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Numer 126

O Tobie, Matko, nuciæ chcemy tê pieœñ,
przez Ciebie zst¹pi³ Bóg na ziemiê wœród ³ez.
Maryjo - Tyœ tam, gdzie Twój Syn,
wiêc z Koœcio³em pozostaniesz ju¿ swym.
Bo Twoje to serce raz wybra³ Bóg,
otwarte na mi³oœæ jak wiosny kwiat,
przez które zajaœnia³ jak s³oñca blask,
Twój Syn! Maryjo, to Ty! To Ty! To Ty!
(Gen Rosso)

„Maryja zosta³a poczêta bez grzechu pierworodnego”. Kiedy rozwa¿amy
powy¿sz¹ prawdê naszej wiary, nietrudno dojœæ do wniosku, ¿e skoro Bóg wyró¿ni³
J¹ w ten sposób, musia³a byæ Jego oczach kimœ szczególnym. Jednak za takim
myœleniem kryje siê czêsto milcz¹ce za³o¿enie, ¿e my jesteœmy dla Boga kimœ
mniej wa¿nym ni¿ Ona. A to ju¿ absolutnie jest nieprawd¹! My tak¿e jesteœmy
przeznaczeni, by istnieæ ku chwale Jego majestatu (Ef. 1,12).
I ka¿dy z nas jest dla Boga kimœ szczególnym!
Ka¿dy z nas zosta³ wybrany przed za³o¿eniem œwiata (Ef. 1,4), aby staæ siê
synem lub córk¹ Boga. Sam Bóg wybra³ nas z mi³oœci i przeznaczy³ dla siebie jako
swoje dzieci, swój umi³owany lud (Pwt.7,6), œwiêty i nieskalany przed Jego
obliczem (Ef. 1,4). By³a w tym nie tylko Jego wola, ale i Jego upodobanie (Pwt. 7,7).
Ju¿ przed wiekami Bóg postanowi³ œwiadczyæ nam dobro.
Aby wybawiæ nas od grzechu, w który popadliœmy, Bóg potrzebowa³ czystego
naczynia, które mog³oby przyj¹æ Jego Syna, naszego Zbawiciela. Dlatego w³aœnie
Maryja zosta³a poczêta bez grzechu pierworodnego.
Zatem treœæ dzisiejszej uroczystoœci przypomina nam, kim
jesteœmy w oczach Boga. Uczy nas, ¿e we wszystkim
mo¿emy na Nim polegaæ. Zapewnia, ¿e On nigdy nas
nie porzuci ani nie pozostawi w sytuacji bez wyjœcia.
Dla Niego ka¿dy z nas jest szczególnie umi³owany,
wyj¹tkowy i niepowtarzalny. Proœmy Boga dziœ i w ca³ym
Adwencie o g³êbsze poznanie Jego mi³oœci do nas i naszej
wartoœci w Jego oczach.
ks. Dariusz
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Bóg pos³a³ anio³a Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy
poœlubionej mê¿owi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy by³o na imiê Maryja. Anio³
wszed³ do Niej i rzek³: „B¹dŸ pozdrowiona, pe³na ³aski, Pan z Tob¹, b³ogos³awiona jesteœ
miêdzy niewiastami”. Ona zmiesza³a siê na te s³owa i rozwa¿a³a, co mia³oby znaczyæ to
pozdrowienie. Lecz anio³ rzek³ do Niej: „Nie bój siê, Maryjo, znalaz³aœ bowiem ³askê u
Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imiê Jezus. Bêdzie On wielki i
bêdzie nazwany Synem Najwy¿szego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
Bêdzie panowa³ nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie bêdzie koñca”. Na to
Maryja rzek³a do anio³a: „Jak¿e siê to stanie, skoro nie znam mê¿a?” Anio³ Jej
odpowiedzia³: „Duch Œwiêty zst¹pi na Ciebie i moc Najwy¿szego os³oni Ciê. Dlatego te¿
Œwiête, które siê narodzi, bêdzie nazwane Synem Bo¿ym. A oto równie¿ krewna Twoja,
El¿bieta, poczê³a w swej staroœci syna i jest ju¿ w szóstym miesi¹cu ta, która uchodzi za
niep³odn¹. Dla Boga bowiem nie ma nic niemo¿liwego”. Na to rzek³a Maryja: „Oto Ja
s³u¿ebnica Pañska, niech Mi siê stanie wed³ug twego s³owa”. Wtedy odszed³ od Niej anio³.

