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UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

 
ADORACJA PASTERZY, MURILLO, Bartolomé Esteban (1617, Sewilla - 1682, Sewilla), 1650-55, olej na 

płótnie, 187228 cm, Museo del Prado, Madryt, źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI LICZBLB 6, 22-27 

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: 

«Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom 

Izraela. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan 

rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech 

zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą 

wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił». 

PSALM RESPONSORYJNYPS 67 

REFREN: Bóg miłosierny niech nam błogosławi 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; 

niech nam ukaże pogodne oblicze. 

Aby na ziemi znano Jego drogę, 

Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. 

REFREN: Bóg miłosierny niech nam błogosławi 

Niech się narody cieszą i weselą, 

że rządzisz ludami sprawiedliwie, 

i kierujesz narodami na ziemi. 

Niechaj nam Bóg błogosławi, 

niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. 

REFREN: Bóg miłosierny niech nam błogosławi 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓWGA 4, 4-7 

Bracia: 

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z 

niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali 

Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że 

jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który 

woła: «Abba, Ojcze». 

A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i 

dziedzicem z woli Bożej. 

AKLAMACJAHBR 1, 1-2: Alleluja, alleluja, alleluja 

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, 

a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

Z EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZAŁK 2, 16-21 

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i 

Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało 

objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, 

co im pasterze opowiadali. 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 

sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co 

słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. 

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię 

Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. 

PATRON TYGODNIA: ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKA MARYJA 
W Starym Testamencie jest wiele szczegółowych proroctw, zapowiadających 

Zbawiciela świata. Pośrednio dotyczą one także osoby Jego Matki. Niektóre z nich są 

nawet wyraźną aluzją do Rodzicielki Zbawiciela, np. zapowiedź dotycząca Niewiasty, 

która zetrze głowę węża-szatanaRdz 3, 15. Jeszcze wyraźniej o Matce Mesjasza 

wspomina prorok MicheaszMi 5, 1-2. Proroctwem bezpośrednim jest zapowiedź 

Izajasza: Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie 

Go imieniem EmmanuelIz 7, 14. 

Poza tymi tekstami tradycja chrześcijańska uznaje wiele innych w znaczeniu 

typicznym, akomodacyjnym, jak np. królowa stojąca po prawicy królaPs 44, 10, 

oblubienica z Pieśni nad Pieśniami, zwycięska Judyta czy ratująca swój naród od 

niechybnej zguby bohaterska Ester. 

Maryja pochodziła z królewskiego rodu Dawida, z pokolenia Judy. Była córką świętych 

Joachima i Anny (tak przekazuje nam apokryf Protoewangelia Jakuba, pochodzący z 

roku ok. 150). To oni oddali ją do Świątyni (to także przekaz apokryficzny - 

wspomnienie tego wydarzenia obchodzimy w liturgii 21 listopada). Przez Boga 

została wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa. Jej postać jest obecna na kartach 

Nowego Testamentu od chwili Zwiastowania po Zesłanie Ducha Świętego. 

Anioł Gabriel zwiastuje Jej narodzenie Syna, który będzie "Synem Najwyższego"Łk 1, 26-

38. Od tej chwili Maryja całkowicie oddaje się Bogu. Za wskazaniem anioła odwiedza 

swoją krewną, św. Elżbietę, przyszłą matkę Jana ChrzcicielaŁk 1, 39-58. Wraz ze swym 

oblubieńcem, św. Józefem, w związku ze spisem ludności udaje się do Betlejem, 

miasta, z którego wywodzi się Jej ród. Tutaj przychodzi na świat JezusŁk 2, 1-20. Zgodnie 

z żydowskim obyczajem ofiarowuje Syna w świątyniŁk 2, 21-38. Wobec zagrożenia ze 

strony Heroda ucieka z Jezusem i św. Józefem do EgiptuMt 2, 13-18. Po śmierci króla 

wraca do NazaretuMt 2, 19-23. Podczas pobytu w Jerozolimie przeżywa niepokój z 

powodu zagubienia swego SynaŁk 2, 41-49. Na godach weselnych w Kanie poprzez Jej 

wstawiennictwo Jezus czyni swój pierwszy cudJ 2, 1-11. 

