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 Pierwsza niedziela Adwen-

tu wypadła w tym roku 1 grud-

nia. Pierwszy dzień ostatniego 

miesiąca roku kalendarzowego i 

zarazem rozpoczęcie czasu 

świętego i radosnego oczekiwa-

nia na święta Bożego Narodze-

nia i na Paruzję Chrystusa przy 

końcu ludzkich dziejów. Rozpo-

czynamy nowy rok liturgiczny i 

zarazem nowy kolejny etap na-

szej osobistej historii zbawienia. 

Mijają dni, miesiące, lata i przy-

bywa ich coraz więcej. Który to 

już Adwent w naszym życiu? 

Czy przez to cykliczne, corocz-

ne uobecnianie historycznego 

adwentu nasze oczekiwanie i 

tęsknota za Panem stają się co-

raz intensywniejsze, a nasze my-

ślenie o niebie coraz częstsze? 

Czy jesteśmy ludźmi, którzy 

każdego dnia czujnie oczekują 

na radosne spotkanie z Panem? 

Czy jesteśmy gotowi na to 

przyjście? Jego powrót będzie 

niespodziewany, dlatego Ewan-

gelia wzywa nas do czuwania. 

Tym czuwaniem jest nasz udział 

w Eucharystii, w Roratach. Po-

przez Eucharystię  już dzisiaj 

przychodzi do nas Pan i zbliża 

się nasze zbawienie. Właśnie ten 

nowo rozpoczęty rok liturgiczny 

przeżywać będziemy pod ha-

słem: „Eucharystia daje życie”. 

Wszyscy na coś czekamy, 

ale to nasze czekanie nie zawsze 

przynosi konkretny efekt, dlate-

go tyle w nas obaw i niepewno-

ści o jutro. Tym bardziej jest 

nam potrzebna wiara i zaufanie 

w Bożą Opatrzność.  

Szczególnie teraz, w rozpoczy-

nającym się Adwencie, mamy 

sobie to uświadomić, że osta-

tecznie wszystko zależy od Bo-

ga. Adwent, to jest taki czas 

oczekiwania już nie na coś, ale 

na Kogoś, na przyjście Pana. 

Tamte nasze różne oczekiwania 

były w niepewności, ale to, na 

przyjście Pana, jest pełne na-

dziei, jest czasem radości, bo 

oparte na fakcie pierwszego 

przyjścia Zbawiciela, przed 

dwoma tysiącami lat, gdy 

„Słowo ciałem się stało i za-

mieszkało pośród nas”. To jedy-

ne w swoim rodzaju przyjście 

Pana stało się fundamentem cią-

głego przychodzenia Chrystusa 

do człowieka. Od niego zależą 

inne przyjścia i ono w nich się 

wyraża.  

Przyjście Pana, to nie tylko 

Boże Narodzenie. To także 

przyjście Boga do człowieka i w 

łasce, i w krzyżu codziennym, i 

w bliźnim, który potrzebuje od 

nas pomocy, i w słowie Bożym, 

i w sakramentach, a zwłaszcza w 

Eucharystii. 

Tak bardzo jest nam po-

trzebne przyjście Pana, bo wo-

kół nas jest tyle ciemności, nie-

szczęść, tragedii i cierpienia. 

Tyle biedy, głodu, zabijania, tyle 

okrucieństwa i nienawiści. Dlate-

go z tej ziemi unosi się wołanie: 

„Niebiosa rosę spuśćcie nam       

z góry, Sprawiedliwego wylejcie 

chmury”. W sercach naszych ro-

dzi się tęsknota za takim czasem, 

kiedy ludy „swe miecze przekują 

na lemiesze, a swoje włócznie na 

sierpy. Naród przeciw narodowi 

nie podniesie miecza, nie będą się 

więcej zaprawiać do wojny”. 

Nie wystarczy jednak tylko 

tęsknić, wyczekiwać, ale trzeba tę 

rzeczywistość kształtować. Trze-

ba się obudzić, powstać ze snu 

naszych przyzwyczajeń i bez-

myślności. 
 

