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Komercja, którą obserwujemy w ten czas przedświąteczny, często już
ma swój początek w pierwszych dniach listopada. Wynika to z tego, że
ludzie  podchodzą  do  świąt  w  sposób  materialny.  Istotę  świąt
sprowadzają do podarunków pod choinkę. Tymczasem najważniejsze
jest  spotkanie  z  Chrystusem.  Spotkania  z  najbliższymi,  drobne
podarunki są, oczywiście, przyjmowane z radością. Ale jeżeli  odrzuci
się Pana Boga, spotkanie z rodziną z pierwszego miejsca, to wchodzi
właśnie ten wymiar materialistyczny, który wykorzystują markety. To
jest dla nich sposobność uzyskiwania wysokich zysków. Dopóki ludzie
będą przychodzili, to tak będzie się działo. Ten przedświąteczny obraz
marketów,  można  porównać  do  zakupów  w  niedzielę,  jeżeli  prawo
zezwala, handel się odbywa. Gdyby jednak ludzie nie przychodzili, to
stałoby się to nieopłacalne, wtedy też w sposób zdecydowany handel
w niedzielę zniknąłby lub mocno został ograniczony. Tak więc jest to
wielkie wyzwanie przed nami, potrzeba podjęcia wysiłku duchowego,
aby nie zagubić tego najważniejszego duchowego sensu świętowania.
Zamiast  kupować  kolejny  mniej  lub  bardziej  udany  prezent,  lepiej
przekazać np. połowę tych pieniędzy na jakiś cel charytatywny. 

Nie potępiać, ale przekierowywać nasze działania.  Mniejmy nadzieję,
że ta orgia konsumpcji, którą podsycają spece od reklamy, wreszcie się
skończy.  Ba,  jestem  przekonany,  że  człowiek  nie  jest  samobójcą  i
przyjdzie  taki  moment,  kiedy  dojdzie  do  ściany.  I  wtedy  przyjdzie
opamiętanie, że nie można tylko uszczęśliwiać siebie, że trzeba dzielić
się z potrzebującymi. Już dziś coraz więcej ludzi zamiast spędzać ten
czas  na  wielogodzinnym  jedzeniu,  dodatkowo  wpatrując  się  w
telewizor, woli poczytać dziecku książkę albo idzie z rodziną na spacer.
A takie święta już reklam nie potrzebują.  Czas Adwentu jest nam dany
w sposób szczególny  po to,  abyśmy na nowo uświadomili  sobie,  że
trzeba  dobrze  przygotować  się  na  powtórne  przyjście  Chrystusa.
Modliliśmy się do Boga, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się
na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu, zaliczeni do
Jego wybranych, mogli posiąść królestwo niebieskie. Przypomnijmy, że
Adwent to także okres naszego przygotowania się na święta Bożego
Narodzenia. W czasie świąt będziemy wspominać ziemskie narodziny
Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Powinniśmy na to świętowanie
dobrze się przygotować. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.  Dzisiaj  podczas  Mszy  o  g.  7.30,  nasi  harcerze  wnieśli
uroczyście  światło  z  Betlejem,  które  będą  rozprowadzać  po
domach  w  dniu  Wigilii  Bożego  Narodzenia.  Światełko  betle-
jemskie będzie dostępne również w harcówce. 
2. Zapraszamy wszystkich, szczególnie dzieci na ostatnie roraty
w  poniedziałek  o  g.  6.30,  natomiast  we  wtorek  o  g.  8.00
ostatnia Msza św. w Adwencie. 
3.  Spowiedź  przed  świąteczna  w poniedziałek 23 grudnia od
g. 7.30 do g. 9.00 oraz po południu od g.  17.00 oraz w dniu
Wigilii Bożego Narodzenia od g. 7.30 do 9.00. 
4.  We  wtorek  Wigilia  Bożego  Narodzenia.  Na  g.  16.00
zapraszamy   dzieci   na   wieczorną  mszę  wigilijną,  natomiast
o g.24.00 tradycyjna pasterka. W Środę Uroczystość Narodzenia
Pańskiego. Msze św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie Mszy św.
w dolnym Kościele.  26 grudnia  Święto św.  Szczepana,  pierw-
szego męczennika – tradycyjnie drugi  dzień świąt  Narodzenia
Pańskiego.  Msze św.  również  sprawowane będą  jak  w każdą
niedzielę.  
5.  W  czwartek  26  stycznia,  w  drugi  dzień  Świąt  Narodzenia
Pańskiego podczas mszy świętej o g. 13:15 oprawę muzyczną
zapewnią członkowie Związku Podhalan, który zawiązał się na
terenie naszej parafii. Po Mszy świętej zapraszamy na wspólne
góralskie  kolędowanie.  W  oktawie  Uroczystości  Bożego
Narodzenia,  członkowie  Związku  Podhalan,  będą  odwiedzać
domy naszej parafii z życzeniami oraz kolędami. 
6.  Trwają  wizyty  duszpasterskie.  W  poniedziałek  kolęda
rozpoczyna się od g. 17.00,  natomiast w sobotę i niedzielę od
g. 15.00. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące kolęd prosimy
zgłaszać osobiście Ks. Proboszczowi. Plan kolęd na nadchodzący
tydzień dostępny w biuletynie parafialnym. W dniach 23 – 27.
12 kolęd nie będzie. 

