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Kalendarium wydarzeń 

22.12 - UBIERAMY CHOINKI -  od  g. 17.00 

25.12. - BOŻ E NARODŻENIE -   PASTERKA o PO ŁNOCY 

31.12 - MSŻA S W.  „DŻIĘKCŻYNNA  za ŁASKI   

     otrzymane  w ROKU PAN SKIM 2014” 

01.01.  - UROCŻYSTOS C  S WIĘTEJ BOŻ EJ RODŻICIELKI - NOWY ROK   2015 

06.01.   - UROCŻYSTOS C  TRŻECH KRO LI  -  SPOTKANIE   OPŁATKOWE   

 dla ŻESPOŁO W   PARAFIALNYCH   i  S PIEWANIE  KOLĘD  -   godz. :  16.30  
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Dzisiaj narodził się wam Zbawiciel 
(Łk 2,1-14 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

BOŻEJ  DZIECINY 
 

ŻYCZY PROBOSZCZ i PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA 
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WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA W RODZINIE KATOLICKIEJ 

BETLEJEM - DOM CHLEBA  
 

JÓZEF Z MARYJĄ NIOSĄ DZIECIĄT-

KO, IDĄ NA SPIS LUDNOŚCI DO BETLE-
JEM. JEZUS NIE CHCE SIĘ URODZIĆ ANI 

W RZYMIE, ANI W ATENACH, ANI W 

JEROZOLIMIE. CHCE SIĘ URODZIĆ 
WŁAŚNIE W BETLEJEM. TAJEMNICA 

URODZENIA CHRYSTUSA STAŁA SIĘ 

NAM DOSTĘPNA PRZEZ TĘ WŁAŚNIE 
MAŁĄ MIEŚCINĘ. TRZEBA WIĘC I NAM 

PÓJŚĆ DO BETLEJEM, STAĆ SIĘ OBY-

WATELAMI BETLEJEM, ZDOBYĆ - NIE, 
RACZEJ WYJEDNAĆ SOBIE - DUCHO-

WĄ POKORĘ BETLEJEM. 
 

Aniołowie nie mo wią do paste-
rzy: "Narodził się Żbawiciel", lecz 
"Narodził się wam Żbawiciel". Jezus 
rodzi się dla kaz dego z tych pasterzy. Jego narodzenie jest dla kaz dego z nas wydarzeniem 
bardzo osobistym: Jezus kaz demu z nas ofiarowuje siebie. 

Punktem kulminacyjnym przez yc  adwentowych w rodzinach katolickich jest wigilia 
Boz ego Narodzenia, kto ra posiada bardzo bogatą liturgię domową sięgającą pierwszych 
wieko w chrzes cijan stwa. Wigilie znane były juz  w Starym Testamencie. Obchodzono je 
przed kaz dą uroczystos cią, a nawet przed kaz dym szabatem. Było to przygotowanie do 
spotkan  modlitewnych i odpoczynku s wiątecznego Izraelici nazywali ją "wieczorem". 

Od początku chrzes cijan stwa takz e obchodzono wigilie; rozpoczynano nimi obchody 
waz niejszych s wiąt. Słowo WIGILIA pochodzi z j. łacin skiego i oznacza czuwanie. Trwały 
one od godziny trzeciej po południu do wieczora.  

Przygotowanie wigilijne miało na celu: przygotowanie potraw (by nie naruszac  s więta) 
oraz odprawienie przypisanych modlitw i ceremonii rytualnych. Poprzedniego dnia przed 
większymi uroczystos ciami obowiązywał post i wierni przez całą noc oczekiwali na tę uro-
czystos c , modląc się wspo lnie. Uroczysta wigilia Boz ego Narodzenia wywodzi się z tamtej 
tradycji i liturgii. W Polsce wigilia Boz ego Narodzenia zachowała taki charakter do dnia 
dzisiejszego. A jaką posiada rangę w przekonaniu Polako w, s wiadczą choc by słowa Żofii 
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ry, wykraczającej poza progi domu, na 
s wiat pozarodzinny. Atmosferę serdecz-
nos ci i rodzinnos ci potęguje przemo wie-
nie wigilijne ojca rodziny i z yczenia wza-
jemnie sobie składane z tej okazji. 