Maryja towarzyszyła Panu Jezusowi w Jego wędrówkach apostolskichMt 12, 46-50; Mk 3, 31-

35; Łk 8, 19-21. Jest także świadkiem śmierci Chrystusa. Stoi pod krzyżem Jezusa, gdy Ten 

powierza Ją opiece swego umiłowanego ucznia JanaJ 19, 25-27. Pod krzyżem zostaje 

Matką Kościoła i ludzkości. Po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu pozostaje wśród 

apostołów w Jerozolimie. 

Maryja jest osobą najbliższą Jezusowi ze względu na szczególną rolę w dziele 

zbawienia. Jej niezwykłe posłannictwo i miejsce w chrześcijaństwie odsłania tekst 

Apokalipsy. Kościół od początku wierzył, że Jezus zachował ciało Maryi od skażenia 

śmiercią. Zabrał Ją z ciałem i duszą do nieba, koronując Ją na Królową nieba i ziemi. 

Według tradycji po wniebowstąpieniu Jezusa żyła jeszcze 12 lat. Niektóre dokumenty 

mówią, że mieszkała ze św. Janem w Efezie, inne, że nie opuszczała Jerozolimy. 

Pusty grób Maryi znajduje się obok Ogrodu Oliwnego w dolinie Cedron. Fakty z Jej 

życia, tytuły i wezwania modlitewne oraz cudowne wydarzenia, które miały miejsce 

za Jej przyczyną. (Uroczystość 1 stycznia) 

 
MADONNA Z DZIECIĄTKIEM I ŚW. JANEM, HOFMAN, Vlastimil (1881, Praga–1970, Szklarska Poręba), olej 

na płótnie, 1909, 109129 cm, Muzeum Narodowe, Poznań, źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 
 

Jezus narodził się w nędznej stajni, w ubogiej rodzinie201
Por. Łk 2, 6-7; prości pasterze są pierwszymi świadkami tego wydarzenia. Właśnie w tym ubóstwie objawia 437 się chwała 

nieba202
Por. Łk 2, 8-20. Kościół nie przestaje opiewać chwały tej nocy: Dzisiaj Dziewica wydaje na świat Wiecznego, A ziemia użycza groty Niedostępnemu. Wysławiają Go aniołowie i 

pasterze, Zbliżają się mędrcy, idąc za gwiazdą, Ponieważ narodziłeś się dla nas, Małe Dzieciątko, wieczny Boże!203 [Katechizm Kościoła Katolickiego, 525] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 6.I (piątek): Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech 

Króli. Jednocześnie 1-szy piątek miesiąca. Msze św. o godz. 
8:45, 15:45 (dla dzieci) i 18:00. Poświęcenie kadzidła i 
kredy podczas każdej Mszy św. 
Jest to Uroczystość OBOWIĄZUJĄCA, tzn., że każdy 
chrześcijanin ma obowiązek uczestniczyć we Mszy św. Ale 
ponieważ wypada ona w dzień powszedni, Ks. Prymas 
wszystkim, którzy ze względu na pracę nie mogą przyjść do 
kościoła, udziela dyspensy od obowiązku uczestniczenia we 
Mszy św. W tym dniu można spożywać pokarmy mięsne. 

 7.I (sobota): 1-sza sobota miesiąca. Na Mszy św. o 18:00, 

oddając hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, modlić się 
będziemy o trzeźwość naszej parafii. 
Po Mszy św. spotkanie całej Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. 

 8.I (niedziela): Święto Chrztu Pańskiego. Zakończenie 

liturgicznego okresu Bożego Narodzenia. 
 8.I (niedziela): Spotkanie kandydatów do bierzmowania na 

Mszy św. 12:00. 
 Chrzty w styczniu w 4-tą niedzielę miesiąca, 22.I na Sumie. 