7.  W  piątek  całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
o g. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, a o 17.15 różaniec
w intencji pokoju na świecie. 

8.  Najbliższe  spotkanie  kandydatów  do  sakramentu
bierzmowania w środę 8 stycznia o g. 19.00 w dolnym kościele,
będzie  to  ostatnie  spotkanie  w  ramach  kursu  ALPHA.
Tradycyjne  katechezy  przygotowujące  do  sakramentu
bierzmowania będą kontynuowane po feriach szkolnych. 

9. W czwartek, 9 stycznia w kawiarence parafialnej o g. 18.30,
odbędzie  się  spotkanie  małżeństw  chcących  utworzyć  Kręgi
Domowego  Kościoła.  Zapraszamy  wszystkich  chętnych  i  za-
interesowanych. 

10.  W  niedzielę  5  stycznia  po  wieczornej  mszy  świętej
zapraszamy  na  wspólną  adorację.  W  planie  konferencja,
adoracja  z  uwielbieniem  oraz  modlitwa  wstawiennicza.
Zapraszamy!

11. Pan kościelny zaprasza do sklepiku parafialnego w którym
można  nabyć  świece  wigilijne  „Świątecznego  Dzieła  Pomocy
Dzieciom”. 

12. Zapraszamy do wzięcia udziału w Orszaku Trzech Króli, który
odbędzie się 6. stycznia   w Uroczystość Objawienia Pańskiego.
Orszak  wyruszy  z  placu  usytuowanego  pomiędzy  Bazyliką
Mariacką a Kaplicą Królewską. Po odmówieniu modlitwy Anioł
Pański o g. 12.00, Pochód wyruszy w kierunku Długiego Targu
by oddać hołd Św. Rodzinie. Zapraszamy!

13. Prosimy o zabranie ze sobą parafialnego biuletynu. Dzisiaj
specjalny dodatek świąteczny. 
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IV NIEDZIELA 
ADWENTU

Rok liturgiczny A/II

I czytanie:  Iz  7, 10-14
Panna pocznie i porodzi Syna

Psalm: Ps  24 (23)
         Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

II czytanie: Rz 1, 1-7
  Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym

Ewangelia: Mt 1, 18-24
 Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi 
Dawida

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc grudzień: 
Aby każdy kraj podjął koniecznie działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią. 

Z  Ewangelii według św. Mateusza:
Z  narodzeniem  Jezusa  Chrystusa  było  tak.  Po  zaślubinach

Matki  Jego,  Maryi,  z  Józefem,  wpierw  nim  zamieszkali  razem,
znalazła  się  brzemienną  za  sprawą  Ducha  Świętego.  Mąż  Jej,
Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej
na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy  powziął  tę myśl,  oto Anioł Pański  ukazał mu się we śnie
i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi,
twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej
poczęło.  Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus,  on bowiem
zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby
się  wypełniło  słowo Pańskie  powiedziane  przez  Proroka:  «Oto
dziewica  pocznie  i  porodzi  Syna,  któremu  nadadzą  imię
Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł
Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