Ż wieczerzą wigilijną związane są 
pewne zwyczaje i obrzędy, kto re tylko 
wymienimy; mys limy z e wszyscy znają 
ich znaczenie: pierwsza gwiazda, wolne 
miejsce, siano wigilijne, tradycyjne potra-
wy, snopy zboz a i post. Tradycyjnie w Pol-
sce w wigilię Boz ego Narodzenia zacho-
wany jest post jakos ciowy, czyli absty-
nencja, wstrzymanie się od pokarmo w 
mięsnych zabrania jes c  mięso, ale nie za-
brania spoz ywania jaj i nabiału oraz przy-
prawiania potraw takz e zwierzęcymi 
tłuszczami. Prawo abstynencji dotyczy 
tych, kto rzy ukon czyli czternas cie lat z y-
cia. Taki post obowiązuje takz e w kaz dy 
piątek. Najwaz niejszym i kulminacyjnym 
momentem wieczerzy wigilijnej w Polsce 
jest obrzęd łamania się opłatkiem. Żnaw-
cy są zgodni co do tego, z e opłatki są po-
zostałos cią, s ladem eulogii starochrzes ci-
jan skich. Eulogie, był to chleb ofiarny, kto -
ry składano na ołtarzu w czasie przygoto-
wania daro w eucharystycznych. Częs c  z 
tych chlebo w odbierano do konsekracji, 
czyli przeistoczenia w Ciało Jezusa Chry-
stusa, a pozostałą resztę pos więcano po 
Mszy s więtej i zamiast Eucharystii rozda-
wano tym, kto rzy nie przyjmowali Naj-
s więtszego Sakramentu. Był to jakoby ro-
dzaj komunii duchowej. z tego powodu 
od przyjmujących wymagano odpowied-
niego usposobienia duchowego. Eulogie 
były znakiem miłos ci i zjednoczenia 

Kossak: "Polska przez ywa głęboko rados c  
nocy betlejemskiej, łącząc po swojemu 
stare wierzenia z nowymi. Wilia, wiecze-
rza o charakterze sakramentalnym, jest 
tak mocno związana z nami uczuciowo, 
z e w oczach wielu Polako w przesłania 
włas ciwe s więto. Staje się tres cią zamiast 
bycia wstępem". Ta, rados c , kto rą Żwia-
stował Anioł pasterzom w Betlejem, po-
przez dwadzies cia wieko w wypełnia 
tych, kto rzy uwierzyli w Jezusa Chrystu-
sa; rodziny chrzes cijan skie i przelewa się 
na najbliz szych, sąsiado w i przyjacio ł. 
Uroczys cie przez ywany dzien  wigilijny 
był natchnieniem do powstawania wielu 
obrzędo w domowych. 

Starodawny polski zwyczaj kaz e, aby 
po zachodzie słon ca, zgodnie z praktyką 
dawnych chrzes cijan spoz yc  obiad post-
ny, złoz ony z tradycyjnych potraw, kto ry 
w całej Polsce nosi nazwę wieczerzy wi-
gilijnej. Uczta ma charakter religijny, 
s wiadczy o tym stary zwyczaj czytania 
fragmentu Ewangelii s w. Łukasza o naro-
dzeniu Chrystusa i wspo lna modlitwa ro-
dziny. Ceremoniom wieczerzy wigilijnej 
przewodniczy z zasady ojciec rodziny. 
Charakteru religijnego nadaje jej ro wniez  
zwyczaj łamania się opłatkiem. 

Żaprasza się na nią opro cz rodziny i 
krewnych tych, co domu nie prowadzą 
albo mieszkają samotnie. Uczta wigilijna 
cechuje się domową serdeczną atmosfe-
rą. Serdecznos c  rodzinna, wzajemna 
z yczliwos c , obecnos c  członko w rodziny 
w domu ... - oto warunki konieczne do za-
istnienia specyficznej wigilijnej atmosfe-
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chrzes cijan skiego. 