* * * * * * * * * * * *
Oto ja s³u¿ebnica Pañska…
Œw. £ukasz dok³adnie opisuje czas i miejsce zwiastowania.
Z n a c z y t o , ¿ e n i e z b a d a n y, t a j e m n i c z y
i odwieczny plan Boga, dotycz¹cy zbawienia ca³ej ludzkoœci,
objawia siê i realizuje w przestrzeni œciœle okreœlonej. To jest
ten czas, ten moment, to miejsce, które wybra³ Pan.
Synchronizacja tego wszystkiego to KAIROS. Maryja nie jest
pierwsz¹ lepsz¹ Izraelitk¹, na któr¹ pad³ wybór Stwórcy.
To w³aœnie niewiasta z Nazaretu, z rodu Dawida; nie jest
bezimienna, lecz znana i uznana przez Boga za zdoln¹ do przyjêcia tego daru. Nas tak¿e Bóg
doskonale zna, jak mówi¹ s³owa Psalmu 139 „Przenikasz i znasz mnie, Panie …
nie tajna Ci moja istota”. I przed nami Pan stawia czasem wyzwania, które w pierwszym
odczuciu wydaj¹ nam siê trudne i skomplikowane. Od razu patrzymy na nasze si³y,
a zapominamy o wsparciu ³aski Stwórcy. Nie bierzemy pod uwagê mo¿liwoœci, ¿e fakt,
i¿ akurat ja mam podj¹æ siê danego zadania, to wybór Jezusa, to On mnie do tego wybra³.
I On te¿ mówi: „Wystarczy ci mojej ³aski…”
Kiedy Bóg wkracza w nasze ¿ycie, czyni nowy porz¹dek w naszej hierarchii wartoœci.
Zmiana celów i priorytetów mo¿e budziæ lekkie zamieszanie w naszym wnêtrzu. Tego te¿
doœwiadczy³a Maryja. W jednej chwili zbudowany zosta³ nowy œwiat wartoœci, pe³niejszy
i bardziej prawdziwy, bo uczyniony rêk¹ samego Pana Boga i na Nim po³o¿ony,
jak na fundamencie. Jeœli przyjmujemy na siebie odpowiedzialnoœæ wziêcia udzia³u w misji
powierzonej nam przez Pana, otrzymamy te¿ od Niego podpowiedŸ, jak to zadanie najlepiej
wykonaæ. Mamy te¿, jak Maryja, zapewnienie o Jego ³asce i opiece: „moc Najwy¿szego ciê
ochroni…”
Przez swoj¹ pe³n¹ zaufania i otwartoœci postawê, Maryja jest dla nas wzorem wiary.
Pozwoli³a, by Stwórca wszed³ w jej plany tak, jak niegdyœ wszed³ w plany Abrahama.
A z drugiej strony jej rozmowa z Archanio³em jest jakby powtórzeniem rozmowy miêdzy Ew¹ a
Bogiem w Ogrodzie Eden. Maryja sta³a siê now¹ Ew¹, która nie poddaje siê nieufnoœci wobec
Pana i pozostaje Mu pos³uszna. Dziêki temu ma czynny udzia³ we wspó³pracy
z Bogiem przy dziele zbawienia ca³ej ludzkoœci. Czy widzê takie miejsca, takie sytuacje,
w których Bóg zaprasza mnie do wspó³pracy z Nim?
(http://puncta.blox.pl/2007/01/Medytacja-II.html)