KOMENTARZ:
Kolęda „Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów

obnażony…” autorstwa Franciszka Karpińskiego w poe-
tycki sposób ujmuje istotę świąt Narodzin Pańskich. Oto
sam Bóg staje się człowiekiem. Absolutna Miłość, Dos-
konałość, Piękno, Dobro, Prawda… rodzi się jako ludzka
istota  w  osobie  Jezusa  z  Nazaretu,  który  –  jak  pisze
twórca nowotestamentowego Listu do Hebrajczyków –
„jest  odblaskiem  Jego  chwały i  odbiciem Jego istoty”, i
„przez  Niego  też  stworzył  wszechświat”  (por.  1,  2  n).
Odwieczne Słowo Boga wchodzi w realia narodu wyb-
ranego przed dwoma tysiącami lat. „Bóg z Boga, Świat-
łość  ze  Światłości”,  jak  wyznajemy  w  Credo,  staje  się
jednym z nas, słabych ludzi – wchodzi w naszą historię.

Kolęda 27-29 grudnia 2019
Piątek 27 grudnia: ul. Damroki 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.
Sobota 28 grudnia: ul. Damroki 42, 44, 46, 48, 50, 52,54, 56, 58,                    

ul. Kartuska parzyste – od nr 352 do 368 oraz od nr 370 do 422
Niedziela 29 grudnia: ul. Kartuska od nr 424 do 434, ul. Kartuska Gardenia 343 A, 345, 345 A, 345 B

Jak to jest z tą „kolędą…”
Gdy ksiądz chodzi po kolędzie, w pogotowiu jest cały blok albo cała

ulica. Kobiety zwalniają się z pracy, aby na czas przygotować stół przy-
kryty obrusem, kropidło, naczynie z wodą święconą, pasyjkę i świece.
Dzieciaki na gwałt uzupełniają zeszyty do religii albo gwarem wypeł-
niają klatki  schodowe, by co chwilę meldować pod „którym ksiądz
jest numerem”. W blokach, w wielkich parafiach wizyta trwa krótko,
najwyżej kilka minut. Jedni nie kryją irytacji: Na co komu taka kolę-
da? Czy coś z niej wynika? Inni bronią księży: przecież parafia liczy 15
tys. osób - musi wystarczyć krótka modlitwa i wymiana kilku zdań.
Tak czy owak, nie milkną dyskusje wokół celowości kolędy.

O chodzących  po kolędzie  księżach pisał  już  Mikołaj Rej wkładając
w usta wójta krytykę plebana:  „... potym bieży po kolędzie / w każdym
kącie dzwonić będzie / Więc woła Illuminare / a ty chłopku musisz da-
re...”. Skąd się jednak wziął zwyczaj duszpasterskich wizyt, trudno ustalić.
W starożytnym Rzymie odwiedzano się w styczniowe kalendy callandae,
zaczynające nowy rok. Wiadomo także, że wyraz „kolęda”, który do Pol-
ski dotarł za pośrednictwem Czechów, oznaczał pierwotnie pieśń nowo-
roczną, śpiewaną podczas odwiedzania z tej okazji wiejskich gospodarzy.
Kościół zaadaptował te ludowe zwyczaje, łącząc je z błogosławieństwem
domów  w  uroczystość  Trzech  Króli.  A  że  nie  dałoby  się  tego  dnia
odwiedzić wszystkich, wizyta rozłożyła się na czas poświąteczny. 

Dokończenie na stronie 2
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Dokończenie ze strony 1
Niemiecka i polska tradycja każe z okazji  Trzech Króli napisać po-

święconą kredą na drzwiach domów „C+M+B” i datę roczną. Litery nie
tyle są, jak zazwyczaj się uważa, skrótem od tradycyjnych imion Trzech
Króli, lecz od łacińskiego Christus mansionem benedicat (lub polskiego:
Chrystus Mieszkanie Błogosławi). Dziś wizyta duszpasterska to nie tylko
błogosławieństwo, ale może przede wszystkim spotkanie duszpasterza
z parafianami.  Przygotowanie  do takiej  wizyty  powinno  przebiegać
w dwóch wymiarach: duchowym i zewnętrznym przygotowaniu domu.

