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Wierzymy,
że warto 
pomagać
indywidualnie, rodzinnie, zawsze

Przekaż 1,5% Podatku 
dla Caritas dieCezji WłoCłaWskiej

wpisz w formularzu piT numer KRS 0000988277

Z naucZania papieża francisZka

papież franciszek 
o adwencie

Gdy zbliżają się do niego znani z obłudy faryzeusze 
i saduceusze jego «reakcja alergiczna» jest bardzo silna 
! Niektórzy prawdopodobnie przyszli do niego z cieka-
wości lub oportunizmu, ponieważ Jan stał się bardzo 
popularny. Ci faryzeusze i saduceusze uważali, że są 
w porządku i w obliczu srogiego wezwania Jana Chrzci-
ciela usprawiedliwiali się mówiąc: «Abrahama mamy za 
ojca». W ten sposób, pośród dwulicowości i zarozumia-
łości, nie skorzystali z okazji łaski, z szansy rozpoczęcia 
nowego życia. Dlatego Jan mówi im: «Wydajcie godny 
owoc nawrócenia!». Jest to krzyk miłości, jak wołanie 
ojca, który widzi syna niszczącego siebie i mówi mu: «Nie 
odrzucaj swojego życia!». Rzeczywiście, największym 
zagrożeniem jest obłuda, ponieważ może zrujnować 
nawet to, co najświętsze.

* * *
Być może patrzymy z góry na innych, myśląc, że jeste-

śmy od nich lepsi, że trzymamy własne życie w swoich 
rękach, że nie potrzebujemy Boga, Kościoła, naszych braci 
i sióstr na co dzień. Adwent jest czasem łaski, aby zdjąć 
nasze maski i stanąć w kolejce z pokornymi; aby uwolnić 
się od pychy i uważania się za samowystarczalnych, aby 
wyznać nasze grzechy i otrzymać Boże przebaczenie, aby 
prosić o wybaczenie tych, których obraziliśmy. W ten 
sposób zaczyna się nowe życie. A droga jest tylko jedna, 
droga pokory.

papież franciszek 
o Bożym narodzeniu

O to właśnie chodzi w Bożym Narodzeniu: narodziny 
Jezusa są nowością, która pozwala nam rodzić się co 
roku na nowo, znaleźć w Nim siłę, by stawić czoło każ-
dej próbie. [...] Nienasyceni posiadaniem, rzucamy się 
do tak wielu żłobów próżności, zapominając o żłóbku 
w Betlejem. Ten żłóbek, ubogi we wszystko a bogaty 
w miłość, uczy, że pokarmem życia jest dać się miłować 
Bogu i kochać innych.

* * *
Cóż za wspaniały dar! Dzisiaj Bóg nas zadziwia i mówi 

do każdego z nas: Jesteś cudem. Siostro, bracie, nie upa-
daj na duchu. Masz pokusę, by uważać się za złego czło-
wieka? Bóg mówi do ciebie: „Nie, jesteś moim dzieckiem”.

* * *
A jednak, jeśli spojrzymy na niewdzięczność człowie-

ka wobec Boga i niesprawiedliwość wobec tak wielu 
naszych braci i sióstr, pojawia się wątpliwość: czy Pan 
dobrze uczynił dając nam tak wiele, czy dobrze czyni, 
żywiąc nadal do nas ufność? Czy on nas nie przecenia?

* * *
Jego czuły płacz pozwala nam zrozumieć, jak wiele 

z naszych kaprysów jest bezużytecznych. Jego bezbronna 
i rozbrajająca miłość przypomina nam, że czas, który 
mamy, nie jest na użalanie się nad sobą, ale na pocie-
szanie łez tych, którzy cierpią.

kościół i świat

wigilijne dzieło pomocy 
dzieciom

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oznacza nadzieję 
na lepszy los dla setek tysięcy dzieci z rodzin potrzebu-
jących wsparcia. W ramach 29. edycji akcji Caritas Polska 
przygotowała ok. 2 mln świec, które zapłoną na wigilij-
nych stołach. Finansowanie wakacyjnego wypoczynku, 
posiłków, stypendiów oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji 
i leczeniu – to główne cele, którym służą co roku środki 
zebrane dzięki dystrybucji świec Caritas, prowadzonej 
w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

W tym roku 10 groszy, uzyskanych dzięki każdej z wi-
gilijnych świec rozprowadzanych w parafiach, zostanie 
przeznaczone na dożywianie dzieci z krajów globalnego 
południa.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątko-
wane przez Caritas w 1994 r. Co roku, podczas Adwentu, 
świece są rozprowadzane w parafiach w Polsce. Od blisko 
20 lat akcja ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest pro-
wadzona przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego oraz Prawosławnym Ośrodkiem 
Miłosierdzia Eleos. Od początku nawiązuje do idei pustego 
miejsca przy stole. Światło świecy przypomina Polakom, 
że na naszą pomoc czekają ci, którzy nas potrzebują.

Źródło: www.caritas.pl
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święta Bożego narodzenia po chrześcijańsku
Na ogół sądzi się, że święta Bożego Narodzenia są proste do przeżycia, bo cóż skomplikowanego może być  wigilii, 

przełamaniu się opłatkiem, kolędach, choince, pasterce, wymienionych życzeniach, jakimś podarunku, spotkaniach 
w kręgu rodzinnym. Czy jednak rzeczywiście to wszystko jest takie proste?

Początek Ewangelii św. Jana, opowiadający o Bożym 
Narodzeniu odwołuje się do dwóch tajemniczych rze-
czywistości: „Słowo [które] stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas” oraz „świat ]który] stał się przez Nie, lecz świat 
Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go 
nie przyjęli”.

Św. Augustyn, rozważając tę tajemnicę, mówił o dwóch 
państwach: państwie Boga i państwie człowieka. Państwo 
Boże powstało z miłości Boga posuniętej aż do wynisz-
czenia siebie, a państwo ziemskie powstało z miłości 
człowieka posuniętej aż do odrzucenia Boga. Te dwie 
postawy — boska i ludzka — obecne już na początku 
świata, przybrały dramatyczny kształt w „pełni czasu”, 
a więc wtedy gdy dokonała się tajemnica wcielenia. Jan, 
który bardziej zażyle niż inni uczestniczył w tym dramacie 
zbawczym, rozważa go w swojej Ewangelii odwołując się 
do przeciwstawienia między ciemnością światłem, mię-
dzy ciałem i krwią a duchem. Ten sam dramat św. Paweł 
widzi w historii zbawienia, urzeczywistniającej się pośród 
tajemnicy niegodziwości, aż do końca czasów. Narodzenie 
Pana w naszych zgromadzeniach liturgicznych, wydaje 
się stanowić dalszy ciąg tych antytez: „W Nim było życie, 
a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie ogarnęła”.

Także w naszych kościołach, podczas gdy życie się nam 
udziela i staje się światłem pośród ludzi, patrząc na obo-
jętność wielu, zdając sobie sprawę z naszych braków, 
zauważając także wrogość do tego, co chrześcijańskie, 
musimy wyznać: „Ciemność jej nie zrozumiała”. Chodzi 
w tym przypadku także o tę ciemność, która uważa się 
za oświeconą i oświecającą, wyzwalającą człowieka, gdy 
tymczasem przeszkadza mu w wolnym rozwoju ducho-
wym. Ten fakt, że Syn Dawidowy, który na spis ludności 
wchodzi do swojego miasta, Betlejem, z zostaje 
zmuszony, nawet jeśli tylko przypad-
kiem, do narodzenia się poza jego 
murami, nie jest bez znaczenia. To 
wykluczenie przybiera jeszcze kon-
kretniejszy wyraz w Nazarecie, 
gdzie Jezus — objawiając, że jest 
Mesjaszem — przez „swoich” zo-
staje wyprowadzony z synagogi 
i zaprowadzony na górę, na któ-
rej było zbudowane miasto, aby 
zostać rzucony w przepaść. 
Całe życie Pana upływało 
pod znakiem sprzeciwu 

— nękali go faryzeusze i uczeni w Piśmie, aż w końcu 
skazali Go na śmierć, która dokonała się poza świętym 
miastem — Jerozolimą.

Nie jest łatwo po chrześcijańsku przeżywać Boże Naro-
dzenie, gdyż w tym celu trzeba wejść w ten sam dramat, 
w którym Pan — w ciele — narodził się w Betlejem; w ten 
dramat, który nosi w sobie człowiek cielesny dążąc do 
stania się człowiekiem duchowym; w ten dramat, który 
weryfikuje się w walce między elementami mądrości 
ziemskiej i elementami mądrości niebieskiej, między 
ciemnością, która nas otacza, i światłością, która wschodzi. 
Trzeba więc zakotwiczyć się w Ewangelii, tej Ewangelii 
Syna Bożego, który stając się człowiekiem, stał się naszą 
pewnością. Boże Narodzenie, które przedłuża się w historii 
jest naszą nadzieją. Temu Bogu, który przyszedł i który 
ciągle do nas przychodzi, musimy na nowo powiedzieć 
nasze „tak” — musimy o Nim zaświadczyć. Chrześcijańskie 
Boże Narodzenie — w świecie, który nie mówi już języ-
kiem wiary i łaski — oczekuje od nas przejrzystego znaku 
wiarygodności. Na podobieństwo pasterzy, trzech króli, 
Symeona i Anny, powinniśmy stać się znakiem tego, co się 
dokonało i dokonuje: „Wszystkim tym, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”.

