
II NIEDZIELA ADWENTU, 4 grudnia 2022r. 

1. Dzisiaj gościmy w naszej parafii ks. Tomasza Kancelarczyka, prezesa Fundacji Małe 

Stópki, który głosi kazania o poszanowaniu życia ludzkiego od chwili poczęcia. 

Zachęcamy do obejrzenia wystawy o życiu prenatalnym człowieka, przygotowaną przez 

Rycerzy Jana Pawła II z naszej chorągwi. Adoracja po mszy o 12.30. Przed kościołem 

zbieramy ofiary do puszki na pomoc dla Kościoła na Wschodzie. 

2. W tym tygodniu: 

Środa – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. 

Czwartek – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Godzina Łaski od 12 do 13. 

Sobota – wspomnienie NMP Loretańskiej. 

3. W przyszłą niedzielę zapraszamy na wieczór uwielbienia prowadzony przez PZM Na 

Nowo. Taca będzie przeznaczona na ogrzewanie naszego kościoła. 

4. Zachęcamy wszystkich do udziału w Roratach odprawianych codziennie od poniedziałku 

do soboty o 7.00. Przychodzimy z lampionami lub opatrzonymi świecami. We wtorki i 

czwartki szczególnie zapraszamy dzieci na małą niespodziankę. Dziękujemy p. Markowi 

Szarowowi za pyszne bułeczki. 

Po prawej stronie ołtarza jest dekoracja adwentowa ze skrzynką na jałmużnę dla 

biednych. Ofiary posłużą Parafialnemu Zespołowi Caritas w pomocy najuboższym. 

5. Opłatki na stół wigilijny rozprowadza p. Organista przy wyjściu z kościoła. Ofiary złożone 

przy tej okazji są dodatkowym wynagrodzeniem za jego posługę. Natomiast świece 

Wigilijnego Dzieła Pomocy można nabyć w sklepiku parafialnym.  

6. 11 grudnia o godz. 14.00 organizujemy wyjazd do Seminarium Duchownego na sztukę 

teatralną pt. Pinokio przygotowaną przez naszych kleryków. Zapisy i informacje jeszcze 

tylko dzisiaj w zakrystii. 

7. 17 grudnia prawdopodobnie pojawi się w naszej parafii św. Mikołaj. Dzieci, które 

chciałyby się z nim spotkać prosimy o zapisywanie się w zakrystii lub kancelarii do 

przyszłej niedzieli. 

8. Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak, 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Zdzisław Szmytkowski oraz ks. 

Proboszcz zapraszają na „Kolędowanie z Powiatem Nowodworskim”, czyli koncert 

najpiękniejszych kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru gregoriańskiego przy 

towarzystwie niezwykłego pokazu malowania solą. Koncert odbędzie się 18 grudnia w 

niedzielę o godzinie 19. 

9. Komisja Liturgiczna w naszej diecezji zdecydowała o odmawianiu Modlitwy do św. 

Michała Archanioła po błogosławieństwie na końcu Mszy Świętej. Będziemy też 

odmawiać ujednoliconą wersję tej modlitwy. Szczegółowe uzasadnienie można znaleźć 

na stronie naszej diecezji i stronie parafii. 

10. Zakupiliśmy dla naszej parafii naczynia liturgiczne: kustodię do przechowywania 

Najświętszego Sakramentu i pateny do udzielania Komunii Świętej. Koszt 6600zł. 

wykorzystaliśmy na ten cel ofiary złożone przez rodziców dzieci komunijnych i młodzieży 

bierzmowanej z tego roku. 

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej. 
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CYTAT  z niedzielnej Ewangelii św. Mateusza 3,3b (polski, łacina, angielski) 

Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki! 

"Parate viam Domini, rectas facite semitas eius! 

'Prepare the way of the Lord; make his paths straight.' 

P A T R O N I 

4.12 -Św. Barbara –żyła w III wieku n.e. Była córką poganina, który przyczynił się do jej 
męczeńskiej śmierci, gdy przyjęła chrzest i złożyła śluby czystości. Patronka dobrej śmierci i 
trudnej pracy, gdyż opiekuje się górnikami, hutnikami, żołnierzami, rybakami i marynarzami. 

6.12 – Św. Mikołaj( ok.270-350), biskup z Azji Mniejszej . Wyróżniał się pobożnością i 
wrażliwością na potrzeby bliźnich. Po śmierci bogatych rodziców dzielił się z innymi swoim 
majątkiem. Został wybrany biskupem Miry. Według legendy podrzucił trzy worki złota 
ubogiemu szlachcicowi na posag dla jego córek, wychodzących za mąż. To jeden z najbardziej 
znanych i czczonych świętych, zwłaszcza przez dzieci.  

Modlitwa dziecka do św. Mikołaja 

Przybądź święty Mikołaju , Zejdź z niebieskich wzgórz 

Grzeczne dzieci Cię czekają ,Choć posnęły już. 

Przy łóżeczko anioł Boży, Czuwa Anioł Stróż. 

On Ci z lekka drzwi otworzy, A ty dary złóż. 

7.12 - Św. Ambroży (340 -397) biskup. Wykształcony syn namiestnika cesarskiego w młodości 
też zostaje namiestnikiem. Cieszył się tak dużym autorytetem, że lud Mediolanu obrał go 
swoim biskupem , mimo że był jeszcze przed chrztem. Określany był „kolumną Kościoła”. 



Warto bliżej poznać tego Ojca Kościoła, który wywierał ogromny wpływ nawet na swoich 
przeciwników i stawali się wyznawcami Chrystusa, np. św. Augustyn. 

8.12 –Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.8.12.1947 r. Matka Boża 
objawiła się w Montichiari włoskiej pielęgniarce Pierinie Gilli  

K A L E N D A R I U M 

1154.12.04- kard. Nicholas Breakspeare, jako jedyny w historii Anglik, został wybrany na 

papieża i przyjął imię Hadrian IV. 