Zgłoszenia do 14.I. Przygotowanie przed chrztem dla 
rodziców i chrzestnych 15.I po Sumie w kościele. 

 Trwa wizytacja duszpasterska rodzin naszej parafii – 
kolęda. W tym tygodniu Księża pragną złożyć wizytę 
mieszkańcom następujących wiosek: 

 2.I (poniedziałek): 

Obory, blok no19, 20 i 21: dwóch księży od 16:00 
 3.I (wtorek): 
Obory, blok od no11 do 18: dwóch księży od 16:00 
 4.I (środa): 

Obory, od Pałacu do no10: jeden ksiądz od 15:30. 
Łyczyn-Słomczyn, ul. Łyczyńska: jeden ksiądz od 15:30 
 5.I (czwartek): 

Osiedle Brześce 
ul. Jesionowa i Osiedlowa 4 i 6: jeden ksiądz od 15:30 
ul. Osiedlowa 8 i 10: jeden ksiądz od 15:30 

 7.I (sobota): 

Parcela, ul. Grzybowska i Podlaska: dwóch księży od 9:30 
(jeden rozpocznie od ul. Grzybowskiej,drugi od figurki na ul. Podlaskiej) 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, że 
wizyta księdza JEST OCZEKIWANA. 
Ofiary zbierane przy okazji kolędy przeznaczone będą na 
renowację ołtarza patrona parafii św. Zygmunta i 
obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali, w 
sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Kaja MAJCHRZAK, z Parceli 

 

Daria Maria KOPEĆ, z Cieciszewa 
Mikołaj DRÓŻDŻ, z Brześć 

Gabriela Monika KOWALSKA, z Parceli 
Oskar SZEWCZYK, z Obór 

Zuzanna KULCZYK, z Brześć 
Antonina STRZEŻEK, z Konstancina-Jez. 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

NA NOWY ROK 
Słyszycie! Północ już bije, 

Rok stary w mgły się rozwiewa, 

Jak sen przepada … 

Krzyczmy: Rok nowy niech żyje! 

I rwijmy z przyszłości drzewa 

Owoc, co wiecznie dojrzewa, 

A nie opada. 

Bywały lata, ach! krwawsze, 

Z rozpaczy jękiem lecące 

W przeszłości mrok; 

A echo powraca zawsze, 

Przynosząc skargi palące. 

Rok stary jak ziarnko piasku 

Stoczył się w czasu przestrzenie; 

Czyż go żałować? 

Niech ginie! bez łzy, oklasku, 

Jak ten gladiator w arenie, 

Co upadł niepostrzeżenie - 

Czas go pochować. 

Spod gruzów rozbitych złudzeń 

Wynieśmy arkę rodzinną 

Na stały ląd! 

Duchowych żądni przebudzeń, 

Precz z smutkiem! Życzeń tysiące 

Na Nowy Rok! 
Potęgą stańmy się czynną, 

Bacząc, by w stronę nas inną 

Nie uniósł prąd. 

Rozumu, niezgiętej woli, 

Prawdziwej duchowej siły 

I serc czystości! 

A Bóg nam stanąć pozwoli, 

I z naszej skromnej mogiły 

Dzieci się będą uczyły, 

Jak żyć w przyszłości. 

Uderzmy w kielichy z winem 

I bratnie podajmy dłonie, 

Wszakże już czas! 

Choć różni twarzą lub czynem, 

Niech nas duch jeden owionie, 

Niech zadrży miłością w łonie 

I złączy nas! 

Niech żyją pierwsi w narodzie, 

Jeżeli zawsze są pierwsi 

I w poświęceniu! 

Gdy z czasu potrzebą w zgodzie, 

W szlachetnym czynie najszczersi, 

Swą dumę umieszczą w piersi, 

A nie w imieniu! 

Spełnijmy puchary do dna 

I życzmy sobie nawzajem 

Szczęśliwych lat! 

