
Kochani Parafianie! 
W Adwencie, który w porządku roku liturgicz-
nego poprzedza Boże Narodzenie, Kościół ob-
chodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Chce nam przez to 
pokazać, jak czysta i piękna była ta, która dała 
światu zbawienie. Prawda wiary o Niepoka-
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lanym Poczęciu Maryi jest okre-
ślona przez dogmatyczne naucza-
nie Kościoła. Mówi ono, że Maryja 
poczęta i urodzona tak, jak każdy 
inny człowiek od chwili swego po-
częcia, jeszcze przed narodzeniem, 
była obdarzona pełnią łaski.
W ciągu wieków Kościół uświado-
mił sobie, że Maryja, napełniona 
„łaską” przez Boga (Łk 1, 28), zo-
stała odkupiona od chwili swego 
poczęcia. Właśnie to wyraża do-
gmat Niepokalanego Poczęcia, 
ogłoszony w 1854 r. przez Piusa IX:
„Najświętsza Maryja Dziewica od 
pierwszej chwili swego poczęcia, 
przez łaskę i szczególny przywilej 
Boga wszechmogącego, na mocy 
przewidzianych zasług Jezusa 
Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludz-
kiego, została zachowana nienaru-
szona od wszelkiej zmazy grzechu 
pierworodnego” (Pius IX, bulla In-
effabilis Deus).
Maryja od momentu swojego po-
częcia została zachowana nie tylko 
od wszelkiego grzechu, którego 
mogłaby się dopuścić, ale rów-
nież od dziedziczonego przez nas 

wszystkich grzechu pierworodnego. Stało 
się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy 
Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na 
przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiasto-
wania, uchronił Maryję przed grzeszno-
ścią. Maryja była więc poczęta w łasce 
uświęcającej, wolna od wszelkich konse-
kwencji wynikających z grzechu pierwo-
rodnego (np. śmierci – stąd w Kościele 
obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzię-
cia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał 
tylko charakteru negatywnego – braku 
grzechu pierworodnego; posiadał rów-
nież charakter pozytywny, który wyrażał 
się pełnią łaski w życiu Maryi.
W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. 
Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie 
cztery lata wcześniej dogmat. Bernarde-
cie Soubirous przedstawiła się mówiąc: 
„Jestem Niepokalane Poczęcie”.
Warto zwrócić uwagę, że teologia roz-
różnia niepokalane poczęcie i dziewicze 
poczęcie. Niepokalane poczęcie dotyczy 
ustrzeżenia Maryi od chwili Jej poczę-
cia od grzechu pierworodnego (przywi-
lej, cud w porządku moralnym). Dziewi-
cze poczęcie polega natomiast na tym, 
że Maryja poczęła w sposób dziewiczy 
„za sprawą Ducha Świętego” Boga-Czło-
wieka, Jezusa Chrystusa (przywilej, cud 
w porządku natury).
Ikonografia Kościoła zachodniego przed-
stawia Niepokalaną w różny sposób. 
Do najdawniejszych typów Niepokala-
nej (XV w.) należy Niewiasta z Apoka-
lipsy, „obleczona w słońce” (np. obraz na 
str. 1). Od czasów Lourdes powstał nowy 
typ. Ostatnio bardzo często spotyka się 
także Niepokalaną z Fatimy. Dokoła ob-
razu Niepokalanej często umieszczano 

symbole biblijne: zamknięty ogród, lilię, 
zwierciadło bez skazy, cedr, arkę Noego.

* * *
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny jest m.in. 
świętem patronalnym Wspólnoty Dzieci 
Maryi. Również w naszej parafii w tym 
dniu marianki odnowią swoje przyrze-
czenia, a kandydatki otrzymają symbol 
tej wspólnoty – Cudowny Medalik, znany 
też jako Medalik Niepokalanego Poczę-
cia. Medalik swoją genezę ma w zaak-
ceptowanym przez Kościół prywatnym 
objawieniu Najświętszej Maryi Panny św. 
Katarzynie Labouré.

obraz Petera Paula Rubensa 

Należy pamiętać o tym, że Cudowny Me-
dalik nie jest ani amuletem ani talizma-
nem o magicznej mocy, ale znakiem od-
dania Niepokalanej i świadectwem wiary 
i ufności, jaką w Niej pokładamy. Cała 
moc Cudownego Medalika jest związana 
z obietnicą, jaką Niepokalana złożyła św. 
Katarzynie w momencie objawienia 27 
listopada 1830 r. i jest tylko i wyłącznie 
rezultatem wstawiennictwa Najświęt-
szej Maryi Panny u Boga dla tych, któ-
rzy go pobożnie i z czcią noszą.