* * * * * * * * * * * *

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w pi¹tek, 13 grudnia – œw. £ucja, dziewica i mêczennica, która odda³a ¿ycie w obronie wiary oko³o 304 roku
w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemnia³ych (wspomnienie obowi¹zkowe);
• w sobotê, 14 grudnia – œw. Jan od Krzy¿a, karmelita, ¿yj¹cy w latach 1542-1591, jeden z najwiêkszych
mistyków i teologów duchowoœci, za co wyró¿niono go tytu³em doktora Koœcio³a (wspomnienie obowi¹zkowe).
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Porz¹dek Rekolekcji Adwentowych (15-18 grudnia 2013r.)
Niedziela – 15. grudnia
00
Msze œw. o godz.: 7 (z nauk¹ ogóln¹)
00
9 (z nauk¹ ogóln¹)
00
11 (z nauk¹ ogóln¹)
00
13 (dla dzieci)
00
15 (dla kand. do bierzm.)
00
18 (z nauk¹ ogóln¹)
Poniedzia³ek – 16. grudnia
00
Msze œw. o godz.: 7 (z nauk¹ ogóln¹)
00
9 (z nauk¹ ogóln¹)
30
11 (z nauk¹ ogóln¹)
00
16 (dla dzieci)
30
17 (dla m³odzie¿y)
00
19 (z nauk¹ ogóln¹)

Wtorek – 17. grudnia
00
Msze œw. o godz.: 7
00
9
30
11
00
16
30
17
00
19
Œroda – 18. grudnia
00
Msze œw. o godz.: 7
00
9
30
11
00
16
30
17
00
19

(z nauk¹ ogóln¹)
(z nauk¹ ogóln¹)
(dla chorych )
(dla dzieci)
(dla m³odzie¿y)
(z nauk¹ ogóln¹)
(z nauk¹ ogóln¹)
(z nauk¹ ogóln¹)
(z nauk¹ ogóln¹)
(dla dzieci)
(dla m³odzie¿y)
(z nauk¹ ogóln¹)

SpowiedŸ w poniedzia³ek, wtorek i œrodê podczas nabo¿eñstw.
Rekolekcje przeprowadzi ks. prof. dr hab. Andrzej Najda – profesor UKSW. Zapraszamy !

* * * * * * * *
Z homilii Ojca Œwiêtego
Do Bo¿ego Narodzenia trzeba przygotowaæ siê przez modlitwê, dzie³a mi³osierdzia i chwal¹c Boga
z sercem otwartym na spotkanie z Panem, który wszystko odnawia. Mówi³ o tym Papie¿ Franciszek podczas
porannej Mszy w kaplicy Domu œw. Marty. Komentuj¹c dzisiejsz¹ Ewangeliê ze s³ynn¹ scen¹ uzdrowienia s³ugi
setnika, Ojciec Œwiêty zauwa¿y³, ¿e spotkanie to stoi u kresu pewnej drogi, któr¹ z wiar¹ przeby³ rzymski ¿o³nierz.
Jego znamienne s³owa „Panie, nie jestem godzien...” œwiadcz¹ o œwiadomoœci, ¿e nie tylko on szed³ ku Bogu, ale
¿e i Bóg wychodzi³ mu naprzeciw. Jest to równie¿ dla nas lekcja na czas Adwentu.
„Jeœli to tylko my spotykamy Pana, wtedy stajemy siê, w cudzys³owie, «panami» tego spotkania – mówi³
Papie¿. – Ale jeœli pozwalamy Jemu, by siê spotka³ z nami, to wówczas On wchodzi do nas, czyni wszystko
na nowo. Bo w³aœnie takie jest to przyjœcie, takie jest znaczenie nadejœcia Chrystusa: uczyniæ wszystko
na nowo, odtworzyæ serce, duszê, ¿ycie, nadziejê, drogê. Jesteœmy w drodze z wiar¹, z wiar¹ owego setnika, by
spotkaæ Pana, a przede wszystkim pozwoliæ, by On nas spotka³”.
Do tego spotkania, jak zaznaczy³ Franciszek, potrzebne jest otwarte serce. Pozwoli ono byæ wiernymi
w modlitwie, skutecznymi w braterskiej mi³oœci wobec potrzebuj¹cych oraz pe³nymi radoœci w oddawaniu chwa³y
Bogu.
„Otwarte serce, aby On mnie spotka³! – kontynuowa³ Ojciec Œwiêty. – I aby mi powiedzia³ to, co pragnie,
a czego nie zawsze chcia³bym us³yszeæ! On jest Panem i powie mi co ma dla mnie, bo Pan nie patrzy na nas
wszystkich jak na masê. O nie! On patrzy ka¿demu w twarz, w oczy, bo mi³oœæ nie jest czymœ abstrakcyjnym. To
mi³oœæ konkretna osoby do osoby. Pan jako osoba patrzy na mnie jako na osobê. Pozwoliæ siê spotkaæ przez Pana
to w³aœnie to: pozwoliæ siê przez Pana mi³owaæ!”