Dzis  niejaki s lad tego znaku wzajem-
nej z yczliwos ci i jednos ci duchowej pozo-
stał w rozsyłaniu w adwencie przez pro-
boszczo w swoim parafianom, a przez 
przyjacio ł sobie nawzajem - opłatko w z 
dobrymi z yczeniami. 

Obrzęd łamania się opłatkiem nastę-
puje po modlitwie i złoz eniu sobie z y-
czen , a więc na samym początku wie-
czerzy wigilijnej. Dzie-
lenie się 
nawza-
jem 
opłatkiem 
oznacza 
wzajemne 
pos więcenie 
się jednych 
dla drugich i 
uczy, z e ostatni 
nawet kawałek 
chleba nalez y 
podzielic  z bliz -
nimi, zbliz a odda-
lonych, godzi zwa- s nionych, przeba-
cza urazy, łączy umarłych z z ywymi i jed-
na skło conych. Wyciągnięta dłon  z okru-
chem chleba sięga poza rzeczywistos c . 
Ten tak bardzo rozpowszechniony i głę-
boko od wieko w zakorzeniony w kultu-
rze polskiej obrzęd jest otwarciem "serc 
na sięgającą kran co w miłos c ". 

JAK OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ 
WYGLĄDA W NASZEJ RODZINIE? 

Wieczerza wigilijna ma charakter wy-
bitnie religijny. Przez ywamy ten wieczo r 

bardzo duchowo i w duchu jednos ci, 
wspo lnoty i miłos ci, kto ra przybliz a kli-
mat nocy betlejemskiej. Głębokie przez y-
cie tego wieczoru jednoczy naszą rodzinę 
i pozostawia najpiękniejsze wspomnienia 
na dalsze z ycie. Przed wieczerzą następu-
je błogosławien stwo choinki, kto ra przy-
wodzi nam na mys l "drzewo z ycia"; jest 
symbo- lem na wskros  

chrzes cijan skim. 

Na centralnym 
miejscu w miesz-
kaniu ustawia-
my z ło bek z 
Dzieciątkiem 
Jezus. Sto ł jest 
nakryty bia-
łym obru-
sem. Pod 
obrusem 
umiesz-
czamy 

siano. Przyozdabia-
my sto ł zielonym igliwiem i 

s wieczkami, na kto rego centralnym miej-
scu lez y opłatek i otwarta księga Ewange-
lii. Na sto ł podajemy jedynie potrawy bez-
mięsne i napoje bezalkoholowe. Gdy uka-
z e się pierwsza gwiazda na niebie, na 
znak gwiazdy betlejemskiej, rodzina gro-
madzi się woko ł stołu wigilijnego. Jedno 
miejsce przy stole zostaje wolne, jako 
znak pamięci o bliskich zmarłych i o po-
dro z nych, kto rzy niespodziewanie mogą 
zapukac  do drzwi. 

Obrzędowi wieczerzy wigilijnej z re-
guły przewodniczy ojciec rodziny lub naj-
starsza osoba. Słowa modlitwy odmawia-
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W czasie wieczerzy wigilijnej s piewa-
my i słuchamy kolęd. Dziadkowie i rodzi-
ce opowiadają wnuczkom i dzieciom o 

przez yciach, ze swego dziecin stwa, 
i przekazują im dawne polskie 
zwyczaje Boz onarodzeniowe. Pa-
miętamy o tym, aby przed wie-
czerzą wyłączyc  radio i telewi-

zor i nie 
włą-
czac  ich 
w trak-
cie wie-
czerzy. 
Staramy 
się, aby 
ten wie-
czo r był 
ciepły, miły 
i pełen ra-
dos ci. Jego 
obcho d kon -
czy się udzia-
łem w Paster-
ce. 

my powoli, z poboz nos cią, pamiętając o 
tym, z e razem z nami do stołu zasiada 
sam Chrystus, przed wiekami jako Dzie-
cię Boz e złoz ony na sianie. 