Jesteśmy tymi, którzy narodzili się z Boga; wierzymy 
w Jego imię; jesteśmy synami, którzy — jak Jan Chrzciciel 
— powinni być świadkami wiernymi, ponieważ „z Jego 
pełności wszyscyśmy otrzymali — łaskę po łasce”. Nie 
wystarczy w świątecznym ubraniu iść do kościoła, nie-
cierpliwie oczekiwać końca Mszy, zaprowadzić dziecko do 
szopki, aby po chrześcijańsku przeżywać Boże Narodze-
nie. Nie wystarczy nawet kolorowa choinka, czy oświetlo-
ny żłóbek w domu, aby zapalić obecność duchową. Nie 
możemy też uważać, że jakiś zdawkowy prezencik, będzie 
mógł zadośćuczynić naszym obowiązkom względem 
bliźniego. Słowo Boże, przyjmując ludzką naturę w jej 

całości, zobowiązuje nas w sposób uniwer-
salny — ekumeniczny. Na wszystko i na 

wszystkich musi rozciągnąć się nasza ra-
dość, a w sposób szczególny musi się-
gnąć tam, gdzie słabość i nędza woła 
o wcielenie miłości.

Jeśli Syn Boży, aby przyjść do nas, 
przyjął ludzkie oblicze i ciało, ludzkie 
postawy i zwyczaje, to my — aby rze-

czywiście iść do Boga — musimy 
wziąć na siebie boskie obycza-
je. Wcielenie Boga w nas i nas 

w Boga musi dokonać się w czasie, całkowicie, społecznie. 
Trzeba zstąpić — jak Słowo Boże zstąpiło „w postaci sługi”; 
trzeba stać się uczestnikiem Jego gorliwości o zbawienie, 
nawiązać do Jego świętego niepokoju, wyzwolić się od 
fałszywego spokoju, który najczęściej jest przyzwyczaje-
niem się do bezwładu ciała i krwi. Iluż z nas jest gotowych, 
aby udać się do Betlejem i zatrzymać w adoracji przed 
Dzieckiem „owiniętym w pieluszki”? Mamy zawsze coś 
innego do zrobienia i do przemyślenia niż pójść za przy-
kładem pasterzy: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się 
tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. Nie jesteśmy 
dość chętni, aby zweryfikować miarę naszej wiary; rzad-
ko troszczymy się o rachunek sumienia, który mógłby 
zdemaskować naszą niewierność i upartość, nasze wyra-
chowanie i egoistyczne zadowolenie z siebie, z naszego 
sposobu widzenia i rozumienia. Aby zrozumieć Pana, 
który przyszedł i przychodzi, trzeba podnieść się, trzeba 
zmienić sposób myślenia, wyruszyć w drogę na sposób 
dzieci i ubogich. Kto uważa się za wielkiego i ważnego, 
ten się nie podnosi, stoi wygodnie na swoim stanowisku, 
pozostaje przywiązany do swojej pożądliwości.

Niczego się nie rozumie, na nic się nie czeka, gdy jest 
się podobnym do faryzeusza ze świątyni, który uważa, 
że najlepiej wyraził swoją religijność, gdyż zdobył się na 
kilka ostentacyjnych gestów i słów. To ubogi się podnosi! 
To dziecko jest w drodze! Tylko ubodzy i mali wędrują 
w Kościele i pozwalają wędrować Kościołowi. Oto dlacze-
go Bóg stał się ubogi w Chrystusie — stał się Dzieckiem 
w Betlejem. I chce być znany, przyjęty, naśladowany na 
sposób ubogich i dzieci. Zbudźmy się więc z naszej preten-
sjonalności i z naszej pychy. Nadeszła godzina powstania 
ze snu, aby wejść w wielki dzień odkupienia. „Narodził się 
nam Zbawiciel”.

Jest oczywiste, że ciągle jesteśmy kuszeni do pójścia za 
kimś innym. Nie ma co nad tym dyskutować. Ciągle nęka 
nas demon szukania czegoś poza Chrystusem i Kościo-
łem. Ciągle żyje w nas paradoksalna nieufność do wiary, 
sakramentów i teologii, która każe zwracać się do mitów 
kultury i reklamy, zainteresować się głosem krytyków, 
którym ani na chwilę nie przychodzi myśl o zaintereso-
waniu się prawdą. Jako dziedzictwo marksizmu, ciągle 
pozostaje w nas pokusa „dialektyki”, która wzbudza raczej 
wątpliwości niż dyspozycje do wiary, sprowadzająca to, co 
boskie do tego, co ludzkie, do sekularyzacji, która wpraw-
dzie zaczyna metodycznie mówić o Bogu i tajemnicach 
wiary, a kończy w radykalnej laicyzacji myślenia i działania 
ludzkiego. W dziedzinie wiary nie można być anarchistą, 
poszukiwaczem przygód i nomadem, jak nie można po 
partyzancku wprowadzać porządku prawnego.

Wybraliśmy Chrystusa i służenie Mu w Kościele — to 
jest nasz podstawowy wybór. Tylko na mocy tego wyboru 
możemy przyczynić się do odnowy świata. Jeśli w naszym 
życiu chrześcijańskim kontestujemy pustkę, demaskujemy 
braki i powierzchowność, to ta pustka i powierzchow-
ność muszą zostać napełnione autentycznymi rzeczywi-

stościami, jeśli nie chce się iść za zabobonami i magią. 
Demaskowanie czegoś z profetyczną gorliwością musi 
być połączone z gorliwym „utreściowieniem” tego, co 
odkrywamy jako decydujące o naszym życiu.

Boże Narodzenie wzywa nas do tych osobistych prze-
myśleń i do najbardziej osobistych przeżyć. Angelus 
Silesius, wielki mistyk z XVII wieku, w zbiorze afory-
zmów, zatytułowanym Cherubinischer Wandersmann, 
zapisał wymownie: „Nawet jeśli Chrystus narodziłby 
się tysiąc i dziesięć tysięcy razy w Betlejem, to nie zda 
ci się to na nic, jeśli przynajmniej raz nie narodzi się 
w twoim sercu”. Zdanie radykalne, ale zdanie, które 
jest po prostu prawdziwe. Można by wiele powiedzieć 
o tych narodzinach Boga w sercu. W poszukiwaniu od-
powiedzi na pytanie, jak takie narodziny są możliwe, 
sięgnijmy do odpowiedzi udzielonej przez włoskiego 
konwertytę, Giovanniego Papiniego: „Jak będą mogły 
dokonać się te narodziny wewnętrzne? Nasza dusza 
często jest podobna do stajni — tak jest ciasna i ciemna, 
że zdaje się nie być w niej miejsca dla Boga, nawet jeśli 
jest Dzieckiem. A przecież ten cud nie jest niemożliwy, 
byle się go pragnęło i oczekiwało. W dniu, w którym nie 
będziesz czuł uczucia goryczy i zazdrości wobec radości 
nieprzyjaciela lub przyjaciela — raduj się, bo jest to znak, 
że te narodziny są bliskie. W dniu, w którym nie poczujesz 
tajemniczego przypływu przyjemności na wieść o niepo-
wodzeniu lub upadku drugiego, pociesz się, 
bo narodziny są bliskie. W dniu, w którym 
poczujesz potrzebę zaniesienia odrobi-
ny radości temu, kto jest smutny oraz 
natchnienie do ulżenia w bólu i nędzy 
choćby jednemu stworzeniu, raduj 
się, bo przyjście Boga jest w zasięgu 
ręki. A jeśli pewnego dnia wstrzą-
śnie tobą i będziesz nękany przez 
niepowodzenie i stracisz zdrowie 
i siły, dzieci i przyjaciół, i będziesz 
musiał znosić tępotę, złośliwość 
i chłód ze strony bliskich i dalekich, 
a mimo wszystko nie skończysz 
w utyskiwaniu czy złorzeczeniu 
oraz ze spokojem ducha przyjmiesz 
przeznaczenie, raduj się i tryumfuj, 
bo cud, który wydawał się niemoż-
liwy, dokonał się i Zbawiciel już 
narodził się w twoim sercu. Nie 
jesteś już sam, nie będziesz już sam. 
Ciemność twojej nocy zajaśnieje, 
jakby tysiące gwiazd przyszło 
ze wszystkich stron nieba, by 
świętować spotkanie twojego 
krótkiego ludzkiego dnia z bo-
ską wiecznością”.

Janusz Królikowski, Źródło: www.opoka.org.pl 
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Religijne treści uroczystości Bożego Narodzenia pokazują swoją wyjątkowość na tle szeregu zwyczajów kultu-
rowych, które na trwałe wyznaczyły rytm życia nie tylko ludziom przynależącym do Kościoła chrześcijańskiego. 
Bogactwo tematyki bożonarodzeniowej zapisanej w literaturze, utrwalonej w sztuce, przekazywanej w tradycji 
rodzinnej, wyśpiewanej w kolędach i pastorałkach, prezentowanej w szopkach, misteriach teatralnych i zwyczajach 
ludowych zadomowiły się w kulturowych zwyczajach okresu Bożego Narodzenia.