... i jak przebiega?
Odwiedziny duszpasterskie mają charakter domowej liturgii. Rozpo-

czynają się od obrzędu błogosławieństwa rodzin (w czterech wersjach)
ze wspólną modlitwą i ewentualnie rozważaniem Słowa Bożego. Nie-
kiedy wizyta rozpoczyna się od zaintonowania kolędy, którą wraz z do-
mownikami (i  czasami ministrantami) śpiewa kapłan. Witając się sło-
wami „pokój temu domowi” życzy, aby stale był w tym domu obecny
Chrystus, który przychodząc na świat przyniósł ludziom pokój. Po tym
pozdrowieniu następuje modlitwa o błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny i obrzęd błogosławieństwa mieszkania z pokropieniem wszyst-
kich obecnych wodą święconą. 

Podczas wizyty powinien być czas na rozmowę duszpasterza z wier-
nymi, przedstawienie księdzu rodzinnych radości i problemów; jest mo-
żność  zademonstrowania  osiągnięć  szkolnych  pociech,  czy  też  ich
udziału  w  parafialnych  ruchach.  Dziś  jednak  często  dominuje  pesy-
mizm. Biedniejemy, wielu traci pracę i stać ich na skromną lub żadną
ofiarę. Wstydzimy się tego, bo przecież chcemy złożyć jakiś datek na
potrzeby najbliższej nam wspólnoty. Zatem „ile dać?”, staje się często
przedmiotem długich  dysput i  przysłania zupełnie  innych  możliwości,

jakie stwarzają odwiedziny księdza w naszym domu. Na ogół nie wiemy
też,  dlaczego i  po co  duszpasterze  zapisują coś w swoich kartotekach.
Czyżby spisywali  wysokości  ofiar,  albo liczyli  „pogłowie”? Tymczasem
księża tłumaczą, że informacje zebrane podczas kolędy pozwalają na
rozeznanie potrzeb danej rodziny, uregulowanie jej spraw dotyczących
życia sakramentalnego, itp. 

Po co w ogóle takie odwiedziny?
W Kodeksie Prawa Kanonicznego odnajdujemy kan.  529 § 1, który

mówi: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien
starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem na-
wiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepoko-
jach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeżeli w czymś
nie domagają - roztropnie ich korygując”.

Wizyta  duszpasterska  jest  dobrym sposobem realizacji  tej  „funkcji
pasterza”. Coraz częściej dzieje się tak w wielkich miejskich parafiach,
gdzie wizytę rozpoczyna się na początku Adwentu. Siła tradycji jest tak
wielka,  że  ludzie  oburzają  się  na  tę  praktykę.  A  nie  ma  ku  temu
podstaw. 

Agnieszka Dziarmaga
Przygotuj: stół nakryty białym obrusem, krzyż, dwie świece, kropidło

oraz wodę święconą (dostępna w każdym kościele)
Zadbaj o  to, aby obecni byli wszyscy domownicy (nic się nie stanie,

jeśli  dziecko nie pójdzie raz na basen, albo na dodatkowy angielski),
przygotuj  się duchowo, wizyta duszpasterska to doskonała  okazja do
wspólnej modlitwy o Boże błogosławieństwo dla domu i całej rodziny. 

Pamiętaj,  że  złożona  przez  Ciebie  ofiara  jest  dobrowolna,
przeznaczona na utrzymanie kościoła parafialnego. 

Do zobaczenia 

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek  23.12.2019
6.30 1. + Jan ADAMCZYK od Stanisława i Jadwigi ADAMCZYK z rodziną

2. Za Julię z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę M Bożej
18.00 1. + Witold BIELIŃSKI o łaskę nieba

  Wtorek 24.12.2019  WIGILIA
8.00 1. 

2.
16.00 MSZA WIGILIJNA  + Mateusz MERCHEL
24.00 PASTERKA  1. Za Parafian

2. + Mieczysław LEWANDOWSKI 11 rocz. śm, Genowefa LEWANDOWSKA 7 rocz. śm i ++ z rodziny
3.++ rodziców Zofie i Klemensa, Bronisławę, Ryszarda, Antoniego
4.+ + rodziców: Hildegarda i Hubert, mama Józefa oraz babcie i dziadków

Środa 25.12. 2019 BOŻE NARODZENIE Czwartek 26.12. 2019 BOŻE NARODZENIE
7.30 + Barbara i Wiesław BARTNICKI  w 4 rocz. śm

