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„N I E P O K A L A N A

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą” (Łk 21, 28.42)

Z tekstem ewangelicznym ukazującym Maryję „pełną
łaski” zgadza 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 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 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 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
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 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 Najwyższego. Jeśli
ma to nastąpić, to chrześcijaninowi nie pozostaje nic
innego, jak tylko wzorować swoje życie na życiu Niepo-
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kalanej, 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 wydać owoc miłości ku Bogu i braciom, na chwałę
Najwyższego i rozwój Kościoła.
Św. Ambroży: Zaprawdę słuszne to i sprawiedliwe, o
Boże Wszechmogący, abyśmy Ci składali dziękczynienie i z pomocą Twej łaski obchodzili uroczystość Najświętszej Maryi Dziewicy. Z Jej ofiary zaiste zakwitła
różdżka, która następnie żywiła nas Chlebem anielskim.
Ewa zjadła owoc grzechu, Maryja natomiast przywróciła nam słodki owoc Zbawiciela. Jak bardzo są różne
czyny węża i czyny Dziewicy! Wąż wydał truciznę,
która oddzieliła nas od Boga, z Maryi natomiast wzięły
początek tajemnice naszego odkupienia. Przez Ewę
zwyciężyła złość kusiciela, w łasce zaś Maryi majestat
Zbawiciela pozyskał współodkupicielkę. Ewa przez
grzech zabiła swoje własne potomstwo, ono jednak
zmartwychwstało w Maryi przez łaskę Stworzyciela,
który uwalnia naturę ludzką z niewoli i przywraca ją do
dawnej wolności. To, co straciliśmy we wspólnym ojcu
Adamie, odzyskaliśmy w Chrystusie.
Św. Bernard: Niech nam będzie wolno, przez Ciebie,
Maryjo, iść do Syna; Tyś błogosławiona, bo znalazłaś
łaskę, zrodziłaś Życie i stałaś się Matką zbawienia,
Niech przez Twoje pośrednictwo przyjmie nas Ten,
który przez Ciebie został nam dany. Twoja Niepokalaność niech Mu wynagrodzi winy naszej grzeszności, a
Twoja pokora niech będzie miłą Bogu i wyjedna nam
przebaczenie próżności. Twoja wielka miłość niech
pokryje mnóstwo naszych grzechów, a chwalebna Twa
płodność niech wyjedna nam obfitość zasług. O Pani,
Pośredniczko i Orędowniczko nasza, pojednaj nas z
Twoim Synem, polecaj i przedstawiaj nas Jemu. Przez
łaskę, którą znalazłaś, przez przywilej, na jaki zasłużyłaś, przez Miłosierdzie, które zrodziłaś, spraw, o Błogosławiona, aby Ten, który dzięki Tobie raczył stać się
uczestnikiem naszej słabości i nędzy, przez Twoje także
wstawiennictwo uczynił nas uczestnikami swej chwały
i szczęśliwości.
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
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II NIEDZIELA ADWENTU - NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
Maryja Niepokalana, najczystsza Dziewica jaśniejąca
świętością,
jest wizerunkiem Kościoła, który kiedyś cały
Rdz 3,9-15 Wprowadzam
będzie
święty
i
nieskalany przed Bożym obliczem. Oddając
nieprzyjaźń pomiędzy potomJej cześć, wielbimy Boga, który mocą zasług przewidzianej
stwo twoje i potomstwo
niewiasty
śmierci Jezusa zachował Ją od grzechu, oraz wyznajemy
Rz 15,4-9 Chrystus zbawia wiarę w to, że także my, grzeszni, staniemy się czyści dzięki
tej samej ofierze krzyża. Chwała Maryi jest znakiem, że Bóg
wszystkich ludzi
Łk 1,26-38 Bądź pozdrowio- naprawdę jest w stanie przemienić serce każdego człowieka, który, jak Ona przy Zwiastowaniu, zechce wypowiedzieć
na, pełna łaski, Pan z Tobą
Mu swoje: Tak.
ROK LITURGICZNY A/II

«Tak» wypowiedziane przez Dziewicę przy zwiastowaniu anielskim wpisuje się w konkretną rzeczywistość
naszego ziemskiego bytowania jako
pokorne poddanie się woli Bożej,
pragnącej zbawić ludzkość nie od
historii, ale w historii. Zachowana bowiem od
wszelkiej skazy grzechu pierworodnego, «nowa
Ewa» w sposób szczególny odczuła dobroczynne
skutki dzieła Chrystusa jako najdoskonalszego
Pośrednika i Odkupiciela. Będąc odkupiona jako
pierwsza przez swego Syna, uczestnicząc w pełni
w Jego świętości, Ona już jest tym, czym cały
Kościół pragnie i ma nadzieję być. Jest eschatologiczną ikoną Kościoła.
Dlatego też Niepokalana, która jest «wizerunkiem
Kościoła, niepokalanej i jaśniejącej pięknością
Oblubienicy Chrystusa» (Prefacja), poprzedza
zawsze Lud Boży w pielgrzymce wiary do Królestwa niebieskiego (por. Lumen gentium, 58; Redemptoris Mater, 2).
W Niepokalanym Poczęciu Maryi Kościół widzi zapowiedź zbawczej łaski paschalnej, którą najszlachetniejszy z jego członków już został obdarzony.