Wasz Proboszcz



Porządek nabożeństw i intencje mszalne _________________________________

8 grudnia – II Niedziela Adwentu – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za †† rodziców Karbownik, Zając i †† z pokrewieństwa oraz o błogo-

sławieństwo Boże dla rodzin Wiatr i Zając
 10.30 – za †† rodziców Wacławę i Antoniego Bruździak, za †† z rodzin  

Bruździak i Maćkowski
 17.30 – nabożeństwo maryjne z odnowieniem przyrzeczeń Dzieci Maryi 

z naszej parafii i przyjęciem nowych kandydatek

9 grudnia – poniedziałek
 18.00 – za † Władysława Soter w 8. rocznicę śmierci

10 grudnia – wtorek 
 18.00 – za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
i zdrowie dla Wandy z okazji 75. rocznicy urodzin oraz za † męża

11 grudnia – środa 
 18.00 – do Miłosierdzia Bożego o zdrowie i potrzebne łaski w intencji Ryszarda

12 grudnia – czwartek 
 18.00 – za †† z rodzin: Konieczny, Adler, Tabisz i Walaszczyk

13 grudnia – piątek — wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
 18.00 – za †† rodziców Stefanię i Juliana Boreckich, †† braci Jana i Fran-

ciszka, bratowe, szwagra, †† z pokrewieństwa

14 grudnia – sobota – wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski  

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Adelajdy  
z okazji 75. rocznicy urodzin

 18.00 – o łaskę nawrócenia i dary Ducha Świętego oraz zdrowie dla córki

15 grudnia – III Niedziela Adwentu
 8.00 – za †† Józefę i Jerzego Maćkowiak
 10.30 – za † męża Jana Janowicza w 15. rocznicę śmierci oraz za †† jego  

rodziców
 17.30 – nabożeństwo na III Niedzielę Adwentu

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Serdecznie zapraszam dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych na Msze św. ro-
ratnie, które  w naszym kościele sprawowane są codziennie o godz. 18.00, a w so-
boty o godz. 8.00.
Zachęcam do włączenia się w organizowaną przez Caritas akcję charytatywną Wi-
gilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, w ramach której po Mszach św. panie z Parafial-
nego Zespołu Caritas będą proponowały do nabycia wigilijne świece oraz opłatki.

 ▪ Z okazji dzisiejszej uroczystości zapraszam na nabożeństwo maryjne o godz. 17.30, 
podczas którego odnowią swoje przyrzeczenia Dzieci Maryi z naszej parafii i przy-
jęciem nowych kandydatek.

 ▪ Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają dzisiaj po Mszach św. 
na wystawę prac świątecznych.

 ▪ O godz. 14.00 w salce św. Mikołaja w parafii św. Antoniego odbędzie się spotkanie 
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 ▪ We wtorek zachęcam do szczególnej pamięci modlitewnej o ks. Proboszczu An-
tonim, budowniczym naszego kościoła, z okazji przypadającej rocznicy jego uro-
dzin. W ten sposób chyba najlepiej możemy mu okazać nasze przywiązanie i wielką 
wdzięczność za posługę i to dzieło, które jest naszym bogactwem. Msza św. w in-
tencji ks. Antoniego będzie we wtorek o godz. 6.30 w kościele św. Antoniego.

 ▪ W sobotę 14 grudnia od godz. 9.00 w Hali Sportowej w Zdzieszowicach odbę-
dzie się dekanalny Ministrancki Turniej Piłki Nożnej. Zapraszamy do kibicowania.

 ▪ Przypomnienie! Duszpasterstwo Niepełnosprawnych zaprasza na pielgrzymkę do 
Katedry Opolskiej z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, która od-
będzie się w niedzielę 15 grudnia br. W programie: 13.30 – nabożeństwo przed 
obrazem Matki Bożej Opolskiej, 14.00 – Msza święta w intencji niepełnospraw-
nych naszej diecezji, możliwość uczczenia relikwii Krzyża Świętego. W czasie spo-
tkania zostaną także podane informacje na temat tworzącego się ruchu apostol-
skiego dla osób niepełnosprawnych.

 ▪ Caritas parafialny zachęca do dzielenia się miłością z potrzebującymi wsparcia 
i organizuje w sklepach GS zbiórkę żywności.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, tak będzie i za ty-
dzień, natomiast dzisiaj po Mszach św. także zbiórka do puszek na potrzeby Ko-
ścioła na Wschodzie. „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Willibalda Kampę, lat 
76, mieszkał przy ul. Katowickiej. Jego pogrzeb odbył się w sobotę 7 grudnia. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...