* * * * * * * *

Gender: œmiercionoœna fikcja
Ka¿dy opis cz³owieka, który w centrum nie stawia mi³oœci, jest fikcj¹, któr¹ pos³uguj¹ siê ludzie przewrotni po to, by realizowaæ
swoje totalitarne cele.
Wspóln¹ cech¹ ludzi przewrotnych jest d¹¿enie do tego, by decydowaæ o ¿yciu innych ludzi. Przypisuj¹ sobie oni w³adzê
decydowania o tym, kto mo¿e siê urodziæ z tych, którzy ju¿ zaczêli ¿yæ oraz w jaki sposób maj¹ myœleæ i postêpowaæ ci, którzy ju¿
siê urodzili. Do osi¹gniêcia swoich dyktatorskich celów pos³uguj¹ siê wznioœle brzmi¹cymi has³ami, za którymi kryje siê taka treœæ,
która jest zaprzeczeniem tych¿e hase³. Tego typu manipulacj¹ pos³ugiwali siê rewolucjoniœci francuscy, którzy dokonywali rzezi
niewinnych ludzi w imiê „równoœci, wolnoœci i braterstwa”. Równie wznios³ymi has³ami pos³ugiwali siê zbrodniarze, którzy
przemoc¹ wprowadzali dyktaturê marksizmu i leninizmu.
Podobnymi metodami manipulacji pos³uguj¹ siê obecnie propagatorzy ideologii gender. Oficjalnie d¹¿¹ oni do
równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn, do promocji zdrowia reprodukcyjnego, do wolnoœci wyboru, do zakazu wszelkiej
dyskryminacji. W rzeczywistoœci d¹¿¹ oni do wyeliminowania ludzi, który potrafi¹ myœleæ, decydowaæ i kochaæ. W ich miejsce
chc¹ uformowaæ cz³owieka, który uwierzy w to, ¿e kryterium jego to¿samoœci jest zmienna i subiektywna „orientacja” seksualna,
a tak¿e w to, ¿e sensem jego ¿ycia jest zaspokajanie popêdów poprzez szukanie ci¹gle nowych form „ekspresji” seksualnej
i doznawania cielesnej przyjemnoœci. Wed³ug ideologów gender równoœæ miêdzy osobami ro¿nej p³ci polega na tym,
¿e nie istniej¹ ju¿ kobiety i mê¿czyŸni, a zdrowie reprodukcyjne polega na tym, ¿e ludzie - „uwolnieni” od „stereotypowych ról
p³ciowych - tworz¹ pary niep³odne.
Obecnie ideolodzy gender poczuli siê ju¿ na tyle chronieni przez wspieraj¹ce ich lobby finansowe, polityczne i medialne,
¿e ¿¹daj¹ przywilejów i bezkarnoœci dla swojego „proletariatu”, czyli dla tych, którzy maj¹ powa¿ne trudnoœci w dziedzinie
p³ciowoœci i seksualnoœci. Szczytem przewrotnoœci jest projekt ustawy, który bêdzie zakazywa³ dyskryminacji ju¿ nie tylko ze
wzglêdu na „orientacjê” seksualn¹, ale równie¿ ze wzglêdu na „ekspresjê” seksualn¹. Jeœli polski parlament przyjmie ten projekt,
to odt¹d bezkarni stan¹ siê miêdzy innymi gwa³ciciele i pedofile, bo przecie¿ gwa³ty czy pos³ugiwanie siê dzieæmi dla osi¹gniêcia
przyjemnoœci to przecie¿ z definicji przejawy ekspresji seksualnej.
(ks. Marek Dziewiecki) c.d.n.