      
 

 
 

Niech przychodzący Jezus, 
narodzony z Niepokalanej 

Matki, 
znajdzie w nas gościnny dom. 
  Bardziej wtedy widać będzie, 

że przyszedł do swoich,  
którzy z miłością otwierają 

Mu serce. 
Im więcej otwartych serc,  

tym jaśniej na świecie. 
Niech Święta Narodzenia 

Zbawiciela 
ubogacą nas Jego obecnością  

i wszelkimi łaskami, 
które jeszcze mocniej niech 

nas zjednoczą z Bogiem 
i z ludźmi . 

 

proboszcz - Ks. Ryszard Lis        

Do użytku wewnętrznego 
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NIEPOKALANIE 

POCZĘTA 

   Dnia 8 grudnia 1854 r. 

bł. Papież Pius IX opublikował  

Bullę Ineffabilis Deus , w której 

zdefiniował dla wszystkich ka-

tolików dogmat Niepokalanego 

Poczęcia NMP.             

Przez wieki Kościół coraz bar-

dziej uświadamiał sobie, że Ma-

ryja - „pełna łaski”, przez Boga 

została odkupiona od pierwszej 

chwili swego poczęcia. Tak wy-

znaje dogmat Niepokalanego 

Poczęcia, ogłoszony przez pa-

pieża Piusa IX w 1854 r .: 

„Najświętsza Maryja Panna od 

pierwszej chwili poczęcia była 

dzięki łasce i przywilejowi 

wszechmogącego Boga i na mo-

cy zasług Jezusa Chrystusa, 

Zbawiciela rodzaju ludzkiego,  

ochroniona przed wszelką pla-

mą grzechu pierworodnego. 

„Blask całkowicie wyjątkowej 

świętości”, dzięki której Maryja 

„jest ubogacona od pierwszej 

chwili poczęcia”, pochodzi cał-

kowicie od Chrystusa: ona jest 

„odkupiona w doskonały spo-

sób z powodu zasług Syna. ” 

  

  Co oznacza ten dogmat? 
Niepokalane Poczęcie oznacza, 

że od pierwszej chwili jej istnie-

nia dusza Maryi została zacho-

wana przed skutkami upadku 

Adama i Ewy. W rezultacie od 

samego początku była „pełna 

łaski”. Ten szczególny dar zo-

stał jej przekazany na podstawie 

zasług życia, śmierci i zmar-

twychwstania Jezusa Chrystu-

sa. Ponieważ Bóg istnieje po-

nadczasowo, a wszystkie czasy 

są obecne przed Nim, może On 

zastosować łaski odkupieńcze-

go dzieła Chrystusa wobec lu-

dzi żyjących w dowolnym mo-

mencie w historii ludzkości.  

leźć ziarna tego dogmatu.. Po 

pierwsze, w Księdze Rodzaju 

3:15, po upadku Adama i Ewy, 

Pan mówi do węża, który ich 

kusił: „Wprowadzam nieprzy-

jaźń między ciebie i niewiastę, 

pomiędzy potomstwo twoje a 

potomstwo jej: 

ono zmiażdży ci głowę, a ty 

zmiażdżysz mu piętę.” 

    Ten fragment Starego Testa-

mentu jest proroctwem Ewan-

gelii, ponieważ „potomstwem” 

kobiety, która zmiażdży głowę 

„węża” (czyli głowę diabła), 

może być tylko Jezus Chrystus, 

który zwycięsko zmiażdży Sza-

tana przez Jego dzieło odkupie-

nia. Wynika z tego, że 

„niewiasta” prorokowana w tym 

samym fragmencie musi być 

Matką Jezusa, Najświętszą Ma-

ryją Panną (por. J 2, 4 i 19:26, 

gdzie Jezus nazywa ją 

„Kobietą”). W Księdze Rodzaju 

zarówno Jezus, jak i Maryja są 

w stanie „wrogości” wobec wę-

ża, co w hebrajskim oryginale 

oznacza „całkowitą i radykalną 

opozycję” wobec Niego. Z tego 

powodu jest mało prawdopo-

dobne, aby Bóg pozwolił Maryi 

odziedziczyć skutek „grzechu 

pierworodnego” po Adamie        

i Ewie. 