Zwyczaje wigilijne

Wieczerza wigilijna
To wyjątkowa wieczerza, którą tradycyjnie rozpoczyna 

się wraz z blaskiem pierwszej gwiazdki na niebie. Na jej 
niepowtarzalny klimat wpływają takie elementy, jak: 
dzielenie się opłatkiem, sianko pod obrusem, choinka, 
śpiewanie kolęd i obdarowywanie się prezentami. Tak 
się utarło, że Wigilię urządzają nawet ludzie nie związani 
bezpośrednio z Kościołem katolickim. Zwyczaj przygo-
towywania wigilijnej wieczerzy zapisano w  w., choć 
prawdopodobnie był on znany już wcześniej. Nadal 
w dzień Wigilii przestrzegany jest post jakościowy (po-
wstrzymywanie się od potraw mięsnych aż do północy) 
i ilościowy (do ukazania się pierwszej gwiazdy). Pod 
obrusem kładzie się kłosy siana (symbolika stajenki 
betlejemskiej). Przy stole pozostawiamy zawsze wolne 
miejsce dla ewentualnego gościa lub symbolicznie dla 
Chrystusa. O ile zaginął przesąd, by przy stole nie zasia-
dała nieparzysta liczba gości (znaczyłoby to, że za rok 
ktoś z uczestników nie doczeka kolejnej wieczerzy), to 
przetrwały różne tradycje co do ilości i zawartości potraw 
wigilijnych, których powinno być dwanaście. Najczęściej 
podaje się barszcz, zupę grzybową lub rybną, potem 
grzyby z postną kapustą, ryby smażone, faszerowane 
i w galarecie, gotowane lub pieczone, pierogi z grzy-
bami, kluski z makiem, kompot z suszonych owoców, 
a także kutię.

Opłatek
Tradycyjnie spożywanie wieczerzy 

wigilijnej poprzedza dzielenie się 
opłatkiem, czyli bardzo cienkim, 
przaśnym (niekwaszonym) 
chlebem. Ten prosty, ale jakże 
wymowny zwyczaj jest nasyco-
ny głęboką i wielowymiarową 
symboliką. Zawarta jest ona 
najpierw w fakcie "bycia razem" 
– skłóceni nie zasiadają przecież 
do jednego stołu. Dzieląc się 
opłatkiem, wybaczamy sobie, da-
rujemy urazy, jednamy się ze sobą; 
składamy sobie życzenia wszelakiego 
dobra zarówno materialnego, jak i du-
chowego. „To dobro duchowe symbolizuje 
materia opłatka – chleb. Opłatek wigilijny jest dla 

chrześcijanina przede wszystkim nawiązaniem do potrze-
by spożywanie chleba biblijnego, z którym utożsamił się 
sam Chrystus, czyli do odżywiania się eucharystycznym 
chlebem” (ks. Jerzy Stefański, Liturgia w odnowie). Nie ma 
właściwie solidnego opracowania opisującego utrwalenie 
się w polskiej tradycji dzielenia się opłatkiem w wieczór 
wigilijny, a najstarsza wzmianka o tym pochodzi w końca 
XVIII w. Obecnie ten piękny zwyczaj spotykamy jedynie 
w polskiej tradycji bożonarodzeniowej.

Pasterka
Pasterka, czyli Msza św. o północy w noc Bożego Na-

rodzenia, otwiera oktawę liturgicznych obchodów zwią-
zanych z tajemnicą Wcielenia, czyli przyjęcia przez Syna 
Bożego ludzkiej natury i przyjścia na świat.

Uczestniczenie w Pasterce, najlepiej z całą rodziną, 
stanowi zasadniczy, centralny punkt wszystkich zwy-
czajów powiązanych z obchodami przyjścia na świat 
Bożego Dziecięcia.

Żłóbek
Grota betlejemska, miejsce narodzin Chrystusa, wraz 

ze stojącym tam żłóbkiem od początku jest miejscem 
szczególnego pietyzmu i czci chrześcijan. Rozpowszech-
nienie idei budowania i "odtwarzania" żłóbka betle-
jemskiego w kościołach parafialnych zawdzięczamy 

św. Franciszkowi (XIII w.). Św. Bonawentura, opisując 
żywot Świętego z Asyżu (tzw. Legenda maior), poda-
je, że założyciel zakonu zbudował w pobliżu kościoła 
w Greccio w 1223 r. szopkę, w której znalazło się miejsce 
nawet dla osła i wołu. Szopkę poza postaciami Świętej 
Rodziny stopniowo zaczęli wypełniać postaci pasterzy, 
aniołowie, królowie, słudzy Heroda i jego dworzanie. 
Z czasem szopka nabierała cech aktualnych dla określo-
nego czasu i miejsca, a w okresach trudnych politycznie 
szopki nabierały charakteru patriotycznego czy wręcz 
symbolicznego. Polskie szopki pojawiły się u nas dzięki 
sługom synów zakonnych św. Franciszka (zarówno 
franciszkanów konwentualnych, jak też tzw. obser-
wantów, nazwanych w Polsce także bernardynami).

Kolędy
Dzisiaj ta nazwa kojarzy się z pieśniami o te-

matyce bożonarodzeniowej albo z odwiedzi-
nami duszpasterskimi w tym okresie. Sama 
nazwa jest pochodzenia i tradycji rzymskiej. 
Przypuszczalnie kolędy polskie powstały 
najpierw w środowisku franciszkańskim, 
zwłaszcza franciszkanów obserwantów. 
Sam termin "kolęda" w znaczeniu pie-
śni bożonarodzeniowej ustalił się 
dopiero w XVII w. Kolędy wypeł-
nione są tematyką nawiązującą 
do biblijnych opisów narodzin Je-
zusa, zwłaszcza do wydarzeń 
Nocy betlejemskiej, pokłonu 
pasterzy, klimatu groty czy 
stajenki, w której przyszedł 
na świat Zbawiciel. Stopniowo 
ubogacały się o inne wydarze-
nia związane z dziecięctwem 
Chrystusa: rzeź niewinątek, 
hołd mędrców, sen św. Józe-
fa, ucieczka do Egiptu. W kolę-
dach powstających przez wieki 
odbijały się jak w lustrze wydarzenia moral-
ne, społeczne, patriotyczne zabarwione lokalnym kolo-
rytem. Właśnie w kolędach, których ideą powstania było 
przekazanie ubóstwienia człowieka w Jezusie Chrystusie, 
dokonuje się proces "uczłowieczania" Boga. Także ich 
forma literacka sprawia, że są one chętnie wykonywane 
zarówno jako kołysanki, kolędy adorujące, życzeniowe, 
winszujące, patriotyczne czy radosne. Są one zjawiskiem 
kulturowym zwłaszcza na polskiej ziemi, gdzie liczba 
znanych i opisanych kolęd i pastorałek sięga do ponad 
pół tysiąca. 

Choinka
Zwyczaj strojenia choinki – pachnącego lasem drzewka 

rozpowszechnił się w rodzinach niemieckich, tyrolskich, 
austriackich, a potem pozostałych krajach europejskich. 

W ubiegłym wieku zaczęto na szczycie jodły umieszczać 
gwiazdę betlejemską; zawieszane rajskie jabłka miały 
symbolizować echa biblijnego kuszenia Adama, w papie-
rowych łańcuchach rozpoznawano okowy zniewolenia 
grzechowego (czy nawet politycznego w okresie rozbio-
rów Polski). Oświetlenia choinkowe miałyby wskazywać 
na Chrystusa, który przyszedł na świat jako „światło 
na oświecenie pogan”, a żywe, zielone drzewo jodłowe 
symbolizowałoby Chrystusa - źródło wszelkiego życia. 
Naturalna jodła pozostaje nieodzownym towarzyszem 

kościelnych żłóbków; choinka domowa już rzadko 
pachnie naturą - stała się "ekologiczna", sztuczna, 

pachnąca plastikiem. Naturalne ozdoby (owoce, 
łakocie) zastąpiono szklanymi bądź plastikowymi 

kulami, sztucznymi "zimnymi ogniami", świecą-
cymi elektrycznymi lampkami.

Prezenty gwiazdkowe
Powszechna praktyka wzajemnego 
obdarowywania się prezentami, w tym 
zwłaszcza dzieci, z okazji świąt Bożego 
Narodzenia związana była pierwotnie 
z kultem i życiorysem św. Mikołaja, 

biskupa diecezji Bari, wielkiego jał-
mużnika żyjącego w IV w. Jego 

niezwykła hojność, szczo-
drobliwość, troska o bied-
nych stały się symbolem 
i uosobieniem miłości do 
każdego bliźniego. Właśnie 
w okresie Bożego Narodze-
nia znalazło swoje logiczne 

uzasadnienie. Dzisiejszą tra-
dycję zawdzięczamy Marci-
nowi Lutrowi, który w 1535 r. 
domagał się, aby protestanci 

zaniechali zwyczaju św. Miko-
łaja, a prezenty dawali swoim 

dzieciom jako dar samego Dzie-
ciątka Jezus. Z czasem wszystkie kraje chrześcijańskie, 

także katolickie, przyjęły tę praktykę, gdyż motywacja 
była teolgicznie poprawna, "pomimo Lutrowej prowen-
ciencji" (ks. Jerzy Stefański Liturgia w odnowie). Swoistym 
prezentem pamięci jest wysyłanie kartek z życzeniami 
"wesołych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia". Jed-
nakże czy treść kartek i banalne często słowa życzeń mają 
związek z istotą - sensem religijnego źródła tych życzeń, 
czyli faktem narodzin Jezusa Chrystusa. Coraz częściej 
laickie kartki świąteczne przyozdobione bombkami, 
saniami, wyparły plastyczne wyobrażenia związane z 
"wejściem Chrystusa w dzieje świata?". I życzenia mogą 
być świadectwem wiary...

(na podst. "Liturgii w odnowie" ks. Jerzego Stefańskiego), 
Źródło: www.niedziela.pl 
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łatwy quiz o tradycjach świątecznych 
Kochani. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym quizie. Poprawne odpowiedzi należy zapisać na przygoto-

wanej karcie odpowiedzi i dostarczyć do kancelarii parafialnej (można wrzucać do skrzynki pocztowej lub wręczyć 
osobiście) lub zakrystii do 15 stycznia 2023 r. Wśród autorów poprawnie wypełnionych kuponów zostanie wylo-
sowany zwycięzca, na którego czeka nagroda. Zapraszamy do zabawy!

