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CZYTAJ – ROZWAŻAJ – MÓDL SIĘ – ŻYJ SŁOWEM BOŻYM 

Druga Niedziela Adwentu – Łk 3, 1-6 
 
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą 
Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów 
Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą 
okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów 
proroka Izajasza: "Głos wołającego na pustyni: «Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina 
niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami 
gładkimi». I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże". 
 
Jan Chrzciciel – ten wielki i oryginalny Prorok – obok 

Maryi, Matki Zbawiciela, jest jakby ucieleśnieniem 

adwentu, czyli okresu oczekiwania na przyjście Mesjasza.   

Chrzciciel jest prorokiem Starego Przymierza, ale  

w odróżnieniu od swoich poprzedników stoi na progu 

Nowego. Tego progu nie przekroczy, jednak jego zadanie 

jest szczególne. Przychodzili do niego ludzie i pytali, „co 

mamy czynić”? Wielki prorok, którego sam wgląd budził 

nie tylko zainteresowanie, ale zapewne i strach, nie 

zalecał żadnych nadzwyczajnych praktyk, nakazywał 

zachowywać przykazania, szczególnie zwracał uwagę na 

to, by nie krzywdzić drugiego człowieka, a przeciwnie 

okazać mu współczucie i dobroć. Różnił się od faryzeuszy 

i innych nauczycieli ludu, którzy „wiązali brzemiona 

ciężkie i nie do uniesienia, i kładli je ludziom na 

ramiona”. Głosząc sprawiedliwość Prawa, 

przygotowywał ludzi na przyjęcie Sprawiedliwego.   

Jest jak wszyscy prorocy Starego Przymierza postacią 

tragiczną, a jednak skutecznym odnowicielem ludzkich 

zachowań. Ci, którzy przyjęli jego chrzest, otwarli swe 

serca na przyjęcie Tego, który nie tyle był Głosem, ile 

Słowem, czyli treścią Objawienia. Stali się też zdolni do 

przyjęcia w Chrystusie Bożego miłosierdzia. 

  

Jest istotnym świadkiem boskości Jezusa z Nazaretu. 

Widzi zstępującego Ducha Świętego i słyszy głos Ojca. 

Daje świadectwo, że Jezus jest Synem Bożym. 

Przypominał wielkiego proroka Eliasza. Nosił podobne 

ubranie, przebywał w miejscach pustynnych, a nade 

wszystko podobnie jak Eliasz naraził się na gniew  

i nienawiść kobiety pozbawionej skrupułów i sumienia. 

Ta nienawiść połączona z fałszywie rozumianym 

honorem wyjątkowo małego i nikczemnego człowieka, 

którym był Herod, położyła kres życiu tego, „który był 

największym z narodzonych z niewiasty”.   Misja Jana 

Chrzciciela jest historyczna. Trwała krótko, kilka 

miesięcy. Czy więc, dla nas, żyjących dwadzieścia wieków 

później, jest jeszcze aktualna? Jan Chrzciciel jest zawsze 

postacią aktualną, gdyż jego głoszenie miało odnowić to, 

co zostało zapomniane, zafałszowane, wypaczone. Mówi 

nam dziś, tak samo jak niegdyś nad Jordanem: odkryjcie 

prawdę Bożego objawienia, spójrzcie w głąb swoich serc 

i zobaczcie swój grzech, odnówcie miłość. Rozpoznajcie 

Tego, który stoi pośród was, Syna Bożego – waszego 

Zbawiciela. 

 

o. Tomasz Bik OP 
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1. Dziś rozpoczynamy w naszej Parafii Rekolekcje 

Adwentowe. Witamy pośród nas Ojca Rekolekcjonistę 

ks. Jarosława Mokrzanowskiego. Plan rekolekcji na str. 

3. Program jest również dostępny na stronie 

internetowej naszej Parafii – WWW.KATEDRAPLOCK.PL 

2. We wszystkich kościołach w Polsce i kościołach 

polonijnych obchodzimy dziś XII Dzień modlitwy i pomocy 

materialnej Kościołowi na Wschodzie. Modlitwą  

i ofiarami wspieramy naszych braci i siostry  

z odradzającego się Kościoła w byłym ZSRR.  

3. Dziś po Mszy św. o godz. 11:30 odbędzie się spotkanie 

dla dzieci i rodziców przed Odnowieniem Przyrzeczeń 

Chrztu Świętego. 