   Drugim fragmentem Biblii, 

który wskazuje na prawdę Nie-

pokalanego Poczęcia, jest Ew. 

Łukasza 1:28, słowa anioła Ga-

briela skierowane do Maryi 

podczas Zwiastowania: „Witaj, 

pełna łaski”. W oryginalnej gre-

ce Nowego Testamentu wyraże-

nie „pełen łaski” zawarte jest   

w słowie kecharitomene . W 

tym fragmencie „pełna łaski” 

jest używana jako imię lub tytuł 

Maryi, a ona jest jedyną taką 

postacią w całej Biblii, więc 

musi to świadczyć o Jej szcze-

gólności i wybraniu.  

Na tej podstawie wylał łaski 

patriarchom i prorokom jeszcze 

przed przyjściem Zbawicie-

la. Zrobił to także dla Maryi, ale 

wyjątkowo, w jej przypadku, 

już od pierwszej chwili jej ist-

nienia.  

Przez grzech pierworodny rozu-

miemy ... coś negatywnego, to 

znaczy pozbawienie tej nadprzy-

rodzonej, niezasłużonej łaski, 

którą Adam i Ewa mieli na po-

czątku stworzenia  - pozbawie-

nie i konsekwencje pozbawie-

nia. Maryja nie mogła zasłużyć, 

tak samo jak oni, na przywróce-

nie tej łaski; ale została jej 

przywrócona przez Boską  inge-

rencję  od pierwszej chwili jej 

istnienia, a tym samym nigdy 

nie znalazła się pod pierwotną 

klątwą, która polegała na jej 

utracie. Miała ten szczególny 

przywilej, aby mogła stać się 

Matką jej i naszego Odkupicie-

la. Aby dzięki pierwszej łasce 

mogła wzrastać w łasce, aby 

gdy anioł przyszedł i jej Pan był 

już blisko, mogła być „pełna 

łaski”, przygotowana tak dale-

ce, jak stworzenie mogło być 

przygotowane na przyjęcie Go 

w jej łono. 

   Pismo św. mówi ... 

W Biblii znajdują się dwa frag-

menty, w których możemy zna-
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ROK LITURGICZNY 

- Adwent - 
   "Przeciętny" katolik rok 

liturgiczny wyobraża  sobie 

mniej więcej tak: Na począt-

ku mamy Adwent, po któ-

rym następuje Boże Naro-

dzenie, czyli czas kolęd. Po-

tem przychodzi krótka prze-

rwa, w sam raz na tyle, aby 

nabrać mocy do Gorzkich 

Żali i do Rezurekcji. Po od-

poczynku znów wielki zryw: 

Boże Ciało, dodać jeszcze 

nabożeństwa majowe i 

czerwcowe, po których na-

stępuje trzymiesięczne wy-

tchnienie aż do października, 

zakończonego Zaduszkami z 

miesięcznymi wypominka-

mi. Cały ten cykl powtarza 

się rokrocznie i znowu Ad-

went, który przypomina nam 

trzy wielkie postaci: proroka 

Izajasza, św. Jana Chrzcicie-

la i Matkę Bożą Niepokalaną. 

   Pierwsza z nich to Izajasz, 

urodzony i żyjący w Jerozo-

limie za panowania królów: 

Ozjasza, Jotama, Achaza, 

Ezechiasza i Manassesa. Po-

chodził podobno z rodu ary-

stokratycznego i był spo-

krewniony z domem panują-

cych. W czasach dla ojczy-

zny swojej bardzo trudnych, 

za panowania Achaza, miał 

Izajasz znaczne wpływy po-

lityczne, a wzrosły one bar-

dziej jeszcze, gdy stał się 

bliskim doradcą Ezechiasza. 

