niedziela, 8 grudnia 2019

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

„GODZINA ŁASKI” – 8 GRUDNIA OD 12 DO 13
Ta pobożna praktyka jest owocem prywatnego objawienia, którego do‐
stąpiła Pierina Gilli 8 grudnia 1947 r. Matka Boża objawiając się tej wło‐
skiej pielęgniarce w Montichiari, powiedziała m.in.: „Życzę sobie, aby
każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę łaski dla
całego świata... Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli
dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich... Jeśli ktoś nie może w tym czasie
przyjść do kościoła, niech modli się w domu”. W naszej Bazylice włączymy
się w tę pożyteczną duchowo praktykę modlitewną (bo autentyczna modli‐
twa zawsze prowadzi ku dobru) poprzez uczestnictwo we Mszy św. o godzi‐
nie 11.45, a po niej nastąpi jeszcze wspólna modlitwa maryjna.
Dzisiejsza niedziela jest także dniem modlitwy i pomocy materialnej
Kościołowi na Wschodzie. Na terenach dawnego Związku Radzieckiego Ko‐
ściół katolicki w dalszym ciągu boryka się z wieloma trudnościami. Potrze‐
ba, abyśmy wspierali naszych braci w wierze, a wśród nich jest bardzo
wielu naszych Rodaków. Wspólnoty katolickie na Wschodzie przeżywają tę
niedzielę jako „dzień wdzięczności” za otrzymaną pomoc.
Tydzień temu, w pierwszą niedzielę Adwentu papież Franciszek nawie‐
dził włoskie Greccio, gdzie znajduje się Sanktuarium Żłóbka. To w tym
miejscu św. Franciszek z Asyżu w 1223 r. urządził pierwszą szopkę bożona‐
rodzeniową. Papież Franciszek właśnie tam podpisał list apostolski „Admi‐
rabile signum” – o znaczeniu i wartości żłóbka. Papież tłumaczy, że chce
tym listem „wesprzeć piękną tradycję naszych rodzin, które w okresie po‐
przedzającym Boże Narodzenie przygotowują żłóbek, a także podtrzymać
zwyczaj umieszczania go w miejscach pracy, szkołach, szpitalach, więzie‐
niach, placach...”. Papież Franciszek zachęca, aby ta praktyka nie ustała
i wyraża nadzieję, że tam, gdzie została ona zaniechana, zostanie odkryta
na nowo i ożywiona. Papież również wskazuje, że żłóbek mówi o miłości Bo‐
ga, który stał się dzieckiem, aby nam powiedzieć, jak bliski jest każdego
człowieka.
Z liturgii adwentowej: „Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre
uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu
sądu, zaliczeni do Jego wybranych, mogli posiąść królestwo niebieskie”.
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II Niedziela Adwentu
Druga niedziela adwentowego
oczekiwania i przygotowania, w któ‐
rym obecnie jesteśmy, przypadła
w tym roku w dniu 8 grudnia, czyli
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP. Ta data ma naturalny związek
z obchodzonym dziewięć miesięcy póź‐
niej (8 września) świętem Narodzenia
NMP. Matka Boża ma zawsze swoje
szczególne miejsce na drodze adwen‐
towego oczekiwania i przygotowania
na spotkanie z Panem, Ona jaśnieje
„pełnią łaski” i staje dzisiaj przed na‐
mi w tajemnicy swego Niepokalanego
Poczęcia.
Wydaje się, że najpierw potrzeb‐
ne jest wyraźne podkreślenie, co wła‐
ściwie jest treścią tego święta? Otóż
często jest mylone Niepokalane Po‐
częcie Maryi z jej poczęciem w stanie
dziewictwa lub narodzeniem się
z dziewicy Dzieciątka Jezus. Uściślij‐
my zatem, że Niepokalane Poczęcie
oznacza fakt, że Maryja, gdy sama zo‐
stała poczęta jako dziecię w łonie swo‐
jej matki, wolna była od zmazy
grzechu pierworodnego. Natomiast jej
poczęcie w stanie dziewiczym ozna‐
cza, że Maryja zachowała swoje dzie‐