Rozpoczynamy 
znakiem 
Krzyz a s wię-
tego i wpro-
wadzeniem 
przewodniczą-
cego. Następnie 
występuje czyta-
nie Ewangelii we-
dług s w. Łukasza o 
Narodzeniu Jezusa i 
przemo wienie pro-
wadzącego na temat 
s więta Boz ego Naro-
dzenia i przez ytego ro-
ku. Po z niej następuje 
łamanie się 
opłat-
kiem i 
modlitwa 
na wzo r mo-
dlitwy po-
wszechnej w 
czasie Mszy 
s więtej w ro z nych 
intencjach: błagal-
nych, dziękczynnych, 
przepraszających i 
chwalebnych. Następnie 
następuje modlitwa przed 
posiłkiem i po zakon czeniu 
wieczerzy modlitwa dziękują-
ca za posiłek. 
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PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ 

1. o stosownej porze rodzina gromadzi się, 
aby rozpocząc  wieczerzę wigilijną, 

2. najstarsza osoba, ojciec lub matka rozpo-
czyna wieczerzę znakiem Krzyz a s więte-
go i zapala duz ą s wiecę (kto ra symbolizu-
je Jezusa Chrystusa) i mo wi: "S wiatło 
Chrystusa", wszyscy odpowiadają: "Bogu 
niech będą dzięki", 

3. wprowadzenie prowadzącego w atmos-
ferę wieczerzy wigilijnej, 

4. ktos  z obecnych odczytuje z Ewangelii s w. 
Łukasza (Łk 2, 1-20) opis narodzenia Je-
zusa Chrystusa, 

5. wprowadzenie prowadzącego w tajemni-
cę Boz ego Narodzenia i przez ytego roku, 

6. łamanie się opłatkiem wraz ze składa-
niem sobie z yczen , przeprosin, podzięko-
wan  i innych oraz przekazanie sobie zna-
ku pokoju, 

7. modlitwa na wzo r modlitwy powszech-
nej w czasie Mszy s więtej w ro z nych in-
tencjach: błagalnych, dziękczynnych, 
przepraszających chwalebnych, takz e za 
zmarłych, kto rzy odeszli w ostatnim ro-
ku, 

8. modlitwa: "Ojcze nasz...", 

9. modlitwa przed posiłkiem: "Pobłogosław 
Panie Boz e nas, pobłogosław ten posiłek, 
tych, kto rzy go przygotowali i naucz nas 
dzielic  się chlebem i rados cią za wszystki-
mi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen", 

10. zasiadanie do stołu, 

11. po zakon czeniu wieczerzy modlitwa dzię-
kująca za posiłek: "Dziękujemy Ci Boz e za 
Twoje dary, kto re moglis my spoz yc  dzięki 
Twej hojnos ci. Przez Chrystusa Pana na-
szego. Amen", 

12. po wieczerzy wigilijnej następuje obdaro-
wywanie się prezentami (w poczuciu łącz-
nos ci z Chrystusem ubogim unikamy 
kosztownych podarunko w - wskazane są 
dary związane z z yciem religijnym, np. Pi-
smo s więte, ksiąz ka i inne), 

13. czuwanie wigilijne całej rodziny az  do 
"Pasterki"; s piewanie kolęd, modlitwy, 
opowiadania dziadko w i rodzico w o wigi-
liach z ich dziecin stwa i inne formy czuwa-
nia przyjęte tradycyjnie w rodzinie. 

w mieszkaniu ustawiamy żłóbek z Dzieciątkiem Jezus, stół nakrywamy białym obrusem, przy-
ozdabiamy stół zielonym igliwiem i świeczkami, pod obrusem umieszczamy siano, na stole kła-
dziemy Pismo święte, opłatek i stawiamy dużą świecę na środku, jedno nakrycie więcej (dla utrzy-
mania charakteru religijnego Wieczerzy nie oglądamy telewizji i nie słuchamy radia), 
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ TO NIEWĄTPLIWIE JEDEN Z NAJBARDZIEJ POPULARNYCH ŚWIĘTYCH. MI-
MO NIEWIELU PEWNYCH     INFORMACJI DOTYCZĄCYCH JEGO ŻYCIA, JEST NIEZWYKLE BARW-

NĄ POSTACIĄ W HAGIOGRAFII.  JEGO IMIĘ POCHODZI OD GRECKICH SŁÓW NIKE – 

‘ZWYCIĘSTWO’ I LAOS – ‘LUD’   I ZNACZY TYLE CO ‘ZWYCIĘSKI LUD’. 
 