Jednak gdy berło Judy dosta-

ło się w ręce króla Manasse-

sa, Izajasz znikł ze sceny po-

litycznej i jakiś czas potem - 

jak głosi tradycja - na rozkaz 

tegoż króla poniósł męczeń-

ską śmierć ok. 696 r. przed 

Chrystusem. Ale nie za za-

sługi polityczne, nie za boha-

terstwo męczeństwa zdobył 

tak ważne miejsce wśród au-

torów ksiąg Starego Testa-

mentu i w Liturgii Adwento-

wej. Izajasz był przede 

wszystkim prorokiem. 

      Izajasz, który młodo, bo 

między 20 a 30 rokiem życia, 

rozpoczął swoją działalność 

prorocką, choć nie był chro-

nologicznie pierwszy, zajmuje 

w kanonie ksiąg świętych 

pierwsze miejsce wśród pro-

roków, on bowiem, według 

słów św. Hieronima, mówi o 

Chrystusie, jakby nie był pro-

rokiem, lecz ewangelistą. Naj-

pełniej prorok Izajasz staje 

przed nami w Adwencie, kie-

dy to przez cztery tygodnie 

czyta się jego proroctwa w 

Liturgii Słowa w czasie Eu-

charystii. 

    Druga postać, która domi-

nuje w Adwencie, to św. Jan 

Chrzciciel. Sam Chrystus 

świadczy o wielkości tego 

męża. Kościół poświęca mu 

co roku dwie uroczystości, 24 

czerwca wspomina jego naro-

dzenie i 29 sierpnia jego ścię-

cie. Jest to jeden jedyny świę-

ty, którego Kościół tak wspo-

mina. Hymn, który wyśpiewał 

Zachariasz, ojciec jego, gdy 

nadano mu imię, stanowi w 

Jutrzni codzienny fragment 

modlitwy liturgicznej Kościo-

ła. Rola św. Jana Chrzciciela 

w Adwencie polega na daniu 

świadectwa, zbliżającemu się 

Chrystusowi i na przygotowa-

niu nas na Jego przyjście. Sły-

szymy też słowa Janowego 

świadectwa, ilekroć przyjmu-

jemy Komunię św.: Oto Bara-

nek Boży…                    

   Ale najbliżej Chrystusa stoi 

trzecia postać Adwentu. To 

Maryja, ta żywa monstrancja 

dająca nam Syna Bożego Je-

zusa Chrystusa. " Witaj, Jezu, 

Synu Maryi" śpiewamy w pie-

śni eucharystycznej. Wśród 

świąt Adwentu na pierwszy 

plan występuje Niepokalane 

Poczęcie Najświętszej Maryi 

Panny. Bądź pozdrowiona, 

pełna łaski. Cud, który się w 

Tobie spełnił, przewyższa 

wszystko i nic nie dorówna 

łasce, jaką Maryja otrzymała. 

Wydała na świat Boga. " Bło-

gosławiona jesteś między nie-

wiastami", bo przez Maryję 

Bóg pobłogosławił ludziom i 

wyzwolił ich z ciążącej nad 

nimi niełaski. Nosiła Boga, 

który wziął z Niej ludzkie cia-

ło i przyniósł radość, wszyst-

kich oświecił blaskiem swego 

Bóstwa. Matka Boga, Matka 

nasza dająca nam życie. Pi-

smo Święte mówi: "Chwalcie 

Pana w świętych Jego". Jeżeli 

Pana chwalić należy w Jego 

świętych, przez których działa 

cuda i czyni wielkie rzeczy, to 

o ile bardziej trzeba Go chwa-

lić w Tej, z której wziął ciało. 

Z Ciebie bowiem wzeszło 

nam słońce sprawiedliwości, 

Chrystus nasz Bóg, przez któ-

rego zostaliśmy zbawieni        

i odkupieni. Pan z Tobą, Ma-

ryjo, bo On sprawił, że Jemu 

wszelkie stworzenie tak wiele 

będzie zawdzięczać, a razem  

z Nim i Tobie.    