1656.12.6 - w Radnot /Siedmiogród/ podpisano traktat rozbiorowy Polski .Pierwsza próba 

rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

1905.12.10- Henryk Sienkiewicz odebrał literacką nagrodę Nobla, „za wybitne osiągnięcia w 

dziedzinie epiki i rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu” jak podało 

jury. Autor „Quo Vadis”, ”Krzyżaków”, Trylogii i in. Tak dziękował :„Zaszczyt ten, cenny dla 

wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski. Głoszono ją umarłą – a oto 

jeden z tysięcznych dowodów, że ona żyje, głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że do 

podbojów (zwycięstw) jest zdolna…. w oczach całego świata uznana została doniosłość pracy 

polskiego narodu, a jego twórczość uwieńczona”.  

1922.12- Gabriel Narutowicz został wybrany na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

1941.12.07- Japonia zaatakowała Pearl Harbor na Hawajach, rozpoczynając wojnę ze Stanami 

Zjednoczonymi. 

 

Kościół Katolicki 8 grudnia  
obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. 

Taką prawdę o Maryi jako istocie wyjątkowej, niepokalanie poczętej, pełnej łaski Kościół 
wyznawał już od pierwszych wieków głosami swoich świętych (m.in. św. Augustyn), przez 
pokolenia. Oficjalnie jednak dogmat o Niepokalanym Poczęciu ogłoszony został w 1854 roku 
przez papieża Piusa IX. 
Dogmat czyli objawiona prawda wiary (przekraczająca nasze poznawanie i pojmowanie), którą 
Kościół uznaje i przekazuje jako niezmienną i niepodważalną, chociaż może być ona coraz lepiej 
poznawana i uściślana. 

Co znaczy Niepokalanie Poczęta? 
Według wiary katolickiej, każdy człowiek przychodzący na świat jest naznaczony grzechem 
pierworodnym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie, od którego uwalnia chrzest święty. 
Pozostaje skłonność do grzechu, z którą człowiek zmaga się całe życie. 
Maryja jest jedynym człowiekiem, od tego grzechu i jakiegokolwiek innego, wolnym. Anioł 
Gabriel i Pismo Święte nazywa ją „Pełną Łaski”.  Aby była godną Matką Stworzyciela i Zbawiciela, 
Pan Bóg w sposób szczególny ją przygotował, wybrawszy od wieków, zachowując od grzechu, w 
szczególnej bliskości z Bogiem, pełną harmonii i człowieczeństwa. 
Kościół wschodni też czci Maryję „całą świętą” (Panagia) jakby utworzoną przez Ducha Świętego 
i ukształtowaną jako nowe stworzenie.  Jako Niepokalana od chwili swego poczęcia została też 
zachowana od śmierci, wzięta z duszą i ciałem do Nieba, ustanowiona Królową Nieba i Ziemi. 



Maryja potwierdza prawdziwość dogmatu 
1. Jeszcze przed ogłoszeniem dogmatu, Maryja sama przekazuje prawdę w nim zawartą w 
słynnych objawieniach z 1830 roku udzielonych Katarzynie Laboure w Paryżu. Matka Boża 
nakazuje wówczas wybicie specjalnego medalika z napisem:  
„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy” (tzw. cudowny 
medalik). 
2. W 1854 roku dogmat zostaje potwierdzony przez Maryję w trakcie objawień we francuskim 
Lourdes, miejscowej pasterce Bernadecie Soubirous. Na jednym z jej spotkań z „Białą Panią” 
Maryja oświadcza wprost „Jestem Niepokalanym Poczęciem”. Bernadetta, mała dziewczynka nie 
potrafiła nawet dobrze wymówić tych słów, a już na pewno nie znała dogmatu. 
3. Tą samą prawdę Matka Boża potwierdza 19 lat później w Warmińskim Gietrzwałdzie 1 grudnia 
1877 roku. Jedna z widziących dziewczynek, Justyna Szafryńska zapytała kto ty jesteś i usłyszała 
w języku polskim odpowiedź „Jestem najświętsza Maryja Panna, Niepokalanie Poczęta” 
(objawienia Gietrzwałdzkie to jedyne w Polsce objawienia Maryjne uznane przez Kościół). 
Wolność od grzechu i doskonałość nie sprawia, że Maryja staje się daleka ludziom, wręcz 
przeciwnie, jest dla nas Matką kochającą, rozumiejącą i współczującą.  Czczona w obrazach, 
obecna i przywoływana w modlitwach i nabożeństwach pomaga nam nieustannie.  Wielkim 
darem dla świata jest dana nam Godzina Łaski. 
 

Nabożeństwo zwane Godziną Łaski dla Świata 
przypada w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

8 grudnia w godzinie od 12 do 13. 
U jego początków są objawienia Matki Bożej właśnie 8 grudnia 1947 roku. Maryja ukazała się 
wielokrotnie Pierinie Gilli, pielęgniarce ze szpitala we włoskim Montichiori z następującym 
przekazem dla świata: 

1. Życzę sobie, aby każdego roku, 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego 
świata. 

2. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. 
3. Będą masowe nawrócenia. 
4. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur, poruszone będą łaską Bożą i znów staną się 

wierne i miłujące Boga. 
5. Pan, mój Boski Syn, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za 

bliźnich. 
6. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. 
7. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. 
8. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu. 

Pamiętajmy by powierzać Niebu nie tylko intencje swoje i swojej rodziny, ale także pokój na 
świecie, Kościół powszechny i nawrócenie grzeszników. Nie zapominajmy też o dziękczynieniu. 
 

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom 
złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, 
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.  Amen. 

 


