
 

  

  

 
LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
 
Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo 
twoje i potomstwo niewiasty(Rdz 3, 9-15) 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

Gdy Adam zjadł owoc z drzewa 
zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i 
zapytał go: „Gdzie jesteś?” On 
odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w 
ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem 
nagi, i ukryłem się”. Rzekł Bóg: „Któż ci 
powiedział, że jesteś nagi? Czy może 
zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem 
jeść?” Mężczyzna odpowiedział: 
„Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, 
dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”. 

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: 
„Dlaczego to uczyniłaś?” Niewiasta 
odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i 
zjadłam”. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: 

„Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty 
wśród wszystkich zwierząt domowych i 
polnych; na brzuchu będziesz się czołgał 
i proch będziesz jadł po wszystkie dni 
twego istnienia. Wprowadzam 
nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, 
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo 
jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty 
zmiażdżysz mu piętę”. 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica 
i święte ramię Jego. 

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda 
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Pan okazał swoje zbawienie, 
na oczach pogan objawił swoją 
sprawiedliwość. 
Wspomniał na dobroć i na wierność 
swoją dla domu Izraela. 

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 
zbawienie Boga naszego. 
Wołaj z radości na cześć Pana, cała 
ziemio, 
cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda 

DRUGIE CZYTANIE 
 
Chrystus zbawia wszystkich ludzi(Rz 15, 4-9) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 
Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

To, co niegdyś zostało napisane, 
napisane zostało dla naszego 
pouczenia, abyśmy dzięki 
cierpliwości i pociesze, jaką niosą 
Pisma, podtrzymywali nadzieję. A 
Bóg, który daje cierpliwość i 
pociechę, niech sprawi, abyście 
wzorem Chrystusa te same uczucia 
żywili do siebie i zgodnie jednymi 
ustami wielbili Boga i Ojca Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego 
przygarniajcie siebie nawzajem, bo i 
Chrystus przygarnął was ku chwale 
Boga. Mówię bowiem: Chrystus stał 
się sługą obrzezanych dla okazania 
wierności Boga i potwierdzenia przez 
to obietnic danych ojcom oraz po to, 
żeby poganie za okazane sobie 
miłosierdzie uwielbili Boga, jak 
napisano: "Dlatego oddawać Ci będę 

cześć między poganami i śpiewać 
imieniu Twojemu”. 

Oto Słowo Boże. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławionaś Ty między niewiastami. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 
 
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą 
(Łk 1, 26-38) 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta 
w Galilei, zwanego Nazaret, do 
Dziewicy poślubionej mężowi, 
imieniem Józef, z rodu Dawida; a 
Dziewicy było na imię Maryja. Anioł 
wszedł do Niej i rzekł: „Bądź 
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 
błogosławiona jesteś między 
niewiastami”. Ona zmieszała się na te 
słowa i rozważała, co miałoby 
znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł 
rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, 
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i 
będzie nazwany Synem Najwyższego, 
a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, 
Dawida. Będzie panował nad domem 
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 
nie będzie końca”. Na to Maryja 
rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, 
skoro nie znam męża?” Anioł Jej 
odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na 



Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. A oto 
również krewna Twoja, Elżbieta, 
poczęła w swej starości syna i jest już 
w szóstym miesiącu ta, która uchodzi 
za niepłodną. Dla Boga bowiem nie 
ma nic niemożliwego”. Na to rzekła 
Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twego 
słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł. 

Oto Słowo Pańskie. 
 

NIEPOKALANA 
 Celebrujemy dziś 
uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi 
Panny. Czynimy to, 9 
miesięcy przed świętem 
Jej Narodzenia, bo 
liturgia, na ile to 
możliwe, respektuje 

także cykl biologiczny. Oddajemy więc 
cześć Maryi z Nazaretu, poczętej bez 
żadnej zmazy grzechu, zachowanej – 
jako jedyna z ludzi – od grzechu 
pierworodnego ze względu na przyszłe 
zasługi Jej Syna, Jezusa Chrystusa, 
będącego równocześnie Synem Bożym, 
Zbawicielem świata. 

