
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 12; I NIEDZIELA ADWENTU - 03 GRUDZIEŃ 2017 
 
 

         Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; Ps 80; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37 
 

Postanawiamy stać na straży życia poczętego 

 
 „Prawo do życia” jest najbardziej 
uniwersalnym prawem przynależnym 
każdemu człowiekowi, a stawanie w 
obronie życia jest sprawdzianem nasze-
go człowieczeństwa. 
 W Polsce istnieje ponad 150 ru-
chów i stowarzyszeń które w różny spo-
sób bronią życia. Jednym z nich jest Du-
chowa Adopcja Dziecka Poczętego za-
grożonego zabójstwem w łonie matki. 
Idea Duchowej Adopcji (skrót  D.A.) po-
wstała po objawieniach fatimskich. Jest 
odpowiedzią człowieka na zaproszenie 
Maryi do codziennego odmawiania ró-
żańca. W każdej sytuacji, gdy dzieci fa-
timskie prosiły o coś Maryję, słyszały od-
powiedź: odmawiajcie różaniec. Podjęcie 
D.A. jest wyrażeniem swojej woli na co-
dzienne dziewięciomiesięczne odmawia-
nie jednej tajemnicy różańca i modlitwy o 
miłość rodziców do poczętego dziecka, o 
ustrzeżenie ich przed grzechem dziecio-
bójstwa. Można też dodać jakieś umar-
twienie lub inne zobowiązanie. Duchowa 
Adopcja jest dziełem ratującym życie po-
przez modlitwę, a jej owocem są urato-
wane dzieci, których imiona zna tylko Bóg. 

Intencje mszalne: 04.12 - 10.12 
 

Poniedziałek, 04 grudnia 2017 „Rekolekcje Adwentowe” 
930 

1700  Nauka rekolekcyjna     
1800  
Wtorek, 05 grudnia 2017 „Rekolekcje Adwentowe” 
930 

1700  Nauka rekolekcyjna     
1800 śp. Jadwiga Stasiak 
Środa, 06 grudnia 2017 „Rekolekcje Adwentowe” 
930 

1700 Msza święta rekolekcyjna dla dzieci 

1800  

Czwartek, 07 grudnia 2017 „Pierwszy Czwartek Miesiąca” 

700  śp. Władysław Kieruzel  oraz Stanisława 
1800  śp. Edward Ziółkowski 
Piątek, 08 grudzień 2017 „Ur. Niepokalanego Poczęcia N.M.P” 
700   
1800  śp. Tadeusz i Ryszard 
Sobota, 09 grudzień 2017  
700   
1800  śp. Jarosław Bogdanowicz 
Niedziela, 10 grudzień  2017  
800 śp. Jadwiga i Roman Grosz, Teodozja i Ksawery Buczak 
930 Dziękczynna z okazji  33 rocz. urodzin  Alicji, z prośbą o 
błogosławieństwo  Boże 
1100 śp. Franciszek Grabowski, zmarli rodzice z obojga stron i wszyscy 
zmarli z rodziny Grabowskich 
1230 śp. Sabina Sierocińska (1 rocz.), Edmund i Waldemar Sierocińscy  i 

zmarli z rodziny Kowalczyków 
1230 za wspólnotę „Domowy Kościół” 
1800 śp. Jan, Franciszek, Anna z rodz. Połomków  i zmarli z obu stron 

Kalendarz liturgiczny: 

05 XII  św. Barbary – 
patronki  

               górników 
07 XII  św. Ambrożego 

biskupa i dok-
tora Kościoła -  

               patrona 
pszczelarzy 

08 XII  Niepokalane 
Poczęcie 
N.M.P. 

 

"Jeśli możemy  
zaakceptować to, że 
matka zabija swoje 

dziecko, to jak możemy 
mówić innym ludziom, 
by nie zabijali drugiego 

człowieka? ".  