4. W najbliższy czwartek, 13 grudnia mija 31. rocznica 

wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W naszych 

modlitwach pamiętajmy o ofiarach reżimu 

komunistycznego.  

5. Zapraszamy na Roraty do Katedry: dorosłych od 

czwartku do soboty o godz. 9:00, dzieci od poniedziałku 

do środy o godz. 17:00.  

6. Przyszła niedziela, 16 grudnia, jest III niedzielą 

miesiąca. Tradycyjnie ofiary składane na tace w całości 

przeznaczymy na potrzeby generalnego remontu naszej 

Katedry i rekonstrukcji organów katedralnych. Prosimy 

nade wszystko o modlitwę w intencji tego wielkiego 

dzieła, przed którym stoimy.  

7. W najbliższy piątek, 14 grudnia po wieczornej Mszy 

świętej (ok. 18.30), zapraszamy do sali katechetycznej 

przy plebanii na nową inicjatywę duszpasterską naszej 

Parafii - Katechezę Parafialną w Roku Wiary pt. „Od 

żłóbka do Krzyża Chrystusa”.  

8. Zachęcamy do zakupu świec wigilijnych Caritas w cenie 

6 zł (mała), lub 12 zł (duża).  

9. Zachęcamy do zakupu nowego numeru „Gościa 

Niedzielnego”.  

900 † Edward Gębala 

1700 Msza św. roratnia dla dzieci szkolnych 

1800 
† Eugeniusz Charzyński (1 pp) oraz  Sabina 
Charzyńska (16 rocz. śm.) 

1800 † Dariusz Cichocki – 29 greg. 

P
O

N
IE

D
Z.

IA
ŁE

K
 

1
0.

12
. 

1800 † Bogusław Felczak (4 rocz. śm.) 

900 † Mieczysław Kaszewski 

900 Za wszystkich członków Żywego Różańca 

1700 Msza św. roratnia dla dzieci szkolnych 

1800 † Dariusz Cichocki – 30 greg. W
TO

RE
K 

1
1.

12
. 

1800 † Jadwiga Kurek 

900 
Intencja dziękczynna z okazji pozytywnej 
obrony pracy magisterskiej Grzegorza 

1800 † Zofia Kapturowska 

ŚR
O

D
A

 
1

2.
12

. 

1800 † Aleksander Kowalewski 

900 † Irena, Kazimierz i Krystyna Donoch 

1800 † Zbigniew Dominik w 20 rocz. śm. 

CZ
W

A
RT

E
K 

13
.1

2.
 

1800 † Elżbieta Grzelak 

900 † Edward Gębala 

P
T 

14
.1

2.
 

1800 † Janina Żurawska 

900 † Ewa Marciniak 

900   

1800 † Bronisław Sokołowski ( 8 rocz. śm. ) 

SO
BO

TA
 

1
5.

12
. 

1800 
† Regina (3 rocz. śm.) i Feliks (32 rocz. śm.) 
Bieńkowscy 

800 † Jarosław Łączyński – 11 rocz. śm. 

800   

1000 
† Rodzice Genowefa i Wacław Kazimierczak 
i  Rodzice Zofia i Walenty Paradowskich 

1000 † Barbara Popielska 

1000 
† Rodziców Natalię i Józefa Syskich, brata 
Henryka i siostrę Krystynę 

1130 
† Rodzice Halina i Józef Synowicz i brat 
Roman Synowicz 

1300 Za parafian  

1300 
† Jan Korzeniewski (10 rocz. śm.), za jego 
Rodziców Zofię i Stanisława oraz za 
Weronikę i Jana Stefańskich 

N
IE

D
ZI

EL
A

 
1

6.
12

. 

1800 † Stanisław Ogieniewski 
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Rekolekcje Adwentowe 

Dziś rozpoczynamy w naszej Parafii Rekolekcje 

Adwentowe. Potrwają one przez trzy dni. W tym roku 

rozważania poprowadzi ks. Jarosław Mokrzanowski, 

pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii 

Diecezjalnej Płockiej oraz egzorcysta. 

 

NIEDZELA, 9 grudnia 2012 r. 

8:00 - Msza św. dla dorosłych  

10:00 - Msza św. dla dorosłych, z uwzględnieniem 

słuchaczy radiowych 

11:30 - Msza św. z udziałem dzieci szkolnych 

13:00 - Suma za parafian 

18:00 - Msza św. dla dorosłych z udziałem młodzieży 

 

PONIEDZIAŁEK,  10 grudnia 2012 r. 

