoś więcej. Zrezygnuj z te-
go, co bezsensownie pożera twój cenny 
czas. Wycisz się i oddaj ster we właściwe 
Ręce.

  A potem zrób coś dobrego. Dziel się mi-
łością – blachą szarlotki, termosem z kawą, 
dobrym słowem w sklepie, uśmiechem w kor-
poracji. Bo „w życiu nie zawsze możemy 
robić rzeczy wielkie, ale możemy robić rzeczy 
małe z wielką miłością” (Matka Teresa).

 Do zobaczenia na roratach! ♥
Dominika Cicha

Źródło:
https://pl.aleteia.org/2017/12/03/marana-tha-czekamy-
na-ciebie-od-wschodu-slonca-na-roratach/

 Rorate caeli – Czuwajcie 
więc!

  5.20. Przecierasz oczy. Patrzysz przez okno, 
nie wyściubiając jeszcze nosa spod ciepłej 
pościeli. Ciemno. Zimno. Pada… Wstajesz       
z energią przejedzonego słonia i powłóczysz 
nogami w kierunku łazienki. Po drodze słu-
chasz pobudki w wykonaniu o. A. Szustaka. 
Zakładasz sweter i czapkę – szkoda czasu na 
układanie włosów.

   Biegniesz na tramwaj, jak zwykle w ostatniej 
chwili. Motorniczy uśmiecha się ukradkiem na 
widok tylu lampionów trzymanych kurczowo w 
dłoniach. No tak, wszyscy czujecie się o tej 
porze dokładnie tak samo.

  Wchodzisz do kościoła dominikanów. Dalej 
ciemno. Dalej zimno. Dalej wieje. Siadasz na 
stopniach starego konfesjonału, bo wolnych 
krzeseł już nie ma. I czekasz, razem z setkami 
zaspanych ludzi. Jeden ziewa, drugi pochra-
puje przytulony do drewnianej ławki. Czeka-
cie, aż On przyjdzie i sprawi, że nic w waszym 
życiu nie będzie już takie samo, jak przedtem.

RORATY
codziennie o godz. 7.00
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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 3, 9-15

Czytanie z Księgi Rodzaju: Gdy Adam zjadł 
owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał 
na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On 
odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogro-
dzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i 
ukryłem się”. Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, 
że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa,    
z którego ci zakazałem jeść?” Mężczyzna 
odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś 
przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i 
zjadłem”. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: 
„Dlaczego to uczyniłaś?” Niewiasta odpowie-
działa: „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, pomię-
dzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono 
zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 98, 1-4

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica 
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, 
na oczach pogan objawił swoją 
sprawiedliwość. 
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją 
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 
zbawienie Boga naszego. 
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, 
cieszcie się, weselcie i grajcie.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 15, 4-9

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: To, co niegdyś zostało napi-
sane, napisane zostało dla naszego poucze-
nia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką 
niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, 
który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi,  
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Dziś przeżywamy uroczystość  Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,  
po Mszy Świętej o godz. 18.00. można 
będzie złożyć uroczyste przyrzeczenie 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
Foldery Duchowej Adopcji należy pobrać 
ze stolika przy wejściu do kościoła.
Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do I Komunii św. i ich rodziców rozpocznie 
się katechezą o godz. 11.00. Podczas 
Mszy św. o godz. 11.30. zostaną poświę-
cone medaliki. 
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00., w Kanonii. 
Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
W niedzielę, 15 grudnia, w dzwonnicy od-
będzie się Kiermasz Bożonarodzeniowy. 
Osoby zainteresowane prezentacją swoich 
wyrobów: stroików, pierników, kart świąte-
cznych itp. zapraszamy od godz. 9.30. do 
15.00. Zachęcamy wszystkich do odwie-
dzenia kiermaszu.
Po raz 26 Caritas Polska organizuje kam-
panię  społeczną  wspierającą  najbiedniej-

abyście wzorem Chrystusa te same uczucia 
żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wiel-
bili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrys-
tusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, 
bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. 
Mówię bowiem: Chrystus 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 Twojemu”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 1, 28

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławionaś Ty między niewiastami.

EWANGELIA
Mt 24, 37-44

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, 
zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej 
mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a 
Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do 
Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, 
Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między 
niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i 
rozważała, co miałoby znaczyć to pozdro-
wienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem 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 krew-
na 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.

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

II Niedziela Adwentu jest w tym roku jedno-
cześnie uroczystością Niepokalanego Poczę-
cia NMP. Ewangelia przekazuje nam słowa 
pozdrowienia Archanioła Gabriela skierowa-
ne do Maryi. 

