
wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć".

Dogmat ukazuje niezwykłość i wolność Bożego działania. Chociaż zbawienie ludzkości dokonało się
przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, na mocy przewidzianych zasług Zbawiciela Maryja już
uprzednio została odkupiona i tym samym zachowana od grzechu pierworodnego. W ten sposób Bóg
przygotował ją do niezwykłego zadania w historii zbawienia.

Według  wiary  katolickiej  każdy  człowiek  przychodzący  na  świat  jest  naznaczony  grzechem
pierworodnym.  Grzech  ten  jest  "przenoszony"  wraz  z  przekazywaniem  natury  ludzkiej,  która  
u  Prarodziców,  ze  względu na ich  nieufność i  nieposłuszeństwo Bogu -  o  czym mówią  pierwsze
rozdziały Biblii - została pozbawiona pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Grzech pierworodny -
jak wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 404) - nie jest popełniany lecz zaciągany, nie jest
aktem ale stanem, w jakim poczyna się człowiek. Z grzechu pierworodnego uwalnia człowieka dopiero
chrzest święty.

Maryja natomiast od tego dziedzictwa grzechu została zachowana, dlatego też Pismo św. nazywa Ją
"Pełna łaski" (Łk 1,28). Kościół naucza, że wypadało aby Ta, która miała stać się "Matką swojego
Stworzyciela" i Zbawiciela świata była w sposób szczególny przygotowana przez Boga. "Niepokalanie
poczęta"  oznacza nie  tylko,  że  Maryja  była  wolna od  grzechu pierworodnego,  ale  też  wyraża Jej
szczególną  bliskość  z  Bogiem,  całkowite  zawierzenie  Bogu,  wewnętrzną  harmonię  i  pełnię
człowieczeństwa.

Wolność od grzechu i doskonałość nie sprawia, że Maryja staje się daleka ludziom. Wręcz przeciwnie,
Jej wspólnota z każdym człowiekiem jest nieporównywalna z niczym, ponieważ to co ludzi dzieli, co
oddala ich od siebie, to przede wszystkim wyrastający z grzechu egoizm, którego w Maryi nie było.
Dlatego  jest  Ona  Matką  nie  tylko  kochającą,  ale  też  rozumiejącą  i  współczującą.  Prawda  
o niepokalanym poczęciu jest również dla wszystkich chrześcijan znakiem ukazującym, jak wielkie
rzeczy Bóg może  zdziałać  w człowieku,  i  jakie  ma plany wobec każdego:  doprowadzić  do  pełni
człowieczeństwa i świętości.

Wiara w niepokalane poczęcie Najświętszej  Maryi Panny ma wielowiekową tradycję.  Teologiczny
spór na ten temat toczył się już od pierwszych wieków. Za uznaniem niezwykłego przywileju Maryi
opowiadali się już św. Justyn (100-167), św. Ireneusz (ok. 140-200), a zwłaszcza św. Augustyn (354-
430) natomiast przeciwny mu był w późniejszym czasie m.in. św. Tomasz z Akwinu (1224-1274).  
W XV stuleciu istniały już pierwsze orzeczenia Kościoła na ten temat, choć nie miały one jeszcze
rangi dogmatu.

W 1617 r. papież Paweł IV zakazał wygłaszania publicznie opinii sprzecznych z wiarą w Niepokalane
Poczęcie. W 1661 r. na prośbę króla Hiszpanii Filipa IV papież Aleksander VII wydał bullę, w której
streszcza dzieje kultu Niepokalanego Poczęcia używając tam słów, które Pius IX powtórzył w swojej
formule  dogmatycznej.  Papież  Klemens  XI  ustanowił  w  1708  r.  dzień  8  grudnia  świętem
obowiązującym w całym Kościele powszechnym. Wreszcie 8 grudnia 1854 r. Pius IX ogłosił dogmat 
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Dogmat jest to obiektywna prawda wiary zawarta w objawieniu Bożym, którą nauczycielski urząd
Kościoła  (papież  lub  sobór)  przekazuje  w  powszechnym  nauczaniu  zwyczajnym lub  uroczystym.
Dogmaty są niezmienne, mogą natomiast być coraz głębiej przez Kościół poznawane, dlatego też ich
formuła może być uściślana. Jak pisze św. Tomasz z Akwinu, dogmat ujmuje prawdę, która przekracza
zdolność  naszego  poznawania  i  pojęciowania.  Ukazuje  prawdę,  która  nie  jest  w  ten  sposób
wyczerpana, ale do poznania której dążymy.

Jak dotąd ostatni dogmat ogłosił w 1950 r. papież Pius XII. Zawarty on jest w konstytucji apostolskiej
"Munificentissimus Deus" i głosi, że Maryja została wzięta do nieba z ciałem i duszą. 
Źródło: https://www.gosc.pl/doc/2274691.Czym-jest-Niepokalane-Poczecie

(Wyłącznie do użytku Kościoła)   Czasopismo dostępne na stronie: www.bialykosciol.pl 

http://www.bialykosciol.pl/
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II NIEDZIELA ADWENTU

Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 3, 1-12)

Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie

W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:
«Nawracajcie się, bo bliskie królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo
proroka  Izajasza,  gdy  mówi:  «Głos  wołającego  na  pustyni:  Przygotujcie  drogę
Panu,  dla  Niego  prostujcie  ścieżki!».  Sam  zaś  Jan  nosił  odzienie  z  sierści
wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód
leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad
Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
A  gdy  widział,  że  przychodziło  do  chrztu  wielu  spośród  faryzeuszów
i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał,  jak uciec przed
nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie,
że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych
kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do
korzenia  drzew.  Każde  więc  drzewo,  które  nie  wydaje  dobrego  owocu,  zostaje
wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który
idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.
On  was  chrzcić  będzie  Duchem Świętym i  ogniem.  Ma  On  wiejadło  w  ręku  
i  oczyści  swój  omłot:  pszenicę  zbierze  do  spichlerza,  a  plewy  spali  w  ogniu
nieugaszonym». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 4.12.2022r.