Mikołaj urodził się około 270 r. w Patras w Grecji w zamoz nej 
rodzinie. Był jedynym, długo wyczekiwanym i wymodlonym 
dzieckiem. Od samego dziecin stwa odznaczał się prawdziwą 
poboz nos cią. Nie umiał przechodzic  obojętnie obok ludzkiej 
biedy i nieszczęs cia. Po s mierci rodzico w chętnie dzielił się 
odziedziczonym po nich majątkiem z innymi. Mikołaj dzięki 
pomocy stryja został kapłanem. Kiedy przebywał z pielgrzym-
ką w Żiemi S więtej – co było jego wielkim marzeniem – w Mi-
rze (obecnie Derme) zmarł biskup. Uradzono, z e jego następ-
cą zostanie ten, kto nazajutrz wejdzie jako pierwszy do s wiąty-
ni. Tymczasem Mikołaj po powrocie z pielgrzymki spędził noc 
na modlitwie pod kos ciołem, dziękując Bogu za szczęs liwy 
powro t. Do s wiątyni wszedł jako pierwszy. Wybrany w ten 
sposo b na biskupa miasta Miry, kto re było wtedy stolicą Licji 
w Azji Mniejszej, słynął z wielkiej troski o swoich wiernych. 
Gdy cesarz Konstantyn skazał trzech męz czyzn z Miry na karę 
s mierci za jakies  drobne wykroczenie, sam udał się do Kon-

stantynopola i uprosił dla nich ułaskawienie. Do legendy przeszło tez  wiele opowies ci o jego hojnos ci. 
Jedną z nich uwiecznił Dante w „Boskiej komedii”. Mo wi ona o trzech ubogich pannach, kto rych ojca nie 
było stac  na posag dla co rek. Mikołaj w tajemnicy, nocą, az  trzykrotnie podrzucał do ich domu złoto, 
umoz liwiając im zamąz po js cie. Jak pisze ks. Mikołaj Frąckiewicz w „Delicyjach rodzinnych” (Krako w 
1746), „rodzice na ową pamiątkę szczodrobliwos ci s więtego Mikołaja, z e w nocy ubogiemu szlachcicowi 
na posag trzech co rek złoto oknem wrzucił, zwykli co rok na wigilię s więta jego dla zachęcenia naboz en -
stwa dziatkom swoim s piącym ro z ne podarunki zawięzowac  i podrzucac , powiadając im na to, z e im to 
s w. Mikołaj przynio sł, ale rozkazał: z ebys cie paciorek naboz nie rano i wieczorem mo wili, rodzico w słu-
chali”. W Polsce zwyczaj obdarowywania się prezentami 6 grudnia rozpowszechnił się dzięki ks. Piotro-
wi Skardze, kto ry załoz ył tak zwaną skrzynkę s więtego Mikołaja, do kto rej cały rok zbierał datki, by 6 
grudnia zebrane pieniądze przekazywac  ubogim dziewczętom włas nie na posag. Istnieje tez  wiele opo-
wies ci o cudach s więtego Mikołaja. Jedna z nich głosi, z e wskrzesił troje ludzi zamordowanych przez ho-
telarza za to, z e nie zapłacili mu pieniędzy nalez nych za pobyt. 

W czasie przes ladowania za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana na początku IV wieku, S więty został 
uwięziony. Jego sława była juz  tak wielka, z e sędziowie nie mieli odwagi skazac  go na s mierc , został je-
dynie wygnany ze swojego miasta.    Wolnos c  odzyskał dopiero w 313 roku po edykcie mediolan -



 

 

anioł, chleb, troje dzieci lub młodzien co w, 
trzy jabłka, trzy złote kule, pastorał, księga, 
kotwica, sakiewka z pieniędzmi, okręt czy 
kojarzony przez wszystkich worek prezen-
to w. 