Słowa te pokazują nam wyraźnie, że Łaska 
otrzymana od Boga tzn. miłość Boża, której 
nam udziela, nie jest odpowiedzią na naszą 
doskonałość życia potwierdzoną pobożnymi 
dziełami. 

Maryja uczy nas swoja postawą, jak przez 
całkowite poddanie się woli Bożej należy ów 
dar przyjmować. Warto bowiem uświadomić 
sobie to, że u podstaw wszystkiego co mamy 
najcenniejszego tkwi nie nasza zasługa , ale 
Boże obdarowanie. A przecież obdarowuje-
my tych, których kochamy, a dar miłości 
Boga jest tego wyrazem. Łaska Boża to nie 
zapłata za miłość, lecz jej szczególny 
przejaw. Otrzymujemy ją nie dlatego, że sami 
kochamy, ale przede wszystkim dlatego, że 
jesteśmy kochani przez Boga jako Jego 
dzieci.

Ks. Michał Dubicki.

w piątek, 13 grudnia, wspomnienie św. 
Łucji, dziewicy i męczennicy,
w sobotę, 14 grudnia, wspomnienie św. 
Jana od Krzyża, kapłana i Doktora 
Kościoła

−−

sze dzieci  - "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom",  w tym roku pod hasłem: ŚWIECA, 
KTÓRA TWORZY WIGILIĘ. We wszystkich 
kościołach w całej Polsce od 1 grudnia 
(pierwszej niedzieli adwentu) będą rozpro-
wadzane świece. Uzyskane środki finan-
sowe Caritas przeznacza na całoroczne do-
żywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i 
świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz na 
letni i zimowy wypoczynek. Tradycyjnie już 
nasza parafia włącza się w akcję rozpro-
wadzania świec. Zachęcamy wszystkich 
Parafian do nabywania świec.
Zapraszamy dzieci do udziału w Jasełkach 
parafialnych. Próby odbywają się w niedzie-
lę po Mszy św. o godz. 11.30. w Kanonii.
Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się         
w trzecią niedzielę Adwentu, 15 grudnia br. i 
będą trwały do wtorku, 17 grudnia br. 
Uprzejmie informujemy, że druga Msza św. 
wieczorna w poniedziałek i wtorek będzie 
odprawiana o godz. 19.00., a nie jak zwykle 
o godz. 18.00. Zmieniając godzinę wieczo-
rnej Mszy św. chcemy umożliwić udział
w rekolekcjach osobom, które wracają póź-
niej z pracy.
W zeszłą niedzielę na tacę przeznaczoną 
na   potrzeby   Wyższego   Metropolitalnego 

od 9.12.2019 do 12.01.2020 
Módlmy się za rodziny, 

aby czas oczekiwania na Bożą Dziecinę 
umocnił ich wzajemną miłość, 

wyrozumiałość i szacunek.

Seminarium Duchownego w Warszawie ze-
braliśmy 8191 PLN a na prezenty dla dzieci 
z okazji św. Mikołaja 2572 PLN i 20 $. 
Wszystkim ofiarodawcom składamy serde-
czne Bóg zapłać.
Dziś przypada XX Dzień modlitwy i pomocy 
materialnej Kościołowi na Wschodzie. Tego 
dnia prowadzimy przed kościołem zbiórkę 
ofiar do puszek.     
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne: 

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.
W tym roku z wizytą duszpasterską prag-
niemy odwiedzić mieszkańców Wilanowa. 
Kolędę rozpoczniemy  9 grudnia br.

−−

–

WIZYTA DUSZPASTERSKA:

ul. Królowej Marysieńki 5-7E i numery parzyste
ul. Królowej Jakuba numery nieparzyste
ul. Królewicza Jakuba 2-38A numery parzyste
ul. Królewicza Jakuba 40-88 numery parzyste
ul. Rumiana 1-69 numery nieparzyste 

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w soboty o godz. 15.00. 

–
–
–
–

– poniedziałek, 9 grudnia – ul. Królowej Marysieńki 1-3 i numery nieparzyste

– wtorek, 10 grudnia
– środa, 11 grudnia
– czwartek, 12 grudnia
– piątek, 1 3 grudnia
– sobota, 1 4 grudnia

Rekolekcje adwentowe
15-17 grudnia 2019 r.

Msza św. wieczorna 
w poniedziałek i wtorek 
zamiast o 18.00 będzie 

odprawiana o godz. 19.00.

Zapraszamy do dzwonnicy na 
wystawę fotografii:

 Jacka i Andrzeja Kryńskich 
Stanisława Podgórskiego 

Adama Wieczorka
Prace można oglądać 

do 15 grudnia br.

1.

2.

3.

5.

4.
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 6.
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http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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