1. Tradycja ubierania choinki przybyła do Polski z:
a) Niemiec; b) USA; c) Wielkiej Brytanii

2. Według tradycji do kolacji wigilijnej zasiadamy, 
gdy:
a) zajdzie Słońce; b) pojawi się Księżyc; c) na 

niebie pojawi się pierwsza gwiazdka 

3. Ile potraw powinno znaleźć się według tradycji na 
wigilijnym stole?
a) 20; b) 12; c) tylu, ilu jest biesiadników

4. Która z wymienionych potraw, nie jest typową 
dla wigilijnego stołu?
a) pierogi z mięsem; b)  karp w galarecie; 

c) barszcz czerwony z uszkami

5. Puste miejsce przy stole w wigilię zostawiamy dla:
a) dalekich krewnych; b) zbłąkanego wędrowca; 

c) św. Mikołaja

6. Prezenty świąteczne w Polsce znajdujemy:
a) pod poduszką; b) w skarpecie; c) pod choinką

7. W Polsce prezentów nie przynosi:
a) Dzieciątko; b) św. Szczepan; c) Gwiazdor

8. Pod wigilijny obrus wkładamy:
a) sianko; b) pieniądze; c) rybią łuskę

9. Przy składaniu świątecznych życzeń dzielimy się:
a) jajeczkiem; b) śledzikiem, c) opłatkiem 

10. Według zwyczajów w wigilię zwierzęta mówią 
ludzkim głosem:
a) gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazda; 

b) o północy; c) o świcie

11. Pierwszą szopkę betlejemską miał przygotować: 
a) św. Tomasz z Akwinu; b) św. Franciszek z Asyżu; 

c) św. Mikołaj z Mirry

12. Polską kolędą nie jest:
a) Bóg się rodzi; b) Dzisiaj w Betlejem; c) Cicha noc

13. Widowiska o Bożym Narodzeniu wzorowane na 
średniowiecznych widowiskach to:
a) jasełka; b) kukiełka; c) teatrzyki

14. Msza o północy w noc wigilijną to:
a) królówka; b) pasterka, c) opłatka

15. W uroczystość Objawienia Pańskiego na ulicach 
polskich miast można spotkać:
a) procesję rezurekcyjną; b) drogę krzyżową; c) Or-

szak Trzech Króli

16. Symbol C+M+B umieszczany na drzwiach do-
mów w Trzech Króli, oznacza:
a) imiona trzech mędrców: Kacpra, Malchior 

i Baltazara; b) łacińską sentencję Christus 
mansionem benedicat (Niech Chrystus bło-
gosławi temu domowi); c) obie odpowiedzi 
są poprawne

1. .........................................
2. ...........................................
3. .........................................
4. ...........................................
5. ...........................................
6. ...........................................
7. ...........................................
8. ...........................................

9. ...........................................
10. ...........................................
11. ...........................................
12. ...........................................
13. ...........................................
14. ...........................................
15. ...........................................
16. ...........................................

Imię i nazwisko: 
..............................................................
numer telefonu:
...............................................................

karta odpowiedzi – łatwy quiz o tradycjach świątecznych

Podstawowa funkcja wspólnego śpiewania to budo-
wanie wspólnoty. Zbiorowe śpiewanie buduje poczucie 
jedności i przynależności do grupy. W tradycji praktycznie 
wszystkich kultur świata grupowy śpiew towarzyszył 
codziennym czynnościom. Jeszcze na początku XX wieku 
ludzie śpiewali przy pracy i bawili się, wspólnie muzykując. 
Dopiero współczesny rozwój techniki sprawił, że muzyki 
raczej słuchamy, i to w samotności, niż ją wykonujemy.

Przepiękny zwyczaj wspólnego śpiewania kolęd w gronie 
rodziny i przyjaciół ma nie tylko duże znaczenie kulturo-
we, ale także psychologiczne. Zwyczaj może zanika, ale 
warto go pielęgnować. Osobiście korzystam z „Kantyczek 
z Nutami”, wydanych w 1911 roku, zawierających niemal 
300 polskich kolęd i pastorałek. Można jednak znaleźć 
także wiele współczesnych, bogatych zbiorów kolęd.

W dawnych wiekach doświadczenie muzyki było do-
świadczeniem grupowym. Nieliczni chadzali na koncerty, 
popularniejsze było wspólne śpiewanie i muzykowanie. 
Znam rodziny, które do dziś pielęgnują tradycję śpiewa-
nia kolęd – niektóre rodziny śpiewają je na głosy, inne 
z towarzyszeniem instrumentów. Uczestnictwo w takim 
wieczorze kolęd jest więc także przeżyciem artystycznym. 
Ale nie trzeba być muzykiem, by cieszyć się wspólnym 
śpiewem. Niedawno zorganizowaliśmy z mężem u siebie 
wspólne kolędowanie. Ludzie, którzy przyszli, znali się 
raczej powierzchownie, a umiejętność śpiewania była 
na różnym poziomie (od rytmicznego skandowania bez 
melodii do improwizacji głosu akompaniującego), jednak 
muzyka połączyła nas tak, że w okamgnieniu minęły 
prawie cztery godziny. Namawiam więc do wspólnych 
kolęd – tak rzadko mamy okazję śpiewać, a przecież w ko-
lędowaniu nie chodzi o jakość wykonania, lecz o wspólny, 
łączący ludzi śpiew.

We współczesnym świecie ludzie czują się coraz bar-
dziej samotni i skazani na samodzielne radzenie sobie 
z problemami. Emocje o wiele łatwiej wyrazić za pomo-
cą śpiewu, niż za pomocą słów. Na tym spostrzeżeniu 
bazuje np. muzykoterapia. Ludzie, którzy poddają się 
muzykoterapii, są zachęcani do wyrażenia w śpiewie 
lub grze tego, co czują, i często okazuje się, że jest to 
o wiele łatwiejsze, niż nazwanie określonych przeżyć. 
Kolędy dają możliwość wylania z siebie przepełniających 
nas emocji i odreagowania ich. Znaleźć w nich można 
praktycznie każde z przeżyć wewnętrznych – od radości, 
np. Przybieżeli do Betlejem pasterze, przez podniosłą 
egzaltację, np. Bóg się rodzi, do uczuć smutku, Mizer-

Podstawową funkcją wspólnego śpiewania jest budowanie wspólnoty. Zbiorowe śpiewanie buduje poczucie 
jedności i przynależności do grupy. W tradycji praktycznie wszystkich kultur świata grupowy śpiew towarzyszył 
codziennym czynnościom. Jeszcze na początku XX wieku ludzie śpiewali przy pracy, a także bawili się, wspólnie 
muzykując. Dopiero współczesny rozwój techniki sprawił, że…

kolędowanie ma moc

na, cicha, stajenka licha, żałości, Ach, zła Ewa narobiła, 
złości: Ach, biada, biada mnie Herodowi i spokojnej 
kontemplacji w kolędzie Cicha noc. Czasami emocje 
wyrażane są w samej muzyce, czasami w śpiewanym 
tekście. Radości może dostarczyć nie tylko śpiew, ale także 
niezwykłość sformułowań, pojawiających się w treści. 
Ulubioną moją kolędą jest Apokaliptyczny baranku, która 
zawiera prześliczne, radujące duszę, barokowe frazy, jak 
np. Boski ablegacie, czem nie w majestacie, czemu nie 
w mistycznej, apokaliptycznej stawiasz się nam szacie?

Kolędowanie nie tylko buduje wspólnotę, nie tylko 
oczyszcza psychikę, rozładowując emocje, kolędowanie 
może też rozwijać nasze zdolności twórczego myśle-
nia. Gdy śpiewamy, „dopieszczamy” prawą półkulę mó-
zgu, odpowiedzialną za kreatywność. Wbrew pozorom, 
umiejętność twórczego myślenia jest potrzebna nie tylko 
artystom, lecz każdemu człowiekowi. Można być kreatyw-
nym, wykonując codzienne obowiązki. Kreatywna jest 
gospodyni domowa wymyślająca nowy przepis na sałatkę, 
twórczy jest monter wpadający na pomysł jak szybciej 
i trwalej zmontować części. Znam wiele osób narzekają-
cych na nudę rutynowych obowiązków. Nudę tę można 
przełamać, znajdując nowe sposoby wykonywania tego 
samego zadania, a pomaga temu np. śpiewanie i ryso-
wanie. Nieprzypadkowo ludzie zwykli śpiewać przy pracy.

Na koniec argument bardziej duszpasterski, niż psy-
chologiczny. Kolędowanie pomaga w pielęgnowaniu 
naszej wiary. Kogo nie wzruszają proste, a zarazem głę-
bokie przekazy polskich kolęd?

Bogna Białecka, Źródło: www.przewodnik-katolicki.pl 
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kalendarZ liturgicZny
4 niedziela adwentu – 18 Xii

Czytanie I (Iz 7, 10–14)
Człowiek współczesny, podobnie jak Achaz, niekiedy 

boi się szczerze prosić Boga, obawia się, że może zostać 
niewysłuchanym, że może narazić się na Jego gniew. Pan 
jednak jest cierpliwy i wie, czego potrzebuje wierzący 
w Niego. Daje tylko to, co najlepsze. Ludzkość Starego 
Przymierza z tęsknotą wyczekuje obiecanego Mesjasza, 
podobnie i współcześni, obarczeni niepewnością, zmę-
czeniem, strachem, wypatrują Zbawiciela. Bóg daje znak 
swojej bliskości i dobroci, daje swojego Syna, aby wlać 
w serca pokój i radość, sprawiedliwość i nadzieję. Obda-
rza ludzkość najwspanialszym darem – Emmanuelem, 
Księciem Pokoju, Bogiem z nami. Przez swojego Syna 
i w Nim przynosi miłość, bez względu na wszystko, po-
mimo grzechu, niedowierzania, obaw, egoizmu. Dawca 
Życia doczesnego i wiecznego przychodzi, by być blisko 
każdego człowieka. Blisko Ciebie. Dziewica z Nazaretu 
odpowiedziała z ufnością na dar Boga, stała się Pośred-
niczką Łaski, a czy ty jesteś gotowy na najpiękniejszy 
prezent, który zamierza ofiarować Tobie Pan?