wictwo również wtedy, gdy poczęła
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19.30* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12 (oprócz I sobót miesiąca), 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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Dziecię Jezus w swoim łonie i gdy wydała je na świat. Tak dobrze nam zna‐
ny opis Zwiastowania – a to jest Ewangelia dzisiejszej uroczystości – dobit‐
nie podkreśla, że Maryja jest „łaski pełna” i że „Duch Święty zstąpi na Nią
i moc Najwyższego okryje Ją cieniem”, bo „dla Boga bowiem nie ma nic nie‐
możliwego” (Łk 1,26-38).
Święto Niepokalanego Poczęcia NMP pochodzi z chrześcijańskiego
Wschodu, gdzie zostało zatwierdzone w VIII w., a w IX w. dotarło na połu‐
dnie Włoch. Pod wpływem pielgrzymów powracających z Ziemi Świętej,
w Anglii zaczęto obchodzić na początku XI w. święto Poczęcia Maryi. W śre‐
dniowieczu toczyły się dyskusje pomiędzy teologami na temat tej prawdy
dotyczącej NMP i obcho‐
dzenia samego święta.
Ważnym argumentem by‐
ło to, że chrześcijanie po‐
winni
uczcić
pierwszą
chwilę istnienia Najświęt‐
szej Dziewicy, ponieważ
wraz z Jej poczęciem poja‐
wiła się na horyzoncie hi‐
storii zbawienia pierwsza
zapowiedź
odrodzenia
świata, nazywana poetyc‐
ko „jutrzenką zbawienia”.
W 1477 r. papież Sykstus
IV ustanowił to święto dla
diecezji
rzymskiej,
a w 1708 r. papież Kle‐
mens XI rozszerzył je na
cały Kościół Zachodni.
8 grudnia 1854 r. pa‐
pież Pius IX uroczyście
ogłosił jako dogmat praw‐
dę o Niepokalanym Poczę‐
ciu NMP – tzn., że
„Błogosławiona Dziewica
Maryja, w pierwszej chwili
swego Poczęcia, została
z łaski i przywileju Boga
Wszechmogącego i przez
zasługi Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela rodzaju ludz‐
kiego,
zachowana
od
wszelkiej zmazy grzechu
pierworodnego”.
Bóg
w swoim odwiecznym pla‐
nie zbawienia wybrał na
Matkę swego Syna Mary‐
ję; aby mogła wypełnić tę
misję, została odkupiona
od swego poczęcia. Dzięki
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łasce Bożej – jak uczy nas Kościół – Maryja przez całe życie pozostała wolna
od wszelkiego grzechu osobistego: „pełna łaski” (Łk 1,28) „Cała Święta” (jak
określa chrześcijański Wschód). Maryja współpracując w zbawczym zamy‐
śle Boga, odpowiedziała dobrowolnie „posłuszeństwem wiary” (Rz 1,5).
Przyjmując całym sercem Bożą wolę zbawienia, oddała się całkowicie osobie
i dziełu Swego Syna.
W 1958 r. NMP niejako sama potwierdziła ogłoszony cztery lata wcze‐
śniej dogmat o Jej Niepokalanym Poczęciu. Ukazując się w grocie w Lour‐
des św. Bernadetcie Soubirous, oznajmiła jej: „Jestem Niepokalane
Poczęcie”. Bernadeta, która wtedy nie przystąpiła jeszcze do I Komunii św.
pospieszyła, aby te niezrozumiałe wówczas dla niej słowa przekazać swoje‐
mu proboszczowi.
Papież Pius IX na pamiątkę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Po‐
częciu wzniósł na Placu Hiszpańskim w Rzymie (1856 r.) kolumnę wotywną
zwieńczoną figurą Maryi Panny; każdego roku 8 grudnia pod przewodnic‐
twem papieża gromadzą się tam Rzymianie oddając cześć NMP.
Św. papież Paweł VI: „Maryja Niepokalana jest początkiem świata lepszego”.
Św. s. Faustyna: „O słodka Matko Boża,/ na Tobie wzoruję me życie,/ Tyś
mi świetlaną zorzą,/ W Tobie tonę cała w zachwycie./ O Matko, Dziewico
Niepokalana,/ W Tobie odbija mi się promień Boga./ Ty mnie uczysz, jak
wśród burz kochać Pana,/ Tyś mi tarczą i obroną od wroga” (Dz. nr 1232).

Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

