
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 2;  II Niedziela Adwentu– 8 Grudzień 2019 Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Czytania: Rdz 3,9-20; Ps 98; Rz 15,4-9; Łk 1,26-38

Z tekstem ewangelicznym ukazującym Maryję „pełną łaski” zga-
dza się list  św. Pawła do Efezjan: „Niech będzie błogosławiony Bóg...
który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach
niebieskich, w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem
świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem ku chwale
Majestatu swej łaski” (1, 3–6). Najświętsza Dziewica zajmuje pierwsze
miejsce w błogosławieństwie i wyborze Boga. Ona jest jedynym świętym
i niepokalanym stworzeniem w ścisłym i pełnym tego słowa znaczeniu.
W Maryi błogosławieństwo Boże wydało najpiękniejszy i najdoskonalszy
owoc. Musiało to nastąpić nie tylko dlatego, że była błogosławiona i wy-
brana „w Chrystusie”, dla Jego zasług, lecz także ze względu na zada-
nie,   jakie  miała   spełnić  względem Chrystusa;  miała  bowiem stać  się
Jego matką.     

Dzisiaj Kościół wzywa swoich synów, aby wielbili Boga z powodu
cudów,   jakich   dokonał  w pokornej   Dziewicy:   „Śpiewajcie   Panu   pieśń
nową,  bo uczynił  cuda”   (psalm respons.).  Cud,  bo Bóg zerwał  więzy
grzechu pierworodnego, które wiążą wszystkie dzieci Adama i zastoso-
wał do Maryi dzieło zbawienia (zanim jeszcze dokonało się historycznie),
jakiego Jezus, rodząc się z Niej, miał dokonać. 

Dziewica z Nazaretu otwiera w ten sposób zastęp odkupionych.
Od Niej zaczyna się historia zbawienia i Ona sama współpracuje w niej
dając światu Tego, który zbawi  ludzi.  Wszyscy wierzący w Zbawiciela
winni iść za Nią. Po Maryi, dzięki Jej pośrednictwu, Bóg wybrał ich i po-
błogosławił „w Chrystusie”, aby „byli święci i nieskalani... w miłości”. Jeśli
ten plan Boży dokonał się w Maryi z niezwykłą pełnią uprzywilejowania,
winien  spełniać   się  w każdym wierzącym  według  miary  ustanowionej
przez Najwyższego. Jeśli ma to nastąpić, to chrześcijaninowi nie pozo-

Intencje mszalne: 09.15 - 15.12

Poniedziałek, 09 grudzień  2019 – św. Juan Diego
700 śp. Arkadiusz Gorgol (9 Msza św. gregoriańska)
18 00  śp. Jadwiga Ocicka (2r.ś.) i zm. z rodz. Ocickich i Boguszew-
skich
Wtorek, 10 grudzień  2019
700 śp. Tadeusz Karwowski (1r.ś.)
1800 śp. Arkadiusz Gorgol (10 Msza św. gregoriańska)
Środa, 11  grudzień  2019 
700 śp. Henryka (k) Rogowska
1800 śp. Arkadiusz Gorgol (11 msza św. gregoriańska)
Czwartek, 12 grudzień  2019    -   N. M. P. z Guadalupe  
700  śp. Arkadiusz Gorgol (12 Msza św. gregoriańska)
1800   śp. Zenon Józefowicz
Piątek, 13 grudzień  2019 – św. Łucji, dziewicy i męczennicy
700   śp. Arkadiusz Gorgol ( 13 Msza św. gregoriańska) 
1800   O Boże błogosł., dary Ducha Św.,żywą wiarę i opiekę  N.M.P. 
dla rodzeństwa: Mateusza, Pawła, Marty i ks. Maksymiliana
Sobota, 14 grudzień 2019 –   św. Jana od Krzyża, kapłana i dr Kościoła  
700   śp. Arkadiusz Gorgol ( 14 Msza św. gregoriańska)
1800 śp. Wiesław Wilmański
1800 śp. Jadwiga Chmiel (30d.p.p.)
Niedziela,15 grudzień  2019 –   III Niedziela Adwentu - GAUDETE  
800  Za dusze w czyśćcu cierpiące
930 O Boże błogosł. i opiekę N.M.P. dla Julii, Stasia, Helenki i Mag-
daleny
930 śp. z rodziny Włodarek
1100 śp. Arkadiusz Gorgol (15 Msza św. gregoriańska)
1100 O Boże błogosł. oraz potrzebne łaski Ducha Świętego dla Alicji 
w 35 rocz. urodzin
1230 śp. Marian i Maria Pietruszewscy, śp. zm. z rodz. Karkutow-
skich 
1800 śp. Honorata i Henryk Kamoda

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą” (Łk 21, 28. 42)
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staje nic innego, jak tylko wzorować swoje życie na życiu Niepokalanej,
naśladować   Ją   w wierności   łasce,   w nieustannym   otwieraniu   się   na
Boga i oddawaniu Mu. Jak w Maryi pełnia  łaski rozwinęła się w pełnię
miłości ku Bogu i ludziom, tak w każdym wierzącym łaska powinna wy-
dać owoc miłości ku Bogu i braciom, na chwałę Najwyższego i rozwój
Kościoła. 