9.00 1.  ++  z  rodziny  ADAMASZEK,  ZAJĄCZKOWSKICH,  BUBLEWICZ,
KUCHARSKICH

9.00 1. + Irena i Alfred PETKE i Sławomira WOLAŃSKIEGO

10.30 1.+ za Dariusza w dniu imienin o niebo
2. + mąż Roman i ++ z rodziny DAWCZAK i STAWCZYK

10.30 1. + mąż Władysław NIEDZIELA
2.  +  Klaudia JUSZCZYŃSKA oraz  dziadkowie Jozef  JUSZCZYNSKI  i  Jan
BOMBA

12.00 1. + Mirosław SEROCZYŃSKI 5 rocz.śm 12.00 49  rocz.  ślubu  Waldemara  i  Jadwigi  o  Boże  błogosławieństwo  i
potrzebne łaski dla Jubilatów i całej i ich rodziny

13.15 1. +Felis BOBROWSKI o niebo
2.++ Zbigniew, Renata i dziadkowie z obu stron
3. Edyta i Tomasz MYSZA w 15 rocz. ślubu – dziękczynno błagalna

13.15 1. Joanna i Edmund w 55 rocz. ślubu dziękczynno- błagalna
2.+mąż Wiesław SZCZUKA 25 rocz. śm, + rodziców oraz Lucjan, Marii i
Wiesława/ona/ 
CIECHANOWSKICH 

18.00 wolna 18.00 O Boże błogosławieństwo i uzdrowienie relacji w rodzinie
Piątek  27.12. 2019  oktawa BOŻEGO NARODZENIA Sobota  28.12. 2019 oktawa BOŻEGO NARODZENIA
8.00 1.+Ludwik KAIM w dniu urodzin i jego żona Leonia 8.00 1.Za Martę i Jarosława w 30 rocz. ślubu o potrzebne łaski i opiekę M

Bożej dla Jubilatów i ich rodziny
18.00  1. + Jan ADAMCZYK od Marii i Leszka KOWALCZYK z rodziną

2. + Andrzej GARDOCKI o łaskę nieba
18.00 + Elżbieta MARCZUK 3 rocz. śm

Niedziela 29.12. 2019    NIEDZIELA w oktawie BOŻEGO NARODZENIA
7.30  Za parafian
9.00 W podziękowaniu za otrzymane łaski w 26 rocz. ślubu z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Sławomira

i Marii oraz całej rodziny
9.15 /dk/  ślubna
10.30 1 + Jan ADAMCZYK o niebo

2. + Anna i Franciszek o niebo
12.00 1.  rodzice Anna i Franciszek RADASZEWSCY o niebo

2. w intencji Wiktorii z okazji 5 urodzin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
13.15 + Ryszard w rocz. śm. o łaskę nieba i ++ z rodzin PIOTROWSKICH i KALBARCZYKÓW
18.00 W intencji Dawida w 18 urodziny o Boże błogosławieństwo, zdrowie  i opiekę M Bożej
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Jak powinno wyglądać prawdziwe przygotowanie do Bożego Narodzenia?
Konsumpcjonizm świąteczny.

Święta  to  czas,  na  który  ze  zniecierpliwieniem  wyczekują
sprzedawcy, ponieważ to właśnie lwia część ich utargu przypada na
tygodnie  poprzedzające  Boże  Narodzenie.  Zanim zasiądziemy  z  ro-
dziną do wigilijnej wieczerzy, wydajemy tysiące złotych w galeriach
handlowych.  Kupujemy  prezenty,  żywność  i  dekoracje  świąteczne.
Czy można spędzić Boże Narodzenie, nie wydając na nie majątku? Czy
święta muszą zawsze oznaczać nadmierny konsumpcjonizm?

Z przeprowadzonych badań wynika, że nie brakuje Polaków, którzy
na same prezenty  bożonarodzeniowe wydadzą 1500 zł.  To ogromna
kwota pieniędzy, biorąc pod uwagę, że wiele osób zarabia miesięcznie
niewiele ponad tę kwotę. Świąteczne szaleństwo już na dobre opano-
wało Polaków, pod względem konsumpcjonizmu powoli zaczynamy do-
ganiać Brytyjczyków i Amerykanów. W Boże Narodzenie coraz częściej
obowiązuje zasada – postaw się, a zastaw się. Wzrasta popularność po-
życzek na święta. Polacy zaciągają kredyty,  żeby zorganizować  Wigilię
z rozmachem.  Czy jest to jednak racjonalne podejście do wydatków?
Należności będzie trzeba kiedyś uregulować, płacąc odsetki, które nie-
rzadko  są  wysokie.  Czy  nie  lepiej  zorganizować  święta  w  obrębie
swoich finansowych możliwości?