9:00 - Msza św. roratnia dla dorosłych 

17:00 - Msza św. roratnia dla dzieci szkolnych 

18:00 Msza św. dla dorosłych. Po Mszy św. spotkanie dla 

młodzieży, z uwzględnieniem młodzieży do 

Bierzmowania 

 

WTOREK, 11 grudnia 2012 r. 

9:00 - Msza św. roratnia dla osób starszych i chorych 

14:00 -16:00 - Odwiedziny kapłanów u chorych w ich 

domach 

17:00 - Msza św. roratnia dla dzieci szkolnych 

18:00 - Msza św. na zakończenie Rekolekcji 

Adwentowych 

19.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu (Szkoła 

Nowej Ewangelizacji) 

Spowiedź rekolekcyjna - przed nabożeństwami  

i w czasie nabożeństw 

 

Ks. Jarosław Mokrzanowski 

urodził się 4 czerwca 1978 r.  

w Płocku. Pochodzi z naszej 

Parafii. Przez wiele lat był  

w Katedrze ministrantem. 

Święcenia kapłańskie przyjął  

7 czerwca 2003 r. z rąk 

biskupa płockiego Stani-

sława Wielgusa. Jako wikariusz pracował m.in.  

w Zakroczymiu i parafii św. Michała Archanioła  

w Płońsku. Obecnie jest pracownikiem Wydziału 

Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej. Jest również 

egzorcystą w naszej diecezji. Od lat związany z Pieszą 

Pielgrzymką na Jasną Górę, obecnie jako kwatermistrz. 

Od dwóch lat ks. Jarosław jest spowiednikiem Sióstr 

Pasjonistek w Staroźrebach, zaś od września tego roku, 

jest kapelanem Domu Samotnej Matki w Białej. 

Prosimy o modlitwę w intencji Ojca Rekolekcjonisty  

i naszych Rekolekcji. 

 

Odpust rekolekcyjny 

Z udziałem w rekolekcjach związane jest prawo 

uzyskania odpustu zupełnego. Odpust jest darowaniem 

wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już 

co do winy. Może go uzyskać wierny, odpowiednio 

przygotowany - po wypełnieniu pewnych określonych 

warunków - przy pomocy Kościoła, który jako służebnica 

odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje 

skarbcem zadośćuczynienia Chrystusa i Świętych. 

W związku z trwającymi w naszej wspólnocie parafialnej 

rekolekcjami, każdy z nas może uzyskać łaskę odpustu 

zupełnego – dla siebie lub za zmarłego. Odpust ten 

można uzyskać pod następującymi warunkami: 1. stan 

łaski uświęcającej, a w przypadku jej braku – spowiedź 

sakramentalna; 2. przyjęcie Komunii Świętej; 3. 

modlitwa w intencjach przedstawianych przez Ojca 

Świętego – tzw. intencje papieskie (w grudniu: Aby na 

całym świecie migranci byli przyjmowani, zwłaszcza 

przez wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusznością  

i autentyczną miłością). Ponadto konieczny jest udział  

w trwających przynajmniej trzy dni rekolekcjach. 
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Katechizm Płocki na Rok Wiary: Niepokalne Poczęcie Maryi
 

1. Co roku 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Choć od niedawna nie 

jest to już w Kościele w Polsce święto nakazane (to znaczy 

niosące ze sobą obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej  

i wstrzymania się od prac naruszających charakter dnia 

świątecznego), to jednak nadal licznie gromadzimy się w tym 

dniu w naszych świątyniach i kaplicach, by oddać cześć 

Maryi. Chcemy w ten sposób dać wyraz naszej wierze  

w prawdę głoszoną o Niej przez Kościół. Czy jednak dobrze tę 

prawdę wiary rozumiemy? W jaki sposób może nam ona 

dopomóc w naszym zbliżeniu się do Maryi? 

2. Jednym z czterech dogmatów naszej wiary odnoszących  

się do osoby Najświętszej Maryi Panny jest dogmat  

o Jej Niepokalanym Poczęciu. Jest on owocem wielowiekowej 

świadomości Kościoła, że Maryja, „napełniona «łaską» przez 

Boga (Łk 1,28), została odkupiona od chwili swego poczęcia” 

(KKK 491). Została odkupiona „w sposób wznioślejszy  

ze względu na zasługi swego Syna” (KK 53).  

