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EWANGELIA (Łk 1,26-38) 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 

do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a 

dziewicy było na imię Maryja. 

Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna, 

Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". Ona zmieszała 

się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. 

Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem 

łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 

Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan 

Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem 

Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca". 

Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam 

męża?" 

Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 

Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, 

będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, 

poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano 

za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego". Na to rzekła 

Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa 

twego". Wtedy odszedł od Niej Anioł.  



PL. PIŁSUDSKIEGO 10, 05-500 PIASECZNO. PARAFIA 22 756 77 31. KANCELARIA 22 757 03 74. 

WWW.SW-ANNA.PL, E-MAIL: PARAFIA@SW-ANNA.PL 

KOMENTARZ 
 

U schyłku adwentu, Kościół podaje na dzisiejszą niedzielę, 

Ewangelię o zwiastowaniu. Historia ta jest nam bardzo dobrze znana, 

dlatego też, tak łatwo jest przejść obok niej bezrefleksyjnie, w myśl 

zasady „Przecież ja to już tyle razy słyszałem”. Tymczasem ten właśnie 

moment jest szczególnym punktem w historii świata, w historii mojego 

zbawienia. To właśnie owe „tak” wypowiedziane przez Maryję 

zapoczątkowało lawinę wydarzeń, dzięki którym możemy mieć nadzieję, 

że po śmierci nie zginiemy, ale żyć będziemy wiecznie.  

Maryja nie znając jeszcze Bożych zamysłów, bez wahania godzi 

się na przyjęcie nowego życia do swojego łona. Dziś, gdy podnosi się 

głos, że prawa kobiety są łamane przez obarczenie jej przymusem do 

urodzenia dziecka, że każda z kobiet ma zarządzać swym ciałem, to 

właśnie teraz staje na adwentowej drodze Maryja, która też znalazła się 

w sytuacji przez siebie absolutnie nieplanowanej, w sytuacji, w której 

zagrożone zostało Jej życie (wyrok ukamienowania za cudzołóstwo). Ta 

mężna niewiasta jest prawdziwą lampą, rozświetlającą mroki obecnych 

czasów. Jednak wybór przyjęcia Bożej woli nie był decyzją pod 

wpływem chwili. Dojrzała decyzja wymagała regularnego formowania 

swego serca przez pogłębianie więzi z Tym, który jest Panem życia i 

wszystkich czasów. Jedynie wsłuchiwanie się w głos Boży, 

rozbrzmiewający w sercu Maryi sprawił, ze stała się dojrzałą i roztropną 

niewiastą. 

Pozostaje jeszcze jedno pytanie, dlaczego Zachariasz (ojciec Jana 

Chrzciciela) za swoje dopytywanie się o szczegóły cudu poczęcia przez 

Elżbietę w starości zostaje ukarany niemową na 9 miesięcy, a Maryja, 

gdy zadaje podobne pytane, otrzymuje wyjaśnienie. Jedna z odpowiedzi 

może brzmieć: Zachariasz jako arcykapłan posiadał wielką wiedzę  i 

doświadczenie i to powinno mu od razu dać do zrozumienia, że w jego 

historię wchodzi Bóg. Maryja natomiast  ze względu na swój młody wiek 

po prostu mogła nie zdawać sobie w pierwszej chwili sprawy z ogromu 

tajemnicy, której częścią się staje, lecz pomimo to przyjmuję na siebie 

ten najświętszy z obowiązków – staje się Matką Boga. 

Niech Jej postawa będzie dla każdego z nas wskazówką, w jaki 

sposób budować więzi miłości z Ojcem, jak upodabniać się do Niego w 
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każdej chwili  życia, by tak, jak Maryja przyjmować wszystkie tajemnice 

w naszym życiu: radosne, bolesne, światła i chwalebne. 

dk. Szymon 

Wieczerza wigilijna 
 

Uroczystość Bożego Narodzenia wprowadzono do kalendarza świąt 

kościelnych w IV wieku. Dwieście lat później ustaliła się tradycja 

wieczornej kolacji, zwanej wigilią. Wieczerza wigilijna jest niewątpliwie 

echem starochrześcijańskiej tradycji wspólnego spożywania posiłku, 

zwanego agape, będącego symbolem braterstwa i miłości między ludźmi. 