W wydarzeniu Wcielenia spotyka, nierozerwalnie
zjednoczonych, Syna i Matkę: «Tego, który jest jego
Panem i Głową, i Tę, która wypowiedziawszy pierwsze fiat Nowego Przymierza, jest jego prawzorem
jako oblubienicy i matki» (Redemptoris Mater, 1).
Tobie, Niepokalana Dziewico, wybrana przez Boga
przed wszelkim stworzeniem jako pośredniczka
łask i wzór świętości dla swego ludu, zawierzam
dziś na nowo w sposób szczególny cały Kościół.
Prowadź swych synów i córki w pielgrzymce wiary
i spraw, by stawali się coraz bardziej posłuszni i
wierni Słowu Bożemu.
Towarzysz każdemu chrześcijaninowi na drodze
nawrócenia i świętości, w walce z grzechem i w
poszukiwaniu prawdziwego piękna, które zawsze
jest śladem i odblaskiem piękna Bożego.
Wyproś także pokój i zbawienie dla wszystkich
ludów. Przedwieczny Ojciec, który pragnął, byś
była niepokalaną Matką Odkupiciela, niechaj za
Twoim wstawiennictwem odnowi również i w naszych czasach cuda swej miłosiernej miłości.
Amen!
Homilia Jana Pawła II w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, 2004-12-08
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8.XII - II NIEDZIELA ADWENTU: UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY
9:00 - z ok. ur. Roberta Namiotko o Boże błog.
i opiekę Matki Bożej dla niego i całej rodz.
9:00 - +Wanda i Marian, +r. Andruszkiewiczów,
Dermontów, Józef i Anastazja Rutkowscy
9:00 - +Elżbieta i Józef +r.Pietkiewicz, Bronisława
i Władysław +r.Kozłowskich, Tulińskich
12:00 - za parafian i o Boże błogosławieństwo dla
Rekolekcjonisty
12:00 - o Boże błog., opiekę Matki Bożej i zdrowie
dla Marii
12:00 - +Anna i Jan Wierzbiccy
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Jadwiga TomczykSikora, Piotr Tomczyk

9.XII - PONIEDZIAŁEK
7:00 - +ks. Jarosław Koral (g. 19)
7:30 - o Boże błog. dla Grzegorza i Marzeny, światło
Ducha Św. dla Natalii, wytrwanie w powołaniu dla
Marcina
18:30 - +Stanisław Dębski 4 m. po.śm. (od r. Gabruś)

10.XII - WTOREK
7:00 - +ks. Jarosław Koral (g. 20)
18:30 - w intencjach pielgrzymów
18:30 - +Józef i Aniela, Józef i Helena

11.XII - ŚRODA
7:00 - przez wst. Matki Bożej i św. Michała Arch. za
Jakuba, Agatę i Helenę o Boże błog. i zdrowie
7:00 - +ks. Jarosław Koral (g. 21)
18:30 - +Aleksandra i Michał, Henryk +r. Biziewskich
18:30 - +Janusz Gaweł 12 r.śm., Helena, Antoni
i Andrzej

12.XII - CZWARTEK: NMP Z GUADALUPE
7:00 - +ks. Jarosław Koral (g. 22)
17:00 - Maćkowa Ruda: +Fabian Jakubowski
5 r.śm.
18:00 - Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
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18:30 - o Boże błog. opiekę Matki Bożej dla Katarzyny i Mariano
13.XII - PIĄTEK: ŚW. ŁUCJI
7:00 - +ks. Jarosław Koral (g. 23)
18:30 - dziękczynna; o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i zdrowie dla Piotra i Zofii
18:30 - +Wincenty Szupszyński

14.XII - SOBOTA: ŚW. JANA OD KRZYŻA
7:00 - dziękczynna za dar życia
7:00 - +ks. Jarosław Koral (g. 24)
10:00 - +Czesława Waszkiewicz 1 r. śm.
18:30 - z ok. 70 ur. Haliny Żukowskiej o Boże błog.