PATRON 
S więty Mikołaj jest patro-
nem Grecji, Rusi, Berlina, 
Miry, Moskwy, Nowogrodu; 
małych dzieci, panien na 
wydaniu, sędzio w, adwoka-
to w, notariuszy, piekarzy, 
cukierniko w, marynarzy, 
pielgrzymo w, podro z nych, 
rzemies lniko w, ubogich, 
więz nio w. Jego wstawien-
nictwa uprasza się podczas 
burz na morzu, klęsk głodo-
wych czy właman  i we 
wszystkich innych naglą-
cych potrzebach. 

Kult s więtego Mikołaja się-
ga juz  IV wieku. S wiątyn  

pod jego wezwaniem było tak wiele, z e s re-
dniowieczny pisarz mo gł zanotowac : 
„Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc języko w, nie 
byłbym zdolny zliczyc  wszystkich kos cioło w, 
wzniesionych ku jego czci”. W Polsce jest ich 
obecnie az  327, a najokazalsze z nich znajdu-
ją się w Gdan sku i Elblągu. Imię Mikołaja no-
siło   16 s więtych i 6 błogosławionych.  Było 
ono ro wniez  chętnie nadawane i w naszym 
kraju. Najbardziej znani Polacy noszący to 
imię to Mikołaj Kopernik, Mikołaj Rej, ojciec 
literatury polskiej, Mikołaj Sęp Szarzyn ski, 
poeta, Mikołaj Trąba, pierwszy prymas Pol-
ski czy Mikołaj z Kurowa, arcybiskup gniez -
nien ski. 

skim i mo gł wro cic  do Miry. Brał udział w so-
borze powszechnym w Nicei w 325 roku, na 
kto rym bardzo zdecydowanie wystąpił prze-
ciwko Ariuszowi i jego heretyckim poglą-
dom. Podobno unio sł się mocno i uderzył go 
w twarz. Wtrącony za to do więzienia, docze-
kał się – jak głosi legenda – 
odwiedzin Pana Jezusa i 
Jego Matki, kto rzy mieli go 
pocieszac  i umacniac  do 
walki z herezjami. 

Mikołaj zmarł 6 grud-
nia między 345 a 352 ro-
kiem. Żostał pochowany w 
Mirze. W 1087 roku włoscy 
kupcy uzyskali pozwolenie 
na wywiezienie z miasta – 
zajętego juz  wo wczas przez 
Turko w – relikwii S więtego 
do Bari. Stało się to 9 maja 
tego roku. Jego grobowiec, 
znajdujący się w Bari w ba-
zylice pod jego wezwa-
niem, został pos więcony 
29 wrzes nia 1089 roku przez papiez a Urba-
na II. To włas nie przy tym grobowcu w 1098 
roku odbył się synod, kto rego gło wnym ce-
lem było połączenie Kos cioła Rzymskiego z 
Prawosławnym. 

IKONOGRAFIA 
S więty Mikołaj najczęs ciej jest przedsta-

wiany w stroju biskupa rytu łacin skiego lub 
greckiego; moz e byc  takz e ukazany jako mło-
dy męz czyzna, wrzucający złote kule przez 
okno domu trzech ubogich panien, albo 
wskrzeszający troje dzieci, ratujący rozbit-
ko w z wraku statku, czy nawet noworodek 
chwalący Boga. Jego atrybutami mogą byc : 
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Drodzy Moi Diecezjanie 

Kieruję do Was serdeczne zaproszenie, 
bys cie włączyli się w przygotowania naj-
bliz szych S wiatowych Dni Młodziez y, kto -
re w 2016 roku odbędę się w Polsce, a ich 
centralne wydarzenia w Krakowie.  

Przed nami ogromna szansa, by dac  
s wiadectwo naszej wiary młodziez y z ca-
łego s wiata. Szansa i wiele pracy, kto ra 
wszystkich nas czeka. 

KOCHANA MŁODZIEŻY! 
Liczę na Wasze zaangaz owanie  w 

przygotowanie Waszych Parafii 
i naszej Diecezji na przyjęcie Młodych z 
ro z nych stron s wiata podczas „Dni w Die-
cezjach w lipcu 2016 roku. 
Spodziewamy się, z e naszą Archidiecezję 
odwiedzi ok. 20 tysięcy oso b. Podejmijcie 
wyzwanie, jakie przed nami stawia pa-
piez  Franciszek, kto ry pragnie spotkac  się 
z pełnym wiary Kos ciołem w naszym 
kraju. 