Czytanie II (Rz 1, 1–7)
Początek listu, swoje pozdrowienie, Apostoł Paweł 

kieruje do wierzących w gmi-
nie rzymskich chrześcijan. We 
wstępie podaje jakże treściwą 
historię Bożego objawienia i wy-
brania, Jego planów wobec ludz-
kości. Jezus zapowiadany przez 
swoich proroków, oczekiwane 
Słowo jest potomkiem według 
ciała z królewskiego rodu Da-
wida. Zmartwychwstały mocą 
Ducha Świętego jawi się jako 
Syn Boży, nasz Pan. Od Niego 
pochodzi wszelka łaska, powo-
łanie, wezwanie do głoszenia 
Dobrej Nowiny. Do nas zaś, wy-
branych uprzednio przez Boga 
i umiłowanych, skierowane są 
słowa życia, wiara, która daje 
usprawiedliwienie. Przez Jezu-
sa i w Nim my także jesteśmy 
wszczepieni w Jego królewskie 
panowanie.

Ewangelia (Mt 1, 18–24)
Święty Mateusz w pierwszym 

rozdziale Ewangelii od razu 

zwraca naszą uwagę na fundament naszej wiary – Je-
zusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Tak, 
jak każdy człowiek ma swoją historię, pochodzenie, tak 
i obiecany Mesjasz przychodzi na świat w konkretnej 
rodzinie: Maryi i Józefa, konkretnym czasie i miejscu. 
Bóg pragnie nam przekazać, że relacje, w których trwamy 
są istotne, mają znaczenie, ale dla każdego, kto uwierzy 
w Niego, w posłannictwo Jego Syna, już nie tylko więzy 
rodzinne będą miały znaczenie, odtąd bowiem zaczyna-
my przynależeć do wielkiej rodziny, której ojcem jest sam 
Bóg, a my wszyscy jego umiłowanymi dziećmi.

ks. Karol Oparcik, Żródło: www.bractwoslowa.pl

uroczystość narodzenia pańskiego
– 25 Xii

Msza w nocy

Czytanie I (Iz 9, 1–3.5–6)
Pozwolił się prowadzić Bożemu natchnieniu, gdy 

ludowi, zdjętemu trwogą wobec okrutnej Asyrii za-
grażającej prawie na wyciągnięcie ręki, ogłasza ra-
dość zwycięstwa; gdy ciężar władzy i zobowiązanie do 
utwierdzenia prawa i sprawiedliwości składa na barki 
narodzonego Dziecięcia; gdy żyjącym w ciemnościach 
ukazuje światło. Skąd w proroku tyle pewności? Nadzie-
ja ma jedno źródło: Ten, który zwyciężył Madianitów, 

który błogosławi pustynną ziemię obfitością plonów, 
który zazdrośnie kocha swój lud – Bóg Mocny zawsze 
spełnia swoje obietnice.  

Czytanie II (Tt 2, 11–14)
Czym jest łaska Boga? Najkrócej, jest darem. Stary 

Testament przedstawia ją jako obietnicę i nadzieję. 
W Bogu, który w Księdze Wyjścia określa siebie jako 
Boga litościwego, cierpliwego, bogatego w życzliwość 
(por. Wj 34,6),  jest ona jednocześnie pochylającym się 
nad nędzą człowieka miłosierdziem i niewyczerpaną 
sprawiedliwością, czułym przylgnięciem do tych, któ-
rych kocha i wiernością wobec tych, z którymi zawarł 
przymierze. „Jest cenniejsza od życia” (Ps 63, 4) – to 
próba Psalmisty na wyrażenie bogactwa tego daru, 
jakiego człowiek doświadcza, gdy Bóg napełnia go 
pokojem i radością.

I oto wypełnia się obietnica: Autor Listu pasterskiego, 
skierowanego do młodego biskupa Krety, uroczyście za-
pewnia, że łaska ukazała się w osobie Jezusa Chrystusa 
jako niczym nie zasłużone zbawienie dla wszystkich. 
Odtąd Wcielonej Miłości Boga bez granic mogą doświad-
czać ci, którzy uwierzyli, że są jej adresatami.

Dzisiaj zwraca się do nas. Czy w tę noc je-
steśmy zdolni wyrzec się bezbożności 
i światowych żądz, by jeszcze raz 
pokój i radość Boga stały się 
naszym udziałem, skoro On 
„będąc bogatym dla nas 
stał się ubogim” – jak 
zapewnia nas święty 
Paweł w Liście do Ko-
ryntian (2Kor 8, 9)? 
Czy największą 
przeszkodą, jaką 
stawiamy łasce nie 
jest zwątpienie, że 
ktoś może mnie, 
takiego jakim na-
prawdę jestem,  
tak kochać?

Ewangelia 
(Łk 2, 1–14)

Dane historycz-
ne, geograficzne, 
logika i uwarunko-
wania społeczne z 
Łukaszowego opo-
wiadania uznaje-
my za rzeczywi-
stość i strzeżemy 
ten obraz z nostal-
gią sięgającą na-
szego beztroskie-

go dzieciństwa. Autor jednak nie chciał przedstawić 
historycznego porządku wydarzeń – każde z określeń 
zawiera głęboko teologiczną treść. Rzymskie ramy łączą 
wydarzenie Jezusa z dziejami całego świata; August 
określany jako cesarz, który zaprowadził pokój, stanowi 
subtelne porównanie z Jezusem Zbawicielem i dawcą 
pokoju; spis ludności pomógł Łukaszowi logicznie prze-
prowadzić Maryję i Józefa z Nazaretu do Betlejem, aby 
wypełniły się obietnice dane Dawidowi; żłób zawierający 
pokarm, mówi o tym, że Jezus podtrzymuje świat przy 
życiu... Nie zatrzymujmy się tylko na powierzchni – się-
gnijmy po tę głębię, aby uciszyć rozkołataną dorosłą 
duszę darem Bożego pokoju.

Msza w dzień

Czytanie I (Iz 52, 7–10)
Nie przeszkadza prorokowi, że Jerozolima leży jeszcze 

w gruzach, a powracający wygnańcy na ten widok mają 
serca obciążone zwątpieniem. On jest pewien zwycię-
stwa i wzywa ruiny do radości, bo na czele znękanego 
ludu, jak wojownik gotowy do walki, kroczy ich Król – 
Bóg, który zbawia, pociesza i w swej łaskawości woła do 

siebie wszystkie narody.

Czytanie II (Hbr 1, 1–6)
Bóg, który stworzył czło-
wieka na swój obraz, by 

odkupić człowieka, sam 
stał się człowiekiem. 

Jezus, Syn Boży, je-
dyny „obraz Boga 

niewidzialnego” 
(Kol 1, 15), stał 
się człowiekiem 
po to, by ludzie 
mogli stać się 
synami Boga 
(por. Ga 4, 4n). 
Tajemnica, któ-
ra nie przesta-
je zdumiewać, 
wyraża uniże-
nie się i przy-
stosowanie się 
n i e s ko ń c zo -
nego Boga do 
niedoskonałe-
go człowieka. 
Z a u w a ż m y, 
że to Bóg za-
wsze robi ten 
pierwszy krok 
w kierunku 
człowieka: po Małżeństwo Dziewicy Maryi, Luca Giordiano, ok. 1688 Narodziny Jezusa, Fra Angelico, 1439–1444 r.
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grzechu sam szuka go, 
wzywając po imieniu. 
Tak naprawdę nigdy nie 
zrezygnował z prób na-
wiązania osobowej więzi 
z człowiekiem. Dlatego 
na różne sposoby prze-
mawiał do niego, posyła-
jąc proroków, objawiając 
mu siebie i swój „plan 
naprawczy”, jak powie-
dzielibyśmy językiem 
współczesnej pedago-
giki. Nowe objawienie 
Ojca, pełne i kompletne 
przynosi Jego Pierworod-
ny Syn.

Na Chrystusie skupia 
się cały List do Hebraj-
czyków. Skierowany jest 
do chrześcijan, którzy się w świecie pogubili, zniechę-
conych i kuszonych, zagrożonych odejściem od słowa 
Bożego. Jako jedyne lekarstwo na te choroby ducha, 
Autor Listu nie proponuje ogólnikowych morałów, ale 
podjęcie wysiłku pogłębienia wiary w Chrystusa. Nam 
również, bo często czujemy się pogubieni, zniechęceni 
i kuszeni, jak się nam wydaje ponad nasze siły.