Nadmierny  konsumpcjonizm  i  marnowanie  żywności  w  okresie
świątecznym 

Nadmierny konsumpcjonizm to ogromny problem naszych czasów,
nie tylko zadłużamy się ponad miarę, ale też kupując mnóstwo bezuży-
tecznych rzeczy – ozdób, błyskotek itp., przyczyniamy się do zanieczy-
szczenia naszej planety. Banki żywności biją na alarm. Boże Narodzenie
to czas, kiedy marnujemy najwięcej jedzenia. Kupujemy zbyt dużo żyw-
ności, nic dziwnego, że ta po świętach ląduje na śmietnikach. A tym-
czasem mogłaby pomóc wielu potrzebującym…  Wydatki  Polaków na
żywność bardzo często są irracjonalne. Czy naprawdę w przeciągu 3 dni
zjemy więcej niż na co dzień? O ile jesteśmy organizatorami Wigilii dla
większej  liczby osób,  o tyle zakup większej  partii  artykułów spożyw-
czych można  jeszcze  zrozumieć.  Jeśli  jednak  spędzamy  święta  wraz
z mężem i córką, to nie zjemy tony jedzenia.

Aby uniknąć marnowania jedzenia, warto zawczasu dokładnie zapla-
nować menu i nie przesadzać z zakupami. Porozmawiaj z domownikami
nt. ich ulubionych świątecznych potraw. Niech każdy wskaże te dania,
które lubi jeść. Nie ma wśród nich karpia? Nie kupuj go na siłę, bo tak
nakazuje  tradycja.  Na  stole  nie  musi  być  też  12  potraw,  jeśli  do
wigilijnej wieczerzy zasiądziecie tylko we trójkę.  Jeśli jednak wierzysz,
że odpowiednia liczba dań gwarantuje pomyślność, wybierz trzy dania
wiodące, a pozostałe 9 potraw niech stanowią chleb, sól, pieprz, ciasta
i ciastka oraz owoce. Naprawdę nie ma najmniejszego sensu przygoto-
wywać ryby w 5 odsłonach, 4 sałatek, kutii, której nikt nie lubi i kom-
potu, którego nikt nie wypije.

Jeśli  przygotowujesz  Wigilię  dla  większego  grona  osób,  zawczasu
zaopatrz  się w worki  do mrożonek.  To,  czego nie zjedzą twoi  bliscy
podczas świąt,  nie pójdzie na zmarnowanie.  Nadprogramowe porcje
możesz zamrozić i wyciągnąć z lodówki np. w Sylwestra. W ten sposób
uzyskasz kilka korzyści.  Nie będziesz musiała w ostatni dzień starego
roku  stać  przy  garnkach,  nie  zmarnujesz  też  jedzenia.  Nie  musisz
każdego dnia serwować swoim gościom nowych, wymyślnych potraw. 

Jeśli po wigilijnej wieczerzy został ci barszcz z uszkami, poczęstuj nich
bliskich pierwszego dnia świąt. Naucz się szanować jedzenie i  unikaj
jego wyrzucania.

Dekoracje świąteczne – czy co roku trzeba kupować nowe?
Nadmierny konsumpcjonizm obejmuje też zakup dekoracji świątecz-

nych.  Bombki,  światełka,  porcelanowe  figurki  –  wszystko  to  dodaje
świętom uroku. Jednak, czy naprawdę każdego roku musimy kupować
nowy  obrus  świąteczny  i  zmieniać  wystrój  choinki?  Może  warto
pomyśleć nad tym, aby nie kupować nowych bombek tylko dlatego, że
te z ubiegłego roku nie są w najmodniejszym odcieniu. Korzystając z ze-
szłorocznych dekoracji świątecznych można naprawdę sporo zaoszczę-
dzić,  nawet  kilkaset  złotych.  Bombki  należą  bowiem  do  stosunkowo
drogich artykułów. Obrus, jeśli nie jest poplamiony i w międzyczasie nie
wymienialiśmy   stołu  na nowy,  też  można  wykorzystać t en  sam  co
w ubiegłym roku. Racjonalnie gospodarując zasobami, które posiadasz,
zaoszczędzisz sporą kwotę pieniędzy. Pamiętaj, iż jest to także korzystne
rozwiązanie z punktu widzenia ekologii, bowiem nie przyczyniasz się do
produkcji nowych dekoracji, co jest procesem energochłonnym.