Gdy w drugiej połowie IV w. Synod w Laodycei zabronił biesiadowania 

w świątyniach, zwyczaj ten przeniósł się do domów wiernych. W Polsce 

Wigilię zaczęto obchodzić wkrótce po przyjęciu chrześcijaństwa, choć 

na dobre przyjęła się dopiero w XVIII w. 

Wigilia (łac. czuwanie) – pierwotnie oznaczała straż nocną i 

oczekiwanie. W słowniku kościelnym nazywa się tak dzień 

poprzedzający większe święto. Dawniej w każdą wigilię obowiązywał 

post. Do stołu wigilijnego siadano, gdy zabłysła pierwsza gwiazda. Miała 

ona przypominać Gwiazdę Betlejemską prowadzącą pasterzy i magów 

do Betlejem. 

Ogłoszenia 
 

- Dziś i w następne dni, aż środy od godz. 17.30 do 18.30 będzie 

wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do osobistej modlitwy z 

możliwością korzystania z sakramentu pokuty. W tych dniach i w tych 

godzinach kapłani będą w konfesjonałach. W tym roku zachęcamy do 

takiej formy przeżywania Adwentu i przygotowania się do świąt Bożego 

Narodzenia.  

- W kościele przy ołtarzu św. Anny jest ustawiony kosz adwentowy, do 

którego możemy wkładać środki czystości i artykuły żywnościowe z 

długą datą przydatności. 

- Trwa nowenna do Dzieciątka Jezus codziennie o godz. 18.00. W 

czwartek, w wigilię zakończymy nowennę po Mszy św. o godz. 8.00 

rano. 

- Trwająca pandemia stawia nas wszystkich w trudnej sytuacji, również 

nas księży odpowiedzialnych za nasz kościół i zgromadzenia liturgiczne. 
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Aby zachować obecne przepisy został wprowadzony dodatkowy obrzędy 

udzielania Komunii św. - 15 minut przed każdą Mszą św. z wyjątkiem 

godz. 7.00. Mamy nadzieję, że dzięki takiemu rozwiązaniu uda nam się 

zachować obecne przepisy prawa. 

- Przyjmujemy zgłoszenia chorych, którzy chcą przyjąć sakramenty św. 

w domu. 

- W punkcie z prasą i w kancelarii Pan organista rozprowadza 

poświęcone opłatki na stół wigilijny, zaś Siostry Pasterzanki mają opłatki 

w zakrystii. 

- Z racji trwającej epidemii, w tym roku, nie będzie wizyty 

duszpasterskiej zwanej kolędą. Gdyby ktoś chciał zaprosić kapłana do 

domu z wizytą duszpasterską, a warunki kiedyś na to pozwolą, 

przyjmujemy takie zgłoszenia. Zgłaszać można na naszej stronie 

internetowej parafii, wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz w 

kancelarii i zakrystii. 

- W czwartek wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. W tym 

dniu zachęcamy do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. I w 

związku z wieczerzą wigilijną w czwartek nie będzie adoracji 

Najświętszego Sakramentu w kaplicy Krzyża i nie będzie Mszy św. o 

godz. 18.30, natomiast o godz. 23.30 będziemy modlić się godziną czytań 

– modlitwą brewiarzową. 

- Pasterka o godz. 24.00. Z racji pandemii obowiązują nas ograniczenia 

do 26 osób w kościele. Dlatego informujemy o możliwości 

uczestniczenia w Pasterce również na zewnątrz świątyni. Bądźmy na to 

przygotowani. 

- 25 grudnia uroczystość Narodzenia Pańskiego. W tym dniu nie będzie 

Mszy św. o godz. 7.00 oraz o godz.11.30 w domu parafialnym, pozostałe 

Msze św. według porządku niedzielnego. 

- W sobotę, 26 grudnia wspominamy św. Szczepana, pierwszego 

męczennika. Porządek Mszy św. jak w niedzielę. Nie będzie Mszy św. 

dla dzieci w domu parafialnym. 

- Został wydany folder o naszym kościele i zabytkach, które w nim 

znajdują się. Jest to pozycja, która ukazuje piękno i bogactwo 

pięćsetletniej historii naszego kościoła i parafii. Został przygotowany 

przez ks. Marcina i p. Mariusza Kujaszewskiego. Folder jest dostępny 

przed kościołem i jest cegiełką na rozbudowę domu parafialnego. 