W czwartek obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE:
05. 12. Poniedziałek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Czesława Witana
06. 12. Wtorek 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: W intencji Parafian - o potrzebne łaski, błogosławieństwo
Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi
07. 12. Środa 
Nowolesie  -  Msza  św.  o  godz.  1800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Jana  Przyszlaka  
w 7. miesiącu po śmierci
08. 12. Czwartek 
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Tadeusza Mogielnickiego
Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefa Czwartackiego 
w 2. rocznicę śmierci
09. 12. Piątek 
Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimiery i Jana Pater oraz
Stanisława Budnego
10. 12. Sobota 
Nowolesie – Msza św. o godz.  1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Stanisławy  
w 4. rocznicę śmierci i Mieczysława Teneta
11. 12. Niedziela 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  800 O potrzebne łaski, dar zdrowia i opiekę Maryi dla pani
Ewy Szawan z racji rocznicy urodzin i imienin – intencja od męża, dzieci i wnuków

Nowolesie - Msza św. o godz.  1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Emilii i Macieja Czajka 
w rocznicę śmierci oraz wszystkich zmarłych z Rodziny

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Wiktora Kowalczyka
w 5. rocznicę śmierci; 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Maziaka – intencja od
kuzynki Stanisławy z Rodziną

1. W okresie Adwentu odprawiane będą Msze Roratnie. W poniedziałki, wtorki i czwartki 
w Białym Kościele. W środy, piątki i soboty w Nowolesiu. Proszę, aby dzieci przynosiły
lampiony i wycięte z kolorowego papieru serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami.
Serduszka te powiesimy na kościelnych choinkach. Codziennie będzie losowana nagroda.

2. Troskę  o  pokój  w  Europie  powierzamy  Matce  Bożej  w  soboty  w  nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1730.

3. W ramach przygotowań do bierzmowania w sobotę o godz. 1900 odbędzie się spotkanie 
z  duszpasterzem  młodzieży,  księdzem  Jakubem  Bartczakiem,  który  znany  jest  
z ewangelizacji przez rapowanie. Zapraszamy młodzież naszej parafii.



4. W następną niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz naszych rodaków żyjących
za wschodnia granicą Polski. 

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:

Bądźmy echem Boga

Jeżeli Jezus jest Słowem Boga, a Jan Chrzciciel jest głosem, który to Słowo przekazał, my możemy

stać się echem, dzięki któremu ów głos słyszalny będzie przez wieki. Każdy z nas wezwany jest do

tego, by wołać: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki! Trzeba jednak pamiętać o tym, że

w pierwszym rzędzie to wołanie skierowane jest do każdego z nas, że to my – echo Boga – mamy się

jako  pierwsi  nawrócić,  jako  pierwsi  mamy  wyprostować  swoje  ścieżki.  Wydajcie  owoc  godny

nawrócenia – naucza Jan Chrzciciel. Nie jesteśmy ani wyjątkowi, ani uprzywilejowani: nawet z tych

kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi. Jeśli jednak my zamilkniemy, kamienie wołać będą.

Jeżeli  ludzie  zaczną  żyć  jak  kamienie,  kto  ogłosi  dobrą  nowinę  o  nadejściu  Mesjasza?

Panie Jezu Chryste,  Ty wiesz,  że głos Jana Chrzciciela dociera bardzo głęboko do mojego serca.

Wzbudź we mnie pragnienie, bym jak on zapowiadał światu Twoje przyjście. Ty żyjesz i królujesz na

wieki wieków. Amen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CZYM JEST NIEPOKALANE POCZĘCIE?

Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia Maryi jest zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje
szczególną rolę Maryi a także, że każdy z nas cieszy się Bożą pomocą w zadaniach, które Bóg stawia
na drodze naszego życia.

Czym jest niepokalane poczęcie? Wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi - Joachim i Anna - poczęli
swoją córkę, która została przez Boga zachowana od zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie
nieskalane  przez  grzech  pierworodny  dotyczy  tylko  Maryi,  która  w  wyjątkowy  sposób  została
zachowana od grzechu ze względu na to, że stała się Matką Syna Bożego.

Niepokalane poczęcie jest  czymś innym od dziewiczego poczęcia Jezusa Chrystusa przez Maryję  
z Ducha Św. Boża interwencja w wypadku początku życia Maryi nie polegała na zastąpieniu działania
rodziców, ale na ochronie jej duszy przed skutkami grzechu pierworodnego. Oczywiście Syn Boży  
w swoim człowieczeństwie również nie był dotknięty grzechem.

Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi można przyjąć jednie rozumem oświeconym wiarą. Kościół
uroczyście ogłosił ją jako dogmat wiary w środku epoki racjonalizmu i scjentyzmu w połowie XIX w.
Dokonał tego papież Pius IX w 1854 r. w bulli "Ineffabilis Deus" (Niewyrażalny Bóg). Czytamy tam
następującą formułę: "Powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła
oraz Naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna
od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą
przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy 
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