      Por. O. Gabriel od św. Marii Magdaleny   

Z objawieniami Matki Bożej w Montichiari-Fontanelle związane jest
nabożeństwo  zwane  Godziną  Łaski.  Przypada  ono  w  uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia od go-
dziny 12 do 13.

O tej szczególnej godzinie objawiaj ca si  Matka Bo a powiedziała: ą ę ż
„ ycz  sobie, aby ka dego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono GoŻ ę ż -
dzin  Łaski dla całego wiata. Dzi ki modlitwie w tej godzinie ze l  wiele łask ę ś ę ś ę
dla duszy i ciała. B d  masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak ę ą
marmur poruszone b d  łask  Bo  i znów stan  si  wierne i miłuj ce Boga. ę ą ą żą ą ę ą
Pan, mój Boski Syn Jezus, oka e wielkie miłosierdzie, je eli dobrzy ludzie b d  ż ż ę ą
si  modli  za bli nich. Jest moim yczeniem, aby ta Godzina była rozpowszechę ć ź ż -
niona. Wkrótce ludzie poznaj  wielko  tej Godziny Łaski. Je li kto  nie mo e w ą ść ś ś ż
tym czasie przyj  do ko cioła, niech modli si  w domu”.ść ś ę

Objawie  w 1946 roku doznała piel gniarka ze szpitala w Montichiari, ń ę
Pierina Gilli. Widzenie przedstawiało płacz c  kobiet  z zanurzonymi w piersi ą ą ę
trzema mieczami, szat  zdobiły trzy ró e: biała, czerwona i złota. Głównym ę ż
przesłaniem objawie  była pro ba o nawrócenie ludzko ci i szerzenie kultu Matń ś ś -
ki Boskiej Ró y Duchownej. Pierina Gilli zmarła w opinii wi to ci 12 stycznia ż ś ę ś
1991 r., nie doczekawszy si  zatwierdzenia objawie . W 1971 zapadło bowiem w ę ń
tej sprawie rozstrzygni cie negatywne, lecz 29 lat pó niej biskup Brescii uznał ę ź
kult czczonej tam Matki Bo ej.ż      ródło: NiedzielaŹ

Maryja Niepokalana, najczystsza Dziewica jaśniejąca świętością, jest wizerun-
kiem Kościoła, który kiedyś cały będzie święty i nieskalany przed Bożym obli-

czem. Oddając Jej cześć, wielbimy Boga, który mocą zasług przewidzianej
śmierci Jezusa zachował Ją od grzechu, oraz wyznajemy wiarę w to, że także

my, grzeszni, staniemy się czyści dzięki tej samej ofierze krzyża. Chwała Maryi
jest znakiem, że Bóg naprawdę jest w stanie przemienić serce każdego czło-

wieka, który, jak Ona przy Zwiastowaniu, zechce wypowiedzieć Mu swoje: Tak. 
                       Oremus

Por. Niedziela

Ogłoszenia parafialne  

1. W okresie Adwentu zapraszamy na roraty – Mszę świętą ku czci
Najświętszej Maryi Panny – codziennie od poniedziałku do piątku
o godzinie 18:00. Zabierzmy ze sobą świece,  które są symbolem
oczekiwania.

2. Jutro we wspomnienie św. Juana Diego podczas wieczornej Mszy
świętej  będzie  można  podjąć  Duchową  Adopcję  Dziecka
Poczętego,  by  ratować  ludzkie  życie  od  aborcji.  Przy  wyjściu  z
kościoła  można  zabrać  informatory  o  Duchowej  Adopcji.  Jutro
będzie można złożyć przyrzeczenia.

3. W  dniu  13  grudnia  na  cmentarzu  Dębica  odbędzie  się  pogrzeb
dzieci  zmarłych  przed  narodzeniem  lub  krótko  po  porodzie.
Ceremonia się rozpocznie o godz. 14:00 przy starej kaplicy. Prochy
dzieci zostaną złożone do grobu zbiorowego.

4. Spotkanie  formacyjne  dzieci  przygotowujących  się  do  Pierwszej
Komunii  Świętej  i  ich  rodziców zostało  przełożone  na  przyszłą
niedzielę również po Mszy świętej o godzinie 11:00.

5. W rozpoczynającym się tygodniu wspominamy: w poniedziałek –
św. Juana Diego, w czwartek – N M P z Guadalupe, w piątek – św.
Łucji, w sobotę – św. Jana od Krzyża.. 

6. Przyszła  niedziela  GAUDETE  –  jest  niedzielą  radości  ze
zbliżających się już świąt Bożego Narodzenia.

7. Panie  z  Caritas  rozprowadzają  świece  Wigilijne  Dzieło  Pomocy
Dzieciom.

8. Zapraszamy do kawiarenki parafialnej.
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