 
 
 
 
 

Matka Teresa z Kalkuty 



 W całym roku jest wiele dni gdy w kościele jest uroczyście po-
dejmowana D.A. Do nich należy Uroczystość Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny. W naszej parafii od wielu lat w tym 
właśnie dniu – czyli 8 grudnia podczas Mszy św. o godz. 18:00 
można złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i 
stanąć na straży jednego poczętego życia, którego narodzenie jest 
zagrożone aborcją. 
 Dlaczego ten dzień? Ogłoszony w Kościele Dogmat o Niepo-
kalanym Poczęciu Matki Bożej jest dowodem na to, że życie ludzkie 
zaczyna się od poczęcia. Bez wątpienia największą obelgą zadaną 
Maryi w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia jest podnoszenie ręki na 
życie poczęte a nienarodzone. Maryja wiele razy przestrzegała świat 
w objawieniach, że jeden z największych grzechów, które obrażają 
Boga i mogą sprowadzić straszną karę na cały świat – są grzechy 
zabójstwa najbardziej bezbronnych ludzi – dzieci poczętych. Maryja 
jest Niepokalanie Poczęta tzn. że stała się podmiotem działania łaski 
Bożej już w pierwszej chwili poczęcia. Przez swój wyjątkowy przywi-
lej Maryja jest nie tylko Patronką obrońców życia, ale też wszystkich 
poczętych dzieci. Podejmowanie D.A. w dniu 8 grudnia jest w pew-
nym sensie wynagrodzeniem Maryi za grzechy dzieciobójstwa w ło-
nach matek. Podjęcie obrony poczętego życia dnia 8 grudnia – koń-
czy się za 9 miesięcy tj. 8 września, kiedy to w Kościele obchodzimy 
święto Narodzenie Matki Bożej. Potrzebne jest dzisiaj skuteczne 
działanie w obronie poczętego życia. Niedawno zbieraliśmy podpisy 
pod obywatelskim projektem „Zatrzymaj Aborcję” by prawnie uregu-
lować wszelkie wątpliwości. Kolejnym naszym krokiem - odpowiedzią 
na wołanie o pomoc jest podjęcie Duchowej Adopcji. Niech będzie to 
naszym znakiem czynnej i ofiarnej miłości i wynagrodzeniem do któ-
rego wzywa Maryja.  
 Przy wyjściu z kościoła wyłożone są folderki na temat Ducho-
wej Adopcji. Znajduje się tam strona, którą należy wypełnić jako de-
klarację i przynieść w dzień uroczystości. 
 Zachęcamy aby przyjść o godzinie 17:30, by przygotować się 
duchowo do podjęcia tego wielkiego dzieła. Wspólnie zaśpiewamy 
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, które 
wprowadzą nas w tę uroczystość. 

 
 

Przysłowia na świętą Barbarę: 
1. Kiedy w świętą Barbarę błoto, 
Będzie zima jak złoto, 
A jeżeli mróz, to sanie na górę włóż, 
A szykuj wóz. 
2.Kiedy na Barbarę gęś chodzi po lodzie, 
To będzie Boże Narodzenie po wodzie. 

Umarła jako męczennica z rąk własnego ojca. Zabił ją w 306 roku, w czasach 
prześladowań za rządów cesarza rzymskiego Maksymiana Dazy. Jest patron-

ką: górników, umierających, budowniczych, a także obok św. Floriana,  
strażaków. Jest patronką dobrej śmierci. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. W pierwszą niedzielę adwentu rozpoczynamy nowy rok litur-
giczny, a także czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. 
2. Zapraszamy na roraty – Mszę św. o Najświętszej Maryi Pannie, 
codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Przynosimy ze 
sobą lampiony, które symbolizują Chrystusa – Światło świata, któ-
ry nadchodzi. 
3. Rozpoczynamy dziś w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe, 
które potrwają do środy włącznie.  
4. W piątek 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny zapraszamy na wieczorną Mszę św. na któ-
rej będzie można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego do 
której gorąco zachęcamy (szczegóły w artykule). Tego dnia ze 
względu na uroczystość nie obowiązuje post od pokarmów mię-
snych. Folderki na temat Duchowej Adopcji wyłożone są przy wyj-
ściu z kościoła. Można je zabrać do domu a wypełnioną część przy-
nieść ze sobą w dniu składania przyrzeczeń.  
5. Panie z CARITAS rozprowadzają przy drzwiach kościoła świece 
na stół wigilijny. Dochód ze sprzedaży zasili „Wigilijne dzieło po-
mocy dzieciom”. 
6. Za tydzień będzie można składać ofiary do puszek na tzw. pomoc 
Kościołowi na Wschodzie. 