Prezenty świąteczne - jak nie dać się zwariować?
Prezenty świąteczne to temat rzeka, niektórzy zaczynają je kupować

na długo przed końcem lata.  Chcą w ten sposób rozłożyć wydatki na
raty tak, aby nie  obudzić się  w  grudniowy  weekend  z  przerażeniem
w oczach. Prezenty świąteczne to niewątpliwie miły gest, pokazujemy
bliskim, że o nich pamiętaliśmy. Niestety, niektórzy tracą kontakt z rze-
czywistością. Nadmierny konsumpcjonizm nigdy nie powinien przyćmić
nam idei samych świąt. Boże Narodzenie to wydarzenie o charakterze
religijnym  i  rodzinnym.  Prezenty  są  tutaj  najmniej  ważne.  Dobrze
byłoby, gdyby świąteczne podarki miały jedynie charakter symboliczny.
Zwłaszcza  jeśli  poszczególni  członkowie  rodziny  różnią  się  statusem
materialnym.  Osoby, które zarabiają więcej, też powinny kupować nie-
zbyt kosztowne prezenty.  Wręczając  bowiem drogie podarki, stawiają
w niezręcznej sytuacji mniej zamożnych członków rodziny. Osoba, która
otrzymała od brata drogi zegarek, pragnie mu odwdzięczyć się czymś
podobnym. Niestety, nie zawsze stać ją na równie kosztowny podarek.
Aby  jednak nie wypaść  źle w oczach brata,  zaciąga pożyczkę,  po czym
z trudem spłaca ją przez kolejny rok.

Warto pamiętać też, iż tym, co sprawia obdarowanemu największą
radość, nie zawsze jest droga biżuteria czy odzież. Czasem o wiele więk-
szą wartość mają rzeczy własnoręcznie wykonane lub symboliczne – np.
kalendarz wydrukowany ze zdjęciami ukochanego psa czy kota. Dobrym
i  niezobowiązującym  prezentem  jest też  książka,  która  znajduje  się
w  obszarze  zainteresować  osoby  obdarowywanej.  Wśród  problema-
tycznych prezentów wymienia się drogą biżuterię, perfumy za kilkaset
złotych  itp.  Dopóki  kupujemy tego typu rzeczy  swojemu mężowi  lub
żonie, to nie ma problemu. Gorzej, gdy kosztownymi podarkami chcemy
obdarować kogoś, kto nie może sobie pozwolić na rewanż.

Nadmierny konsumpcjonizm w okresie przedświątecznym
Nadmierny konsumpcjonizm to problem, który w sposób szczególny

ujawnia się w okresie przedświątecznym. Aby przekonać się, jak bardzo
jesteśmy  podatni  na  reklamę  i  treści  serwowane  nam  przez  media,
wystarczy przejechać się w grudniu pod dowolne centrum handlowym.
Już  na  samym  początku  trudno  znaleźć  wolne  miejsce  parkingowe.
Przez  sklepy  przemykają  tłumy  klientów,  dźwigając  torby  pełne  pre-
zentów.  Tymczasem  udane  święta  można  spędzić  przy  mniejszym
nakładzie  środków.  Święta  wcale  nie  muszą  rujnować  domowego
budżetu,  wystarczy  odrobina  zdrowego  rozsądku.  Warto  zawczasu
umówić się na prezenty symboliczne, przeliczyć, ile dokładnie jedzenia
potrzebujemy  i  wykorzystać  stare  dekoracje  świąteczne. Oczywiście,
jeśli nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra, możemy zorganizować
święta  z  większym  rozmachem.  Warto  jednak  pamiętać,  że  Boże
Narodzenie to kiepska okazja, żeby brać kredyt w banku. Co bowiem
zrobisz,  gdy  w połowie  roku okaże się,  że  potrzebujesz  pieniędzy  na
pilniejsze wydatki np. zakup nowej lodówki?