Ewangelia (J 1, 1–18)
Janową Ewangelię czytaliśmy wiele razy, ale dzisiaj 

wybrzmiewa ona wyjątkowo. Kontemplujemy bowiem 
przyjście Słowa na ziemię wyrażone w bardzo reali-
stycznym obrazie zamieszkania, a właściwie „rozbicia 
namiotu” wśród nas. Nieskończona przestrzeń dzielą-
ca Boga i człowieka po grzechu pierworodnym zostaje 
przełamana w Jego Synu, który stawszy się człowiekiem 
przyjął postać sługi, jak zaznaczy Paweł w Liście do Fili-
pian. Czy jesteśmy gotowi na zrobienie Mu miejsca także 
w naszym życiu? W naszej rodzinnej przestrzeni? W na-
szych relacjach i w naszej słabości, która potrzebuje łaski 
i prawdy? Tylko On wypełni ukrytą odwieczną tęsknotę 
za bezwarunkową miłością, gdyż sam jej doświadcza 
przebywając w łonie Ojca.

s. Joanna Koszałka FM, Źródło: www.bractwoslowa.pl 

uroczystość świętej Bożej rodzicielki 
Maryi – 1 i

Czytanie I (Lb 6, 22–27)
Od momentu, w którym Mojżesz usłyszał słowo Pana, 

minęło przeszło 3200 lat. Ogarniając wyobraźnią, od 
tamtych dni aż do dzisiaj, wszystkie pokolenia, wpierw ży-

dowskie, a następnie chrześcijańskie, karmiące się tekstem 
błogosławieństwa Aaronowego, cieszymy się i uśmie-
chamy. To takie proste, wszystko potrzeba  zaczynać  od 
błogosławieństwa w imię Boże. Już poczęcie dziecka i jego 
przebywanie w łonie matki nazywa się stanem błogosła-
wionym, bo każda zdrowa duchowo matka błogosławi 
swoje dziecko. Rolnik błogosławi ziemię, duchowni lud. 
W Boże Narodzenie papież z Rzymu pobłogosławił świat 
w ramach formuły zwanej urbi et orbi. A kapłani w świą-
tyniach całego świat pobłogosławią uczestników liturgii. 
Co znaczy błogosławić? Wpierw dobrze życzyć i dobrze 
mówić. Nawet nauki zwane lingwistyką to potwierdzą. 
A jakie skutki pociąga za sobą błogosławieństwo? Mał-
żeństwo z Polski udało się do Izraela na pielgrzymkę. Nie 
mogli od lat przekazać życia, doczekać się potomstwa. 
Przy ścianie płaczu zagadnął ich przedstawiciel wyznania 
mojżeszowego i zaproponował błogosławieństwo. Polak 
wyraził wątpliwość: czy powinien  się na to zgodzić, gdyż 
jest katolikiem. Odpowiedź Hebrajczyka, że Żydzi są  naszy-
mi braćmi, mają starszą tradycję, sprawiła, że małżeństwo 
dało się namówić. Po kilku miesiącach od tego wydarzenia 
małżonkowie przekazali sobie dobre wiadomości: mąż 
powiedział o wysokiej premii, jaką dostał w pracy, a  żona, 
że spodziewa się dziecka.

Łatwo w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
błogosławić członków rodziny i życzliwych nam przyjaciół 
czy kolegów. Ewangelia  podprowadza nas dalej: błogo-
sławcie nawet tych, którzy was prześladują, błogosławcie, 
a nie złorzeczcie.

Od błogosławieństwa wszystko się zaczyna...
Małżeństwo sakramentalne, poczęcie dziecka, Nowy 

Rok, ale i posłanie misjonarzy na krańce świata... A kogo 
stać i to jest heroizm ewangeliczny, nie wymuszony, lecz 
wypływający z wiary, niech pobłogosławi tych, którzy 
go skrzywdzili.

Czytanie II (Ga 4, 4–7)
Gdy nadeszła pełnia czasu... Św. Paweł pisze te słowa 

z perspektywy kilkudziesięciu lat po narodzeniu Pana 
Jezusa. Może ów  czas nazwać pełnią dlatego, że wła-
śnie przyjście historyczne Jezusa uczyniło dni na ziemi 
pełnymi aż do paruzji. Jego narodzenie to pełnia bło-
gosławieństwa dla wszystkich stworzeń pod słońcem. 
Z tej pełni błogosławieństwa na nowo rozpoznajemy 
Boga jako Ojca, który nie czyni nas niewolnikami, lecz 
dziedzicami. Dziedzicami zwyczajowo stają się synowie 
– dzieci. Jezus przyszedł tak zwyczajnie na świat, prawie 
niezauważalnie, wszedł w łańcuch istnień ludzkich. Po-
zwólmy u początku Nowego Roku 2017, zwyczajnie wejść 
Jezusowi w nasze osobiste życie, a wtedy stanie się ono 
pełne, błogosławione i ożywiające nadzieję w świecie.

Ewangelia (Łk 2, 16–21)
Od błogosławieństwa wszystko się zaczyna – także 

misja człowieka na ziemi.  Po stworzeniu człowieka Bóg 
pobłogosławił mężczyznę i kobietę (zob. Rdz 1, 27–28).  
Obdarzył błogosławieństwem Maryję, Matkę Jezusa. 
Błogosławieństwo otrzymują także pasterze, którzy idą 
do Betlejem, aby ujrzeć błogosławiony owoc czyli Jezusa. 
W Jezusie, który przyszedł na ziemię, Bóg pobłogosławił 
ziemi. Błogosławieństwo nie zawsze jest wypowiedziane, 
błogosławieństwo często wiążę się  z miejscem, czasem, 
osobami, z którymi się spotykamy. Kto otrzyma błogosła-
wieństwo, zaniesie je dalej. Kto odkryje cel, do którego 
należy dotrzeć, kierunkiem życia wskaże metę spotkanym 
w drodze. Pasterze dotarli do centrum świata i historii, 
do Jezusa, a potem w drodze powrotnej przekazali bło-
gosławieństwo innym. Nie 
dawali sami z siebie, lecz 
z bogactwa Bożego, które 
darmo otrzymali. I tutaj od-
krywamy prawa ewangeli-
zacji, które podpowiadają, 
że nikt nie może dać czegoś, 
czego sam nie ma, z pustego 
nawet Salomon nie naleje. 
Spotkanie z Panem nie przy-
niesie owoców w naszym ży-
ciu i nie podzielimy się tym 
doświadczeniem z innymi, 
jeśli nie odwiedzimy  Betle-
jem, to znaczy  nie uwierzy-
my w Tajemnicę wcielenia 
się Syna Bożego. Bez uprzed-
niego trwania przed Panem, 
możemy co najwyżej przeka-
zywać własne wyobrażenia 
i idee, które z Panem i Jego 
sprawami nie wiele muszą 
mieć wspólnego. Kiedy nasz 

Zbawiciel przyszedł na świat, pobłogosławił Bóg swo-
jej ziemi (Orygenes). On, Jezus, jest osobą, miejscem, 
czasem, w Którym i przez Którego otrzymujemy błogo-
sławieństwo.

ks. Waldemar Kluz, Źródło: www.bractwoslowa.pl

uroczystość objawienia pańskiego
– 6 i

Czytanie I (Iz 60, 1–6)
Chrześcijanie w doczesności żyją pomiędzy pierwszym 

i drugim przyjściem Chrystusa na świat. Okres Bożego 
Narodzenia zachęca naszą jaźń, aby rozmyślać i zadziwiać 
się nad tym pierwszym. Jego przyjście sprzed dwóch 
tysięcy lat, było ciche i miało postać „nano”, to znaczy, 
było maleńkie w skali historii wszechświata i sumy mi-
liardów urodzeń ludzkich. Pytanie zasadnicze, jak to się 
stało, że do tej „Nano Postaci”, dziecięcia położonego 
w żłobie bydlęcym, zaczynają przychodzić wszystkie 
ludy, narody i mędrcy?

Księga Izajasza, która opisuje niektóre wydarzenia 
z historii Izraela na przestrzeni czterech stuleci, od VIII do 
V wieku p. n. Chr., powoli dojrzewała w narracji, aby całą 
ludzką nadzieję złożyć w Bogu, który jest definitywnie 
ostatecznym zbawicielem w osobie Jezusa. Izrael, który 
żyje w tamtym czasie pomiędzy potęgami od północy: 
Asyrią, Babilonią, Persją, a  od południa: Egiptem oraz 
Państwem Kuszyckim, dochodzi do wniosku, że nie zbaw-
ca ziemski daje odkupienie, tylko Boży Mesjasz. Sąsia-

Adoracja Magów, Stefan Lochner, ok. 1445 r.
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Z życia parafii

25.10 – Senioralia włocławskie

W dniu 25 października we włocławskiej katedrze spra-
wowana była Msza Święta pod przewodnictwem ks. prał. 
Michała Krygiera, proboszcza parafii katedralnej. Euchary-
stia zainaugurowała obchody Senioraliów włocławskich 
czyli dni poświęconych osobom starszym. Włocławskie 
Senioralia obchodzone były już po raz czwarty.

dujące potęgi wkraczały na terytorium Izraela zbrojnie, 
na rydwanach, z oszczepami i mieczami. Inaczej Jezus, 
pozbawiony jakiejkolwiek siły militarnej, obnażony Bóg 
dotyka ziemi w konkretnym miejscu i czasie. Blaskiem 
prawdy i bezsiłą miłości, z poszanowaniem wolności 
każdej ludzkiej jednostki pociąga ku sobie mędrców, 
przedstawicieli narodów pogańskich.

Chrześcijaninie, nie daj się złapać na wabik władzy 
i przemocy, ale odkryj siłę bezsilnej miłości w Jezusie. 
Dołącz do mędrców i wytrwale idź ku Jezusowi.