3. Treścią dogmatu jest to, że Najświętsza Maryja Panna,  

od chwili swego poczęcia w łonie swojej matki – św. Anny, 

była wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. 

Prawda ta została uroczyście ogłoszona przez papieża Piusa 

IX w bulli „Nieomylny Bóg” („Ineffabilis Deus”) z 8 grudnia 

1854 r. „Najświętsza Maryja Dziewica – czytamy w tym 

dokumencie – od pierwszej chwili swego poczęcia, przez 

łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na mocy 

przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju 

ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej 

zmazy grzechu pierworodnego” (KKK 491). Znamienne jest, 

że w chwili Zwiastowania archanioł Gabriel pozdrawia Ją jako 

„pełną łaski” (Łk 1,28). „Istotnie, aby móc dać dobrowolne 

przyzwolenie wiary na zapowiedź swego powołania, było 

konieczne, aby Maryja była całkowicie przeniknięta przez 

łaskę Bożą” (KKK 490). Przyszła więc na świat w stanie łaski 

uświęcającej, jako „pełna łaski”. Pełni tej wymagała 

szczególna godność przyszłej Matki Zbawiciela, stąd też 

została obdarowana przez Boga darami godnymi tak 

wielkiego zadania (KKK 490). Nie wypadało, aby ta, którą Bóg 

przewidział na Rodzicielkę swojego Syna, była obciążona 

grzechem Adama. 

Maryja zatem stanowi jedyny wyjątek spośród ludzi. Podczas 

gdy na wszystkich ciąży grzech pierworodny, dziedziczony po 

pierwszych rodzicach, Ona uzyskała szczególny przywilej, 

zostając ubogacona od pierwszej chwili poczęcia blaskami 

szczególnej świętości, która pochodzi w całości od Chrystusa. 

„Bardziej niż wszystkie inne osoby stworzone Ojciec napełnił 

Ją «wszelkim błogosławieństwem... na wyżynach niebieskich  

 

– w Chrystusie» (Ef 1,3). Wybrał Ją «z miłości przed 

założeniem świata, aby była święta i nieskalana przed Jego 

obliczem»” (KKK 492). 

„Dzięki łasce Bożej Maryja przez całe życie pozostała wolna 

od wszelkiego grzechu osobistego” (KKK 492). Jako wolna od 

obciążeń grzechu pierworodnego, Maryja została tym samym 

zachowana od skutków tego grzechu. Nie doświadczyła więc 

nigdy trudności, jakich wszyscy doznają w przeciwstawianiu 

się pokusom i złu oraz w wysiłku, by czynić dobrze. 

Konsekwencją Niepokalanego Poczęcia Maryi jest także Jej 

Wniebowzięcie, a więc uchronienie Jej od skutków śmierci.  

Wolność od grzechu pierworodnego Maryi nie odcina Jej od 

nas, grzeszników. Jej moc silniejsza od potęgi szatana może 

nas wspomóc w naszej walce ze złem. W prefacji  

o Niepokalanym Poczęciu modlimy się do Boga: „Ty 

zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę od zmazy grzechu 

pierworodnego i obdarzyłeś pełnią łaski, aby Ją przygotować 

na godną Matkę Twojego Syna”. My nie jesteśmy wolni od 

grzechu pierworodnego i jego następstw, lecz dysponujemy 

darem łaski uświęcającej uzyskanej w momencie chrztu  

i odzyskiwanej w sakramencie pokuty. 

4. Zapamiętajmy: Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi 

Panny oznacza Jej szczególny przywilej, udzielony przez Boga 

z uwagi na godność Matki Jezusa Chrystusa i dla 

przewidzianych Jego zasług. Przywilej ten czyni Ją pełną łaski. 

„Jako «pełna łaski» jest Ona «wspaniałym owocem 

odkupienia» (KL 103) – od pierwszej chwili swego poczęcia 

została całkowicie zachowana od zmazy grzechu 

pierworodnego oraz przez całe życie pozostała wolna od 

wszelkiego grzechu osobistego” (KKK 508). Najpełniej czcimy 

Niepokalanie Poczętą, starając się zawsze żyć w łasce 

uświęcającej.  

ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski 

 

 

Adwent zaprasza nas, byśmy odnowili pewność, że Bóg  

jest obecny wśród nas: 

wszedł On w świat, stając 

się człowiekiem, aby 

wypełnić swój plan miłości. 

Papież Benedykt XVI 

 


