
 
             NIEPOKALANE POCZĘCIE 

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą” (Łk 21, 28. 42) 

Z tekstem ewangelicznym ukazującym Maryję „pełną łaski” zga-
dza się list św. Pawła do Efezjan: „Niech będzie błogosławiony 
Bóg... który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem ducho-
wym 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 ła-
ski” (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 zna-
czeniu. W Maryi błogosławieństwo Boże wydało najpiękniejszy 
i najdoskonalszy owoc. Musiało to nastąpić nie tylko dlatego, że 
była błogosławiona i wybrana „w Chrystusie”, dla Jego zasług, 
lecz także ze względu na zadanie, jakie miała spełnić względem 
Chrystusa; miała bowiem stać się Jego matką. 

Dzisiaj Kościół wzywa wiernych, aby wielbili Boga z powodu cu-
dów, jakich dokonał w pokornej Dziewicy: „Śpiewajcie Panu 
pieśń nową, bo uczynił cuda” (psalm respons.). Cud, bo Bóg ze-
rwał więzy grzechu pierworodnego, które wiążą wszystkie dzieci 
Adama i zastosował 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 od-
kupionych. Od Niej zaczyna się historia zbawienia i Ona sama 
współpracuje w niej dając światu Tego, który zbawi ludzi. Wszy-
scy wierzący w Zbawiciela winni iść za Nią. Po Maryi, dzięki Jej 
pośrednictwu, Bóg wybrał ich i pobłogosławił „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 Naj-
wyższego. Jeśli ma to nastąpić, to chrześcijaninowi nie pozosta-
je nic innego, jak tylko wzorować swoje życie na życiu Niepoka-
lanej, naśladować Ją w wierności łasce, w nieustannym otwiera-
niu się na Boga i oddawaniu Mu. Jak w Maryi pełnia łaski rozwi-
nęła się w pełnię miłości ku Bogu i ludziom, tak w każdym wie-
rzącym łaska powinna wydać owoc miłości ku Bogu i braciom, 
na chwałę Najwyższego i rozwój Kościoła. 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1.  Rdz3, 9-15; Grzech pierwszych ludzi 
ŚPIEWAJCIE PANU, BO UCZYNIŁ CUDA 
2. Rz 15, 4-9; Przygarniajcie siebie nawzajem 
3. Łk 1, 26-38; Zwiastowanie Maryi. 

 



Z okazji 18 urodzin w int. Tymona i o błogosławieństwo w rodzinie. 
1/ Za ++ rodziców Annę i Piotra Bakaj, Helenę i Jana Szczerba, ro-
dzeństwo, 2 bratowe, dziadków z 2 stron,  ++ z pokr. o  radość w.  
Za + Halinę Kwapień (30 dz.) 
 

6.55 

6.55 
 

RORATY: 1/ W int dzieci i chrześniaków, o dary Ducha Sw. 
2/ O radość duszy i zycie wieczne dla + Edwarda Kucharczyka  
     (od rodziny Freus) 

9.12.2019   

MSZE ŚWIĘTE 8.12: 7.30 I 10.30 

RORATY; 1/ Za + Antoniego Kędzierskiego  
(od mieszk. Nr 17) 

2/ Za + Jana Kaziaka  

(od J Czerwinskiej z Biskupic z rodz.)/  

 10.12.2019 

8.15 
18.15 

14.12.2019; św. Jana od Krzyża 

RORATY; 1/ Za + ojca Mariana Zielonka ( r. śm.), matkę An-
nę, brata Jana, o dar zycia w. 

2/ Za + Halinę Maciejską (od Jurka z Rzeszowa z rodziną)/  

 11.12.2019;  

6.55 
 

RORATY;  1/ W int. Ks. prob. Stefana Jezuska  
z okazji urodzin oraz o powołania kapł.i zakonne. 
2/ Za ++ z zalecek/wypominek 

6.55 
 
 
 

17.00 

RORATY; Za + matkę Stefanię Gad, ojca Reinholda, teściów Helenę 
i Władysława Mielczarek, chrzestna Urszulę, ciocię Elżbietę, wujków, 
Gertrudę Gad, Władysławę Lisiecką, dziadków, ++ z rodzin Gad, Pi-
gulla, Mielczarek, Murek. 
1/ Za + Romualda Brudzińskiego (4 r.) o dar zycia w. 
2/ Za  + Grzegorza Grabika (30 dz.) 

 12.12.2019,  

13.12.2019; św. Łucji 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

6.55 
 

Wtorek 

Poniedziałek 

SPOTKANIA: 
Kl. 3 -  sobota 8.45 

7.30 
 
 

10.30 
 
 

15.15 
 
 

 3 ADWENTU [GAUDETE]. 15.12.;  NIEDZIELA 

 1.  W dniu 8 XII  Niepokalane Poczęcie NMP. W tym dniu skarbona - 
pomoc Kościołowi na Wschodzie. 

      Po południu - Nabożeństwo Maryjne. (Dzieci Marii) 
2. ZAPRASZAMY NA RORATY 
3. Bóg zapłać za  prace przy kościele i ofiary. 
4. Gość Niedzielny,: 
    Ks. Macha na ołtarze (4); Pomagajmy Kościołowi na Wschodzie (5); 

Młodzież z Europy we Wrocławiu (22); Abp Ryś o Kosciele 
(29); Zły i dobry ubek (38); Bractwo sw. Barbary w Tarnowskich  
G. (III);  Marianki ze Swierklańca (VI);  Felieton: Zaszczep  
dziecko (39); Żeby dziecko było dzieckiem (40). 

    Rycerz Niep, Głos sw. Franciszka 

OGŁOSZENIA: Inf. O kartotece -  przed kolędą 

Miejski Dom Kultury w Lublińcu zaprasza na seans filmowy pt. 
„Nieplanowane”. 

Film z lektorem można obejrzeć w dniach 13-15 grudnia o go-

dzinie 18:00 oraz 14 grudnia o godzinie 10:00 (poranek w cenie 

12 zł). Wersja z napisami 16-17 grudnia o godzinie 20:15.  

Serdecznie zapraszamy! 

Od 2  do 12 XII prosimy o ofiarowanie żywności -  
 w sklepach do oznakowanych koszy. Z naszych darów 
Zespół Caritas przygotuje paczki świąteczne 