  W Adwencie każdego dnia, 

gdy odprawiamy Roraty, czci-

my Matkę Boga. Król Polski 

Zygmunt Stary wyjednał so-

bie w Stolicy Apostolskiej 

przywilej, aby w jego kaplicy 

na Wawelu przez cały Adwent 

mogła być odprawiana Msza 

św. do Matki Bożej. Przywilej 

ten został później rozszerzony 

na cały kraj i tak zapoczątko-

wały się tak bardzo popularne 

w Polsce Roraty. 
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Co słychać w moim Kościele? 

• Intencja powszechna:  

Aby każdy kraj postanowił pod-

jąć konieczne kroki, by jego 

priorytetem stała się przyszłość 

ludzi młodych, zwłaszcza tych, 

którzy cierpią.  

• W 1. Niedzielę Adwentu, Ko-

ściół w Polsce rozpocznie reali-

zację trzyletniego programu 

duszpasterskiego pod hasłem 

„Eucharystia daje życie”. 

Program będzie koncentrował 

się na Eucharystii, jako tajemni-

cy wyznawanej (1 rok), Eucha-

rystii jako tajemnicy celebrowa-

nej (2 rok) i Eucharystii jako 

tajemnicy posłania i chrześci-

jańskiego świadectwa (3 rok). 

Pierwszy rok programu realizo-

wany będzie pod hasłem 

„Wielka tajemnica wiary”. Ce-

lem programu jest pogłębienie 

wiedzy o Eucharystii i świado-

mości jej wpływu na rozwój 

życia chrześcijańskiego.  

 

• W niedzielę 8 grudnia będzie-

my przeżywać XX Dzień Mo-

dlitwy i Pomocy Materialnej 

Kościołowi na Wschodzie.  

 

• Diecezjalne Duszpasterstwo 

Młodzieży zaprasza na 

“Taize” Europejskie Spotkanie 

Młodych we Wrocławiu. Wy-

jazd w sobotę 28 grudnia 2019 

powrót w  środę 1 stycznia 

2020. Jest to ekumeniczne spo-

tkanie modlitewne, połączone 

ze zwiedzaniem Wrocławia. 

Cena 240 zł + koszt przejazdu 

(ok 130zł). Zapisy i szczegóło-

we informacje na stro-

nie: zButa.rzeszow.pl  

 

•Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom to inicjatywa, dzięki 

której Polacy już od 1994 r.     

w bardzo skuteczny sposób po-

magają potrzebującym dzie-

ciom. W ramach już 26. edycji 

tej niezwykle popularnej akcji 

Caritas przygotowała ok. 2 mln 

świec, które zapłoną na naszych 

wigilijnych stołach. Zebrane 

środki zostaną przeznaczone na 

pomoc dla dzieci w Polsce i za 

granicą.  

 

• Wzrasta agresja wobec chrze-

ścijan w Indiach. „W tym roku 

zanotowano już 275 aktów 

przemocy” – donosi agencja 

Fides. Oprócz kilkuset męż-

czyzn, od początku roku ran-

nych zostało już 145 kobiet i 

106 dzieci. „Ofiary rzadko skar-

żą się na swoich prześladow-

ców ze strachu przed odwetem i 

dlatego, że władze przymykają 

oko na brutalność ekstremi-

stów”. Jeden z poważniejszych 

ataków na chrześcijan miał 

miejsce pod koniec październi-

ka. W stanie Orisa, grupa 

uzbrojonych mężczyzn włamała 

się do domów dziewięciu ro-

dzin chrześcijańskich. Ekstre-

miści zdewastowali pomiesz-

czenia, a znalezione księgi Pi-

sma Świętego i literaturę chrze-

ścijańską spalili przed posągiem 

hinduskiego bóstwa. Podobne 

wydarzenie miało miejsce w 

Gudżaracie, gdzie tłum złożony 

z kilkudziesięciu osób przerwał 

nabożeństwo protestanckie. Po-

wodem było, popularne w In-

diach, fałszywe oskażenie pa-

stora o nawracanie hinduistów 

na siłę. Został on dotkliwie po-

bity. Z kolei 18 października 

tłum złożony głównie z człon-

ków hinduistycznych grup eks-

tremistycznych przerwał litur-

gię i sprofanował Komunię 

Świętą, Biblię i inne przedmioty 

religijne w stanie Madhya Pra-

desh. Źródła agencji Fides do-

noszą, że chrześcijańskie rodzi-

ny mieszkające w stanie 

Jharkhand są społecznie wyklu-

czone i pozbawione pomocy ze 

strony sąsiadów.  