Niech myśl powstanie swobodna 

I światło błyśnie nad krajem! 

Bogu w opiekę oddajem 

Przyszłości kwiat. 

W olbrzymim pokoleń trudzie 

Bądźmy ogniwem łańcucha, 

Co się poświęca, 

Nie marzmy o łatwym cudzie! 

Najwyższy heroizm ducha 

Jest walką, co nie wybucha, 

Pracą bez wieńca. 

Bo miłość ta, która płynie 

Z poznania ziemskiego mętu, 

Jest światłem dusz! 

Choć Bogu wznosi świątynie, 

Potrafi zstąpić bez wstrętu 

I wyrwać słabych z odmętu 

W pośrodku burz. 

I ci, co żadnej spuścizny 

Na grobie matki nie wzięli 

Prócz łez - niech żyją! 

Jeżeli miłość ojczyzny 

Jako synowie pojęli 

I na wyłomie stanęli, 

Gdzie gromy biją. 

Tych naszych braci, co cierpią, 

Miłością naszą podnieśmy 

Męczeński ród. 

Niech od nas pociechę czerpią, 

Nadzieję w ich sercach wskrześmy, 

Wołając: jeszcze jesteśmy - 

Niech żyje lud! 

ASNYK Adam 

POLSKIE MADONNY: MATKA BOŻA LATYCZOWSKA 
Ok. 1594/7 jedną z kopii obrazu Matki Bożej z rzymskiej Bazyliki Santa 

Maria Maggiore papież Klemens VIII podarował udającym się na Ruś 

dominikanom. Ówczesny starosta 

latyczowski Jan Potocki, kalwin, nie 

chciał wpuścić zakonników z obrazem 

do miasta. Jednak na prośbę swojej 

żony, gorliwej katoliczki, zezwolił 

zamieszkać im na przedmieściu 

Latyczowa, zwanym Zalatyczówką. 

Zatrzymali się w jednej z chat, a w 

sąsiedniej urządzili kaplicę. Tam, 

podczas jednego z nabożeństw, oblicze 

Maryi zaczęło jaśnieć. Jasność, która 

przybrała charakter łuny, była tak 

intensywna, że mieszkańcy Latyczowa 

spostrzegłszy, jak otacza kaplicę, 

przybyli na to miejsce, sądząc, że 

kaplica się pali. W obliczu tego faktu 

starosta nawrócił się na katolicyzm i 

oddał swój zamek na przybytek Maryi. 

W czasie powstania Chmielnickiego, w 1648, obraz został przeniesiony do 

Lwowa. W 1722, na prośbę mieszkańców Podola, wrócił do Latyczowa. 

Papież Pius VI przysłał złote korony i 4.X.1778 odbyła się uroczysta 

koronacja. W 1824 korony zostały skradzione. Nowe, złote, wykonał 

Antoni Czarkowski, a pobłogosławił je w Rzymie papież Leon XIII. 

W 1917, zagrożony nadciągającym frontem, wizerunek został po kryjomu 

wywieziony z Latyczowa: powrócił w 1918. W 1920 (wojna polsko-

sowiecka) obraz przewieziono pociągiem do Warszawy, a w 1930 do 

Lubomla. W 1935 z kolei przybył do Łucka, gdzie był czczony przez okres II 

wojny światowej. W obawie przed kolejną okupacją sowiecką w 1945 

obraz wywieziono, w wagonie towarowym, pośród mebli i bagaży, do 

Lublina. Przekazano go pod opiekę Sióstr Służek NMP Niepokalanej, które 

sprawują nad nim pieczę do dzisiaj. 

adres: Służki NMP, ul. I Armii WP, Lublin 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości 

obowiązujące: 
08:45, 10:30 (poza okresem letnich wakacji), 12:00 
(suma), 18:00 

Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

Dni powszednie: 08:00–09:30, 17:00–19:00 
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa) 

Niedziela i święta: nieczynna 

 