Str.4

Pos³aniec œw. Brunona Nr 126
Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800.
w dni powszednie: 700 , 1800
Inne nabo¿eñstwa:
00

s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy

œw. o godz. 700 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

s
W ka¿dy wtorek od godz. 17 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin

Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy
œw. o godz. 1800.
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy
œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.
W ka¿dy pi¹tek od godziny 1700 istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy
psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii.
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Prze¿ywamy dziœ drug¹ niedzielê Adwentu. Za nami pierwszy tydzieñ czasu przygotowania na spotkanie
z Tym, który ma przyjœæ i ju¿ przychodzi. Spróbujmy dokonaæ swoistego podsumowania, jak prze¿yliœmy ten
czas, na czym siê skupiamy. Przed nami kolejny tydzieñ Adwentu. Mo¿e warto wiêc przyjrzeæ siê w³asnemu
¿yciu i zmieniæ nasze postêpowanie, zachowanie wobec bliskich, abyœmy mogli z pokojem w sercu zasi¹œæ
do wigilijnej wieczerzy i celebrowaæ narodziny naszego Boga.
2. Dziœ 8 grudnia - uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. W tabeli pierwszeñstwa dni
liturgicznych, która ukazuje nam wa¿noœæ poszczególnych dni w ci¹gu roku liturgicznego, niedziele Adwentu
maj¹ pierwszeñstwo przed t¹ uroczystoœci¹. Jednak¿e, na mocy dyspensy udzielonej Konferencji Episkopatu
Polski przez Kongregacjê ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dn. 9 kwietnia 2013 r.,
Konferencja Episkopatu Polski postanowi³a, aby w dniu 8 grudnia 2013 r., kiedy to wypada II Niedziela
Adwentu, dla dobra duchowego wiernych œwiêtowaæ uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP.
3. Dziœ równie¿ prze¿ywamy dzieñ solidarnoœci z Koœcio³em na Wschodzie. Nie zapominajmy o tych naszych
braciach, którzy przez d³ugie lata komunizmu byli pozbawieni opieki duchowej, a obecnie borykaj¹ siê
z problemami braku kap³anów, wystroju wnêtrz œwi¹tyñ, paramentów liturgicznych, lecz s¹ zarazem bardzo
spragnieni wiary i otwarci na wszystko, czym zechcemy siê z nimi podzieliæ. Nasze ofiary s¹ przeznaczane m.in..
na: tabernakula, naczynia i szaty liturgiczne, a tak¿e œrodki na wsparcie prowadzonych remontów i budowê
obiektów koœcielnych. Pos³uguj¹cy na Wschodzie duszpasterze, bracia i siostry zakonne otrzymane wsparcie
przeznaczaj¹ te¿ na sto³ówki, sierociñce, rekolekcje m³odzie¿owe, pielgrzymki, wakacyjne spotkania z Bogiem
dla dzieci i m³odzie¿y oraz pomoc osobom potrzebuj¹cym i starszym. Niech nasza hojnoœæ bêdzie wyrazem naszej
wiary i chrzeœcijañskiej solidarnoœci. Ofiary na pomoc Koœcio³owi na Wschodzie mo¿na sk³ada do puszek przy
wyjœciu z koœcio³a.
4. Spróbujmy tak¿e znaleŸæ czas na uczestnictwo w Mszach œw. roratnich, które s¹ celebrowane w naszym
00
koœciele codziennie o godz.7 .
5. W przysz³¹ niedzielê rozpoczn¹ siê rekolekcje adwentowe w dniach: 15, 16, 17 i 18 grudnia (niedziela,
poniedzia³ek, wtorek i œroda), które poprowadzi ks. prof. dr hab. Andrzej Najda – profesor UKSW. Serdecznie
zapraszamy do licznego udzia³u w tym duchowym przygotowaniu na przyjœcie Pana.
Wasz Proboszcz
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