15.XII - III NIEDZIELA ADWENTU
9:00 - +Regina i Józef Romanowscy
9:00 - +Jadwiga i Stanisław Jabłońscy
12:00 - za parafian
12:00 - +ks. Jarosław Koral (g. 25)
12:00 - +Stanisław, Apolonia, Aleksander Omilianowicz
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Józef Cichanowicz
8 r.śm. +r.Cichanowicz

BIULETYN

PARAFIALNY

1. Dzisiaj odpust parafialny Niepokalanego
Poczęcia Najśw. Maryi Panny i zakończenie
rekolekcji. Dziękujemy ks. prał. Henrykowi
Zielińskiemu (redaktorowi Tygodnika
„Idziemy”) za wygłoszone rekolekcje a ks.
prał. Piotrowi Łuńskiemu za pomoc duszpasterską. Życzymy Bożego błogosławieństwa i
wszelkich łask przez wstawiennictwo Matki
Bożej Niepokalanej, św. Andrzeja Boboli i św.
Jana Pawła II.
2. Dziękujemy Mikołajowi, wszystkim ofiarodawcom, darczyńcom, Akcji Katolickiej oraz
tym, którzy pomogli przygotować podarunki.
Do nabycia świece Caritas i opłatki na stół
wigilijny (ofiary na ławki do kaplicy adoracji),
płyta "W drodze do Betlejem" wydanej przez
Pokamedulski Klasztor w Wigrach, na której
znajdziemy kolędy i pastorałki w wykonaniu
pani Anny Dadura, Daniela Waraksa i ks. Jacka Stefańskiego (to doskonały upominek pod
choinkę). Od przyszłej niedzieli młodzież ze
Szkolnego Koła Caritas będzie rozprowadzać
kartki i ozdoby świąteczne.
3. Roraty w tygodniu o godz. 7:00. W środę i
sobotę zapraszamy dzieci, młodzież. Pamiętajmy o lampionach a dzieci o serduszkach z
postanowieniem, które będą losem do wybrania figurki Matki Bożej do zabrania na modlitwę domową do następnych rorat.
4. Prosimy zgłaszać chorych (spoza Pierwszego piątku), których odwiedzimy przed świętami 23.XII.
5. Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania ma spotkanie dziś po Mszy o
godz. 9:00. Kandydaci do I Komunii św. – spotkanie za tydzień, 15.XII, po Mszy św. o 9:00 w
pracowni św. Romualda.
6. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe. Od ofiarodawców indywidualnych wpłynęło 3600 zł. Darczyńców polecamy w modlitwie. Pojawił się
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dodatkowy - nie ujęty w pierwotnym projekcie
- koszt wykończenia schodów kościoła płytami kamiennymi (ok. 30 tys. zł). Za tydzień 15.XII
ofiary na fundusz remontowy.
7. Kolejna piesza pielgrzymka z Suwałk do
Wigier odbędzie się w sobotę 21.XII w intencji
o pokój na świecie, za naszą Ojczyznę i za
rodziny - o pokój i zgodę w nich - przez wstawiennictwo św. Andrzeja Bobolę i św. Jana
Pawła II. Rozpoczęcie przy kościele św. Aleksandra w Suwałkach o godz. 13:00 a zakończenie w Wigrach na Mszy św. o godz. 18:30.
Zachęcamy do udziału, można dołączyć na
trasie np. w Leszczewku lub Starym Folwarku.
Informacje u p. Wiesława Taraszkiewicza, tel.
500600998.
8. Kolejne spotkanie dla Seniorów odbędzie
się 28.XII. Osoby chętne (lub ich rodziny)
prosimy o kontakt: Wiesława Malinowska:
696 552 999; Joanna Majewska-Wichrań: 605
586 511.
9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy
katolickiej, tygodnik NIEDZIELA, IDZIEMY,
miesięcznik: MARTYRIA, RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci i prasa misyjna.
10. Jest do nabycia album z okazji Jubileuszu
XX-lecia pobytu Papieża w naszej diecezji Jan
Paweł II woła o naszą świętość. Do albumów
dołączona jest płyta gratis z pieśniami, homilią
i zdjęciami z Wigier. Kalendarz ścienny z św.
Janem Pawłem II po 5 zł. Wszystko o Dekalogu i Małżeństwie po 7zł.
11. Fundacja Wigry Pro zaprasza na kiermasz
Bożonarodzeniowy 15.XII w Domu Królewskim
od 10:00 do 15:00 oraz ofertę wigilijną i świąteczną. Szczegóły na plakacie i stronie Fundacji.
12. Adoracja Najświętszego Sakramentu w
kaplicy do 15:00 zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwem eucharystycznym.