DROGIE RODZINY! 
Przyjmijcie, proszę, do Waszych do-

mo w Młodych z całego s wiata. Pokaz cie 
im siłę polskiej, chrzes cijan skiej rodziny i 
naszej narodowej gos cinnos ci. Przybywa-
jąca do nas młodziez  pragnie dos wiad-
czyc   ducha polskiego domu. Młodzi z ca-
łego s wiata przyjez dz ają do kraju s w. Ja-
na Pawła II i s w. Faustyny.  

Przyjmijmy ich jak najserdeczniej, a 
dos wiadczymy prawdziwos ci naszego 
polskiego przysłowia: „Gos c  w dom, Bo g 
w dom".  

Na trud przygotowan  naszych parafii 
do „Dni w Diecezjach" wszystkim z serca 
błogosławię i zapraszam do udziału w 
uroczystos ciach S DM 2016.   

Kazimierz Kardynał Nycz  

Arcybiskup Metropolita Warszawski 
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W Uroczystos c  Objawienia Pan skiego, 6 
stycznia 2015 roku, w bazylice archika-
tedralnej Św. Jana Chrzciciela w War-
szawie, o godz. 11.00, Kardynał Kazi-
mierz Nycz odprawi uroczystą Mszę S wię-
ta, kto ra zostanie poprzedzona wręcze-
niem medali Ża zasługi dla Archidiecezji 
Warszawskiej. 

Tego dnia, w Uroczystos c  Objawienia 
Pan skiego, czyli 6 stycznia 2015 roku 
o godz. 12.00 po raz sio dmy z Placu Żam-
kowego wyruszy Orszak Trzech Kro li. 

Juz  po raz 7 Orszak Trzech Kro li przej-
dzie ulicami s wiata, aby w dniu S więta 
Objawienia Pan skiego, podąz yc   za Trze-
ma Kro lami do Stajenki i ukłonic  się Nowo 
Narodzonemu! 

Tym razem te wyjątkowe Jasełka zosta-
ną wystawione w około 300 miejscowo-
s ciach Polski, i w kilkudziesięciu miej-
scach na s wiecie. 

6 stycznia 2015 r. zwykli ludzie: rodzi-
ny, sąsiedzi, na ulicach wiosek, miast i 

miasteczek, złączą 
się razem opowia-
dając tak jak potra-
fią, swoimi słowa-
mi i swoim sercem 
historię sprzed 
2000 lat. 

Orszak 2015 to pią-
ta rocznica odzy-
skania dnia wolne-
go od pracy w 

S więto Trzech Kro li. Jestes my dumni, z e 
to najstarsze s więto chrzes cijan stwa 
odzyskało swo j czas i miejsce w prze-
strzeni publicznej, w tylu miejscowo-
s ciach. 
 roku 2014, w tryumfalnej drodze do 
Stajenki wzięło udział ponad 700 000 
uczestniko w, w 187 miejscowos ciach, w 
7 krajach na 3 kontynentach oraz 2 mln 
widzo w oglądających transmisję TVP 
na z ywo! 

Jak co roku, Fundacja Orszak Trzech 
Kro li przygotowała konkursy dla kaz de-
go. Będą konkursy dobrze juz  znane 
oraz nowe. Dla miejscowos ci – Konkurs 
na wielbłąda, dla dzieci i młodziez y – 
Konkurs plastyczny, dla Rodzin – Kon-
kurs Szopek Rodzinnych, dla wszyst-
kich – Konkurs Fotograficzny, dla insty-
tucji skupiających zdolną młodziez  – 
Konkurs na Gwiazdę! 

Żapraszamy wszystkich do wspo lne-
go s więtowania! 

orszak trzech kro liorszak trzech kro liorszak trzech kro li   
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
1. W tym tygodniu zapraszam na RORATY w poniedziałek, wtorek i  s rodę  

rano o godz. 7-ej. Spowiedz  będzie moz liwa rano po roratach oraz w ponie-

działek po południu. 