Liturgia słowa, czytania mszalne 
dzisiejszej uroczystości stawiają nam 
przed oczy historię tegoż grzechu, 
historię upadku naszych praojców 
Adama i Ewy. Ale już wtedy Bóg 
zapowiedział odkupienie: „Wprowa - 
dzam nieprzyjaźń między ciebie a 
niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a 
potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę” 
(Rdz 3,15). 

Maryja Niepokalana jest tą Nową Ewą, 
która – jak poucza liturgia – miażdży 
głowę złowrogiego węża: „To, co Ewa 
straciła przez niewierność, Maryja 
odzyskała przez wiarę i stała się dla 
pielgrzymującego ludu (czyli dla nas) 
znakiem pociechy i nadziei” – śpiewamy 
w jednej z maryjnych prefacji. Maryja 
Dziewica, zgodnie ze słowami archanioła 
z chwili Zwiastowania, jest pełną łaski, a 
wiec nie ma w Niej grzechu. 

Celebrując więc dzisiaj uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia, wpatrując się w 
Jezusową Matkę, w Niepokalaną, o której 
przecież tak dużo, jako o tej Córze 
Syjonu, o tej Dziewicy mającej porodzić, 
mówi nam codziennie liturgia 
adwentowa, nie możemy ograniczyć się 
tylko do pozostawania biernymi Jej 
czcicielami. Byłoby to zbyt mało! 
Powinniśmy Ją naśladować w Jej 
całkowitej dyspozycyjności i oddaniu się 
pełnieniu Bożej woli, w Jej nieskalanym 
życiu, bo przecież i nas – jak przypomina 
św. Paweł – Bóg obdarzył łaską wybrania 
i napełnił swoim błogosławieństwem 
„abyśmy byli święci i nieskalani przed 
Jego obliczem” (Ef 1, 4). 

Dlatego winniśmy postępować za 
Jezusem, winniśmy wcielać w nasze 
codzienne życie Jego Ewangelię, Jego 
Dobrą Nowinę, i winniśmy to czynić tak 
jak Ona, Niepokalana, nazywana przez 
Ojców Kościoła i przez Papieży naszych 
dni pierwszą i najdosko-nalszą uczennicą 
Chrystusa (prima et perfectissima Christi 
discipula), lub jak przypomina nam 
staropolska sentencja, mówiąc, że 
„Maryja szła za Jezusem do betlejemskiej 
groty, aż po szczyt Golgoty. 

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD 

 



 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek  – wspomnienie Św. 
Jana Diego 

Środa – wspomnienie św. Damazego 
I, papieża 

Czwartek – wspomnienie NMP z 
Guadalupe 

Piątek - wspomnienie św. Łucji, 
dziewicy 

Sobota - wspomnienie św. Jana od 
Krzyża, kapłana 

2. Katecheza przed chrztem św. dla 
rodziców i chrzestnych we wtorek  
o godz. 19:00 w sali obok kancelarii. 

3. Zapraszamy na roraty – w dni 
powszednie o godz. 18:00. 

4. W sklepiku przed kościołem do 
nabycia świece na stół wigilijny 
rozprowadzane przez Caritas w 
ramach akcji „Wigilijne dzieło 
pomocy dzieciom”. Dochód 
przeznaczony jest na pomoc dzieciom 
żyjącym w trudnych warunkach 
materialnych. Także można nabyć w 
sklepiku pobłogosławione w naszym 
kościele opłatki. Jednocześnie 

informujemy, że nie upoważniamy 
nikogo do zanoszenia opłatków do 
mieszkań. 

5. Dziś nasza młodzież oazowa 
rozprowadza własnoręcznie 
wykonane pierniki. Zebrane fundusze 
zostaną przeznaczone na wyjazdy 
rekolekcyjne. Natomiast w przyszłą 
Niedzielę Adwentu będziemy mogli 
wesprzeć działalność parafialnych 
dzieł miłosierdzia (pomoc dla 
uboższych mieszkańców naszej 
parafii). 

6. Bóg zapłać za wszystkie ofiary na 
potrzeby naszej parafii, na 
wyposażenie kościoła i dekorację 
świąteczną. 

7. Módlmy się o powrót do zdrowia 
naszego księdza Prałata Jana 
Mrowcy. 
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