 

• Betlejemskie Światło Pokoju 

już płonie. Cała ceremonia ma 

od lat stały przebieg. W Bazyli-

ce Narodzenia Pańskiego świa-

tło zapala mnich prawosławny 

od lampy oliwnej, wiszącej nad 

srebrną gwiazdą, oznaczającą 

miejsce narodzenia Jezusa. Na-

stępnie światło jest przenoszone 

do przylegającego do bazyliki 

katolickiego kościoła św. Kata-

rzyny i ustawiane na głównym 

ołtarzu, przy którym następnie 

sprawowana jest Msza św. i tam 

zapala je “dziecko pokoju”, wy-

brane w danym roku. W tym 

roku zapaliła je 26 listopada w 

Grocie Narodzenia Jezusa 11-

letnia Victoria Kampenhuber, 

wybrana przez Czerwony Krzyż 

Górnej Austrii jako „dziecko 

pokoju 2019” za aktywną dzia-

łalność w młodzieżowej grupie 

tej organizacji. Rozesłanie Be-

tlejemskiego Światła Pokoju 

odbywa się w połowie grudnia 

podczas nabożeństwa ekume-

nicznego w Wiedniu z udziałem 

delegacji harcerzy z różnych 

krajów i przedstawicieli Ko-

ściołów chrześcijańskich.        

W tym roku odbędzie się ono 

14 grudnia w obecności 1200 

harcerzy. Jako „znak pokoju z 

Betlejem” ogień zostanie roze-

słany do różnych miejsc w Au-

strii, w Europie, a także w USA 

i kilku krajów Ameryki Łaciń-

skiej.  



STR. 5 ZIARNO  MARYI  ROK 2019 GRUDZIEŃ 

Krzyżówka 

1. Sanktuarium Maryjne znajdujące się w pobliżu Kętrzyna, nazywane też „Częstochową 

Północy”. 

2. Sanktuarium braci oo. Bernardynów. Słynne z odgrywanych misteriów Męki Pańskiej. 

3. Sanktuarium nazywane „śląską Jerozolimą”. Znajduje się tutaj kościół z pierwszej połowy 

XVIII wieku oraz XIX-wieczna ruchoma szopka. 

4. Znajduję się tutaj największy kościół w Polsce, sanktuarium jest łatwe do rozpoznania ze względu na 

imponującą kopułę. 

5. Sanktuarium to związane jest z postacią św. Faustyny Kowalskiej. 

6. Sanktuarium nazywane „Polskim Lourdes”. 
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       Dla dzieci: 
pokoloruj obrazek 



Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP 

ul. Jana Pawła II 27 39-120 Sędziszów Młp. 

PISMO DO UŻYTKU WEWN ĘTRZNEGO  

ADRES REDAKCJI :  
Tel. do Ks. dyżurnego: 575 249 939  

Strona www: parafiasedziszow.pl 

Konto parafialne:  

               90 9172 0003 00016867 2000 0010 

W listopadzie w naszej parafii „z wody i Ducha Świętego”  

                                    narodzili się: 

Nina Sławiński 

Szymon Andrzej Bączkowski 

Maja Bielak 
 

 

 
Aleksander Paśko 

Milena Siwiec 

 

 

W listopadzie sakrament małżeństwa zawarli:   

Marcin Sebastian Toś  i  Kinga Marlena Darłak 

 

W listopadzie odeszli od nas do wieczności: 

 

Bolesław Jan Rój    1942 r. 

Mateusz Tomasz Jakubiec    1986 r. 

Stanisław Bocheński    1972 r. 

Janina Stręk z d. Pająk    1953 r. 