Czytanie II (Ef 3, 2–3a.5–6)
Poganie już są współdziedzicami i współdomownikami 

Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie.
Uroczystość Objawienia Pańskiego, podczas której 

czytamy fragment Listu do Efezjan, to święto pogan czyli 
nas i wszystkich, którzy nie są z urodzenia członkami 
Narodu Wybranego. Narody pogańskie mają powód do 
radości. Otóż przyjście Jezusa i dar zbawienia nie jest 
zarezerwowany wyłącznie dla członków ludu Starego 
Przymierza. Jezus zbawieniem obejmuje wszystkich, 
także pogan. U początków Kościoła, który był związany 
z synagogą, nie do pomyślenia było, aby ktoś bez uprzed-
niego obrzezania przekroczył próg Kościoła składającego 
się z judeochrześcijan. Święty Piotr jako pierwszy podjął 
się, pod natchnieniem Bożym,  przecięcia  węzła gordyj-
skiego. Wpierw Duch Pański nakazał mu uznać wszystkie 
potrawy za czyste, a potem wywołał go, aby udał się 
do poganina Korneliusza, do Cezarei Nadmorskiej. Tam  
rozeznał, że Duch Święty zstępuje na pogan i można 

ich dopuścić do chrztu. To Duch Pański nawoływał go, 
żeby udał się z misją do pogan. Podobnie i Ananiasz 
w Damaszku, po nawróceniu Pawła słyszy od Boga, że 
Szaweł został wybrany za narzędzie Pana i uda się do 
pogan. Jak Piotr i Paweł nasłuchiwali wołania Bożego 
i usłyszeli, że Bóg wzywa ich do pogan z misją ewange-
lizacyjną, tak i my radujmy się łaską wiary i nasłuchujmy 
w naszych wspólnotach, gdzie woła nas Bóg i posyła 
z misją głoszenia Dobrej Nowiny. Jan Paweł II, w encyklice  
Redemptoris missio przypomniał, że protagonistą misji 
w świecie jest Duch Święty.

Ewangelia (Mt 2, 1–12
Wielkie centrum w Jerozolimie z twierdzą króla Heroda 

zewnętrznie uzbrojoną , dwór, po którym i wokół którego 
kręcą się żołnierze, arcykapłani i pewnie wszelkiej maści 
dostojnicy, trzęsie się wewnętrznie – przeraził się Herod, 
a z nim cała Jerozolima.

Kilkanaście kilometrów dalej w Betlejem, peryferie 
bez straży, legionów, arcykapłanów, warownych murów, 
Matka i Dziecię, pokój wewnętrzny, święta cisza, tętniące 
życie, ubogie, nieskrępowane strachem.

Herod przywołuje mędrców potajemnie – wielcy tego 
świata tak postępują , lubią mieć wszystko pod kon-
trolą, nie wypuszczają łańcuchów władzy, którymi są 
skrępowani sami i innych chcą zakuć w żelazne kajdany. 
Inaczej rozpoczyna się królowanie Dziecięcia z Betlejem. 
Bez sznurów, narzędzi władzy, nikogo nie przywołuje 
potajemnie, ale pociąga subtelnym blaskiem prawdy, 
ciepłem miłości, zwyczajnością, normalnością i sensem.

W niektórych państwach istnieją świąteczne tradycje, 
które dla nas mogą okazać się zaskoczeniem… 

Chowanie mioteł w dniu Wigilii 
to świąteczny zwyczaj w Norwegii. Kiedyś wierzono, 

że w Wigilię złe duchy i czarownice budzą się ze snu i 
biorą z cudzych domów miotły, by na nich odlecieć. Do 
dziś zabezpiecza się więc miotły przed kradzieżą.

Oczyszczanie w saunie 
Finowie wierzą, że parowa kąpiel oczyści się ich ciało, 

a także ducha.

Jedzenie z KFC 
– choć Japończycy nie obchodzą świąt Bożego Naro-

dzenia, to bardzo podoba im się świąteczna atmosfera. 
W trakcie świąt zazwyczaj jednak delektują się... kubeł-
kiem z KFC. Sieć przygotowuje na ten okres specjalną 
świąteczną ofertę.

Rzucanie butem 
– rozpowszechniona w Czechach tradycja polega na 

rzucaniu butem podczas świąt (plecami do drzwi i za 
siebie, przez ramię) w celu znalezienia męża. Jeśli nosek 
buta będzie wskazywał drzwi, oznacza to, że niebawem 
kobieta wyjdzie za mąż.

Wspólne palenie choinek na początku nowego roku 
– w Holandii, czyli (kerstboomverbranding). Początki 

tego zwyczaju sięgają czasów przedchrześcijańskich, 
kiedy to na koniec roku rozpalano i gaszono ogniska. 
Następnie rozpalano ogień ponownie, aby ogłosić na-
dejście nowego roku i dłuższych dni.

–  Msza Koguta (Missa do Galo)
Portugalczycy po wigilijnej wieczerzy wybierają się na 

pasterkę, czyli Mszę Koguta. Jej nazwa pochodzi od legen-
dy, według której jeden jedyny raz kogut zapiał o północy 
w noc przyjścia na świat Zbawiciela. Nazwa ta ma też 

znaczenie symboliczne. Pianie koguta zapowiada 
koniec ciemności i początek nowego dnia – 

dzień Bożego Narodzenia. W dawnych cza-
sach, w niektórych wsiach Por-
tugalii, na pasterkę zabierano 
koguta, gdyż wierzono, że jeśli 

zapieje, to będzie to oznaczało 
pomyślne żniwa w nadchodzą-

cym roku.

cZy wiesZ, że...

Z potraw wigilijnych....

Składniki: 
 1 szklanka ziaren pszenicy (pęczaku lub kaszy 
perłowej)
1 szklanka maku
1 szklanka miodu

Wykonanie: Pszenicę (kaszę) ugoto-
wać do miękkości, osączyć. Ugotować 
mak, utrzeć w donicy (makutrze), 
wymieszać z pszenicą i miodem. 
Pierwotnie było to bardzo proste 
i skromne danie postne. Później 
polepszono smak kutii różnymi 
dodatkami, przede wszystkim 
dodatkiem bakalii: rodzynków, 
orzechów, migdałów, smażo-
nej skórki pomarańczowej oraz 
słodkiej śmietanki.
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29.10 – Jubileusz Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

W sobotę 29 października o godz. 11.00 W bazylice katedralnej odbyły się uroczystości 100. rocznicy założenia 
Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Metropolita 
Gnieźnieński abp Wojciech Polak Prymas Polski. Mszę Świętą koncelebrowali: ks. biskup Krzysztof Wętkowski oraz 
seniorzy ksiądz kiskup Wiesław Mering i ksiądz biskup Stanisław Gębicki oraz licznie zgromadzeni księża.

06.11 – Czwarty dzień nowenny przed nawiedzeniem Ikony Jasnogórskiej

W niedzielę 6 listopada przeżywaliśmy kolejny, czwarty już dzień nowenny przed peregrynacją kopii ikony jasno-
górskiej i jubileuszu 900 – lecia diecezji  włocławskiej. Po raz kolejny zapłąnęła świeca peregrynacyjna a homilie wy-
głoszone podczas każdej Mszy Świętej koncentrowały się na tematyce maryjnej. Także tego dnia miał miejsce obrzęd 
liturgicznego przyjęcia kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

07.11 – Rocznica uwięzienia 
bp. Kozala, księży i nauczycieli 

włocławskich

Co roku w dniu 7. listopada przeżywamy rocznicę aresz-
towania bp. Michała Kozala, księży i nauczycieli naszego 
miasta przez niemieckich okupantów. Na Mszy św. o godz. 
18.00 w katedrze pod przewodnictwem bp. Wiesława 
Meringa zgromadzili się duchowni, osoby konsekrowane, 
władze miasta i wierni. Po Eucharystii przeszła procesja 
do pomnika w miejscu dawnego więzienia, gdzie złożono 
kwiaty i odśpiewano hymn Boże coś Polskę.

11.11 – Święto niepodległości

W kolejną, 104. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości Mszy Świętej sprawowanej w katedrze o 
godz. 12:00 przewodniczył Biskup Krzysztof Wętkowski. 
Mszę Świętą poprzedziły uroczystości na Placu Wolności 
z udziałem mieszkańców oraz władz miasta.
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12.11 – Turniej ministrancki

Reprezentacja ministrantów naszej parafii wzięła udział w dekanalnych rozgrywkach tenisa stołowego Liturgicznej 
Służby Ołtarza. Jeden z naszych reprezentantów Maciej Szaradowski zajął pierwsze miejsce i awansował do etapu 
rejonowego, w którym zajął drugie miejsce. Ministranci rozegrali także turniej piłki halowej w którym zajęli pierwsze 
miejsce w etapie dekanalnym.

20.11 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

W niedzielę 20 listopada przypada w Kościele Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy rok 
liturgiczny. Także tego dnia miało miejsce rozwiązanie konkursu różańcowego dla dzieci i rozdanie nagród. 

26.11 – I Nieszpory Adwentu

W sobotę 26 listopada o godz. 17:00 Biskup Krzysztof 
Wętkowski przewodniczył Uroczystym I Nieszporom I 
Niedzieli Adwentu otwierając tym samym nowy rok litur-
giczny. Po zakończonej liturgii Pasterz diecezji poświęcił 
przygotowane wieńce adwentowe symbolizujące czas 
naszaego oczekiwania na przyjście Zbawiciela.

06.12 – Wspomnienie św. Mikołaja

W adwencie szczególną czcią otaczamy Matkę Bożą 
w czasie Mszy Świętych wotywnych o Najświętszej Maryi 
Pannie zwanych roratami, kiedy to z lampionami groma-
dzimy się na liturgii w ciemnym kościele. 6 grudnia dzieci 
zgromadzone na roratach odwiedził wyjątkowy gość św. 
Mikołaj Biskup, który przyniósł wszystkim prezenty. 
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ochrzczeni:

Serdecznie gratulujemy Rodzicom naszych no-
wych Parafian! Niech sakrament chrztu stanie się 
dla nich początkiem przyjaźni z Panem Bogiem!