2. Do ubierania choinek zapraszam w poniedziałek o godz. 17-tej.  

3. Proszę zgłaszac  proboszczowi osoby, kto re nie wychodzą z domu, a chciałyby 

skorzystac  przed s więtami z posługi sakramentalnej. 

4. PORŻĄDEK MSŻY S W. w S WIĘTA BOŻ EGO NARODŻENIA: 

a. 25 grudnia - 1)Pasterka o po łnocy, 2) o godz. 10-tej i 3) SUMA o godz. 12.00 

b. 26 grudnia - 1) o godz. 10.00, 2) SUMA o godz. 12.00 i 3) msza s lubna o 14.00 

5. W dni świąteczne NIE BĘDZIE Mszy św. rano o godz. 8.00.   

6. W kruchcie kos cioła moz na zaopatrzyc  się w opłatki. Ofiary składane przy tej 

okazji do koszyczka będą przeznaczone na wyposarzenie naszej s wiątyni.  

7. Moz na zamawiac  intencje Mszy s w. na styczen  i luty. 

8. KOLĘDĘ rozpoczniemy w  - poniedziałek 29 grudnia - ul. Lipowa 2. 

 - wtorek 30  grudnia  - ul. Lipowa 4 

 - sobota 03 stycznia  - ul. Lipowa- domki 

Czym jest dla Ciebie ? 

MSZA ŚWIĘTA  

OFIARA CHRYSTUSA 
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 
21/12/2014  IV Niedziela Adwentu 

08:00   + Stefana Tomasika w 5 r. śm.,  Janinę i Edwarda Tomasik. 

10:00   + Stanisława Florkiewicza w 35 r. śm. 

12:00  SUMA w int. Parafian 

22/12/2013 Poniedziałek 

RORATY  07:00  O bł. Boże dla Doroty i Dariusza oraz ich dzieci. 

23/12/2013 Wtorek 

RORATY  07:00   ……………………………………………………. 

24/12/2014 Środa  - WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

RORATY  07:00  + Adama Kaczmarczyka. 

25/12/2014 Czwartek - I Dzień  BOŻEGO NARODZENIA 

24:00  PASTERKA  w int. PARAFIAN 

10:00   O bł. Boże dla Kubusia w 3 urodziny i dla Kacperka. 

12:00  ………………………………………… 

26/12/2014 Piątek       - II Dzień  BOŻEGO NARODZENIA - Św. Szczepana 

10:00  + Stefana Pomianowskiego. 

12:00   ………………………………………… 

14:00 ŚLUB - O bł. Boże dla Olgi i Witolda. 

27/12/2014 Sobota 

08:00   ………………………………………… 

28/12/2014  I Niedziela po Narodzeniu Pańskim - Święto Świętej Ro-
dziny 

08:00   ………………………………………… 

10:00   + Włodzimierza Gronowolskiego. 

12:00  SUMA w int. Parafian 



 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
MSZA ŚW. 
     NIEDZIELE i UROCZYSTOŚCI  

 - godz. 8.00;  
 - godz. 10.00 (z udziałem dzieci) 
 - godz. 12.00 (SUMA w int. Parafian) 

     DNI ZWYKŁE 
 - wtorek i czwartek  - godz. 08.00 
 - pozostałe dni       - godz. 18.00 

NABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKU 
     MAJOWE 

 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni   - o godz. 17.30 

     CZERWCOWE 
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni - bezpos rednio po Mszy s w. 

     RÓŻAŃCOWE (październik)  
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - we wtorki i czwartki  - godz. 08.30 
 - w pozostałe dni  - godz. 17.30  

WIELKI POST  
     DROGA KRZYŻOWA 

 - w piątki  Wielkiego Postu - godz. 17.15 

     GORZKIE ŻALE   
 - w niedziele Wielkiego Postu - bezpos rednio po Sumie 

ADWENT 
     RORATY  

 - we wtorki, czwartki  i  soboty ADWENTU - godz. 07.00 

 

Al. E. Marylskiego 5 

05-825 Ksiąz enice 

kom.: 601-31-97-15 

email: parafia@jan-maria-vianney.pl 

www.bozia24.pl 

Rzymskokatolicka Parafia 

s w. Jana Marii Vianneya 

w Ksiąz enicach 