• Nikodem Skrzypiński
• Artur Sikora
• Gracjan Jędrzejewski

• Milan Nowakowski
• Mikołaj Jankowski

• Julian Dworakowski

kalendariuM
naJBliżsZycH urocZystości

i wydarZeŃ parafialnycH

grudZieŃ

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego 
współczucia, a Osoby Zmarłe polecamy Bożemu 
Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz im dać, 
Panie…

Zmarli:
† Stanisława Centkowska
† Tadeusz Zawada

† Jan Budnik
† Krzysztof Struciński

† Józef Sawicki
† Zofia Danielewska

† Kazimiera Wieczorek
† Grzegorz Pawłowski
† Anna Michorzewska
† Halina Łęga

24. – Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego, 
Pasterka, godz. 22.00

25. – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
26. – Święto św. Szczepana, pierwszego 

męczennika
27. – Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
28. – Święto Świętych Młodzianków, 

męczenników
30. – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi 

i Józefa
31. – Ostatni dzień roku kalendarzowego, 

Msza św. za zmarłych w minionym roku 
w katedrze – godz. 16.00. Nabożeństwo 
dziękczynno-błagalne na zakończenie roku

01. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 
Światowy Dzień Pokoju

02. – Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego 
i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów 
Kościoła

06. – Uroczystość Objawienia Pańskiego
08. – Niedziela Chrztu Pańskiego
17. – Wspomnienie św. Antoniego opata. Dzień 

Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce
18. – Początek Tygodnia Modlitw o Jedność 

Chrześcijan
19. – Wspomnienie św. bp. Józefa Pelczara
21. – Wspomnienie św. Agnieszki, Dziewicy 

i Męczennicy
22. – Niedziela Słowa Bożego
24. – Wspomnienie św. Franciszka Salezego, 

biskupa i doktora Kościoła
25. – Święto Nawrócenia św. Pawła
26. – Wspomnienie Świętych Biskupów 

Tymoteusza i Tytusa
28. – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, 

prezbitera i doktora Kościoła
31. – Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera

Serdecznie zapraszamy 
do włocławskiej bazyliki katedralnej 

na Mszę św. – Pasterkę
pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego

24 grudnia 2022 r.– godz. 22.00

Msza Święta 
za wszystkich zmarłych w minionym roku parafian 

31 grudnia 2022 r.– godz. 16.00
Po Mszy św. nabożeństwo dziękczynno-błagalne 

przed Najświętszym Sakramentem
Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy 
do włocławskiej bazyliki katedralnej 

na Mszę św. 
w uroczystość Objawienia Pańskiego

6 stycznia 2023 r.– godz. 12.00

rozwiązanie łatwego quizu 
biblijnego

Drodzy Czytelnicy! Zapraszamy wszystkich czy-
telników do uczestnictwa w kolejnych konkur-
sach:-)

Odpowiedzi łatwego quizu biblijnego: 1. b) 10; 
2. b) św. Łukasz; 3. c) Salomon; 4. c) Dorota; 
5. c) Nikodem; 6. b) 40; 7. c) Noe; 8. c) Szymon; 
9. b) Salomona; 10. c) Księga Koheleta; 11. b) Ja-
kub; 12.  a)  Paweł; 13. c)  gorejącego krzewu; 
14. c) Pierwszy List do Koryntian; 15. c) Jonasz; 
16. c) Abraham; 17. c) Ewangelia św. Łukasza.

Oto Dziewica pocznie i porodzi syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami”. 

Mt 1, 23
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Narodzenie Pańskie, 2022 r.

Zatrzymując się po raz kolejny nad tajemnicą Bożego Narodzenia, patrzymy na 
Chrystusa, który nie wybrał pałacowego złota z miękkim, puchowym łóżeczkiem, ale 
prymitywne warunki jednej z betlejemskich stajni. Misterium Narodzenia Pańskiego 
uświadamia mocno, że każdy człowiek ciągle na nowo potrzebuje doświadczania narodzenia 
Boga w swoim sercu. Sercu, niejednokrotnie zdeformowanym przez różne słabości, 
grzechy, zranienia, złe przyzwyczajenia, obojętność. To wszystko winno wzbudzać 

głębokie pragnienie nowego życia i doświadczenia obecności Żywego Boga.

Wszystkim czytelnikom, parafianom parafii katedralnej i przyjaciołom serdeczne 
życzenia radosnego i głębokiego przeżycia Świąt Narodzenia Pańskiego składają 

duszpasterze:

ks. prał. Michał Krygier – proboszcz
ks. Kamil Chabasiński – wikariusz

ks. Piotr Wolny – wikariusz

W związku z wielowiekową tradycją 
nawiedzania domów swoich parafian 

przez kapłanów zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 

naszej parafii do udziału w kolędzie. 

Tegoroczna wizyta duszpasterska 
odbywać się będzie w dwóch formach.

1
Każda rodzina pragnąca przyjąć 

kolędującego kapłana proszona jest o zgłoszenie 
tego faktu do dnia 18 grudnia bieżącego roku.

Zgłoszenia takiego można dokonać  

� w kancelarii parafialnej lub zakrystii, 

a także:

� telefonicznie 54 231 22 32
od poniedziałku do piątku w godz. 16–17

� drogą elektroniczną: 
katedra@diecezja.wloclawek.pl 

podając imię i nazwisko, adres oraz nr telefonu.

Termin wizyty u zgłoszonych rodzin będzie podany:

� w ogłoszeniach duszpasterskich 
w święta Bożego Narodzenia 

� wywieszony w gablocie w kruchcie katedry 

� zamieszczony na stronie internetowej parafii 
www.katedrawloclawek.pl 

� oraz na Facebook’u parafii katedralnej

2
Rodziny, które nie zgłoszą woli przyjęcia ko-
lędy w tradycyjnej formie zapraszamy do 

udziału we wspólnym kolędowaniu podczas 
Mszy Świętych sprawowanych w katedrze w 
intencji mieszkańców z poszczególnych ulic 

wg. załączonego obok harmonogramu.

Udział w spotkaniu kolędowym jest wyrazem 
przynależności do Kościoła Katolickiego, oraz 

utożsamienia się ze wspólnotą parafialną!

kolęda 2022/2023 Msze święte 
i spotkania kolędowe 

w katedrze

27.12.2022, wtorek – godz. 18.00

Bulwary, Bednarska, Gdańska, Hutnicza 3, Karnkow-
skiego, Pl. Kopernika, Kowalska, Łęgska,Tumska, Wyszyń-
skiego, Zamcza, Żabia

28.12.2022, środa – godz. 18.00

Ceglana, Lunewil, 3 Maja, Rzeczna, Solna, Szpitalna, 
Wąska

29.12.2022, czwartek – godz. 18.00

Biskupia, Brzeska, Cyganka, Królewiecka, 
Łazienna, Orla, Piekarska, Wojska Polskiego, Zapiecek, 

Zdrojowa

30.12.2022, piątek – godz. 18.00

Toruńska 47, Toruńska 49, Toruńska 49a, Wieniecka 12

02.01.2023, poniedziałek – godz. 18.00

Toruńska 51, Toruńska 51a, Toruńska 53, Toruńska 53a, 
Toruńska 53b, Toruńska 53c

03.01.2023, wtorek – godz. 18.00

Toruńska 55, Toruńska 57, Toruńska 59, Toruńska 61, 
Toruńska 63
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życie sakraMentalne
sakraMent cHrZtu św.
udzielany uroczyście w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca 
na Mszy św. o godz. 12.00. W innym terminie po uzgodnieniu 
w kancelarii

sakraMent pokuty
codziennie wieczorem przed Mszą św.

sakraMent MałżeŃstwa 
zgłoszenie w kancelarii parafii trzy miesiące przed planowanym 
terminem. Konferencje przedmałżeńskie odbywają się w Centrum 
Służby Rodzinie, ul. Reymonta 11/13, tel. 518 014 526

W ramach codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu 
zapraszamy na nabożeństwa o godzinie 17.30:
 Poniedziałek: nabożeństwo do św. Józefa
 Wtorek: nabożeństwo do bł. bp. Michała Kozala, patrona 

Włocławka
 Środa: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 Czwartek: Modlitwa o powołania kapłańskie 

za wstawiennictwem św. Jana Pawła II
 Piątek: Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

Msze św. w niedziele i święta: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 12.00 
(z udziałem dzieci i młodzieży), 18.00

Msze św. w dni powszednie: godz. 18.00

Pozostałe informacje:
 Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku, godz. 

16.00–17.00 (w niedziele, święta i uroczystości kancelaria 
nieczynna)

 Możliwość skorzystania z sakramentu pokut y i pojednania 
codziennie przed Mszą świętą wieczorną, a w pierwszy 
piątek miesiąca od godz. 17.30; stały konfesjonał w katedrze 
poniedziałek – piątek w godz. 12.00–13.00 i 15.00–16.00; 
Penitencjarz (stały spowiednik w katedrze) ks. Jacek 
Szymański: pierwszy i ostatni czwartek miesiąca 16.00–17.00

 W pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 9.00 Msza św. 
w intencji członków Koła Żywego Różańca oraz nabożeństwo 
różańcowe

 W każdy czwartek o godz. 18.00 spotkanie Kręgu Biblijnego
 W każdą sobotę o godzinie 10.00 zbiórka ministrantów

Stowarzyszenie wspiera działania 

zmierzające do zachowania i ochrony 

katedry włocławskiej i wszystkich należących 

do niej dzieł sztuki i kultury.

Działania Stowarzyszenia można wesprzeć 

przekazując 1% swojego podatku dochodowego 

w rocznym rozliczeniu PIT wpisując 

KRS: 0000301363.

Można też dokonać wpłaty na konto parafii:

CA 62 1940 1076 3109 2371 0000 0000

Parafia katedralna we Włocławku 

– Plac Kopernika 7, 87-800 Włocławek