Dokończenie na stronie 4
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Jak rozpocząć Wieczerzę wigilijną?
Na stole  świątecznie  nakrytym kładziemy Pismo Święte
oraz  opłatki  i  ustawiamy  świecę  (najlepiej  Wigilijnego
Dzieła  Pomocy  Dzieciom).  Jedno  miejsce  przy  stole
pozostawiamy wolne jako znak pamięci o bliskich, którzy
nie mogą razem z nami zasiąść do Wigilii. 

Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy kolędą „Wśród nocnej
ciszy” lub „Gdy się Chrystus rodzi”. Dzieci zapalają świa-
tełka na choince. Następnie ojciec lub matka rozpoczyna
modlitwę:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

I zapala świecę na stole, mówiąc: Światło Chrystusa.

Wszyscy odpowiadają: 

Bogu niech będą dzięki.

Czytanie Ewangelii (Łk 2,1-14)

Tekst odczytuje najstarsze dziecko:

Wstęp: Ponad dwa tysiące lat  temu przyszedł na świat
Jezus  Chrystus,  Syn  Boży,  oczekiwany  Zbawiciel.
Opowiada o tym Ewangelia św. Łukasza.

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta,
żeby  przeprowadzić  spis  ludności w  całym  państwie.
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą
Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać
się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef
z Galilei,  z  miasta Nazaret, do Judei,  do miasta Dawi-
dowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu
i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie
Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali,
nadszedł  dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła
w żłobie,  gdyż  nie  było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzy-
mali  straż nocną nad swoją trzodą.  Naraz stanął  przy
nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła,
tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich:
„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która
będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida
narodził się wam 

Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem
dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i le-
żące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnós-
two zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
„Chwała  Bogu  na  wysokościach,  a  na  ziemi  pokój
ludziom Jego upodobania”.

Po  wysłuchaniu  Ewangelii  śpiewamy  kolędę  „Bóg  się
rodzi”.

RODZINNA MODLITWA

Ojciec  lub  matka  odmawia  prośby,  wszyscy  odpo-
wiadają:

Wysłuchaj nas, Panie. 

Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy
Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego
Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

1. Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

2. Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół  i  znajomych
pokojem tej nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

3. Wszystkich  samotnych,  chorych,  biednych,
głodnych  pociesz  i  umocnij  Dobrą  Nowiną  tej  świętej
nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

4. Naszych  zmarłych  (wymienić  imiona)  obdarz
szczęściem  i  światłem  Twej  chwały.  Ciebie  prosimy,
wysłuchaj nas, Panie.

Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”. 

Jezu, Maryjo, Józefie - Święta Rodzino z Nazaretu, opiekuj
się naszą rodziną.

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM

Ojciec lub matka:

A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się
opłatkiem -  chlebem miłości.  Otwórzmy nasze serca na
wzajemną  miłość  -  otwórzmy  je  na  miłość  przycho-
dzącego ku nam Pana. Niech On będzie zawsze z nami.
Ojciec z matką pierwsi, a potem ze wszystkimi dzielą się
opłatkiem  i  wszyscy  składają  sobie  życzenia,  znajdując
także  słowa  prośby  o  wybaczenie  sobie  uraz.
Pod koniec wieczerzy śpiewamy kolędy,  np.  „Przybieżeli
do  Betlejem  pasterze”,  „Lulajże  Jezuniu”,  „Pójdźmy
wszyscy do stajenki” i inne. 

Dziękujemy  Ci,  Boże,  nasz  dobry  Ojcze,  za  tę  wspólną,
rodzinną  wieczerzę,  za  ten  błogosławiony  wieczór,
dziękujemy za wzajemną miłość i przypomnienie nam, że
Twój  Syn  stał  się  tamtej  nocy  naszym  Bratem  i  Zba-
wicielem. Tobie chwała na wieki. Amen.

Strona 4

Szopka – narysowwał Mikołaj

Szopka – krótka historia powstania tradycji 
Najwcześniejsze  informacje  o  przygotowaniu  szopki

pochodzą z IV w. Święta Helena (ówczesna cesarzowa) po-
leciła,  w  grocie  w  Betlejem,  przygotować  marmurowy
żłóbek, na pamiątkę przyjścia na świat Bożego Dziecięcia.
Do dalszego rozwoju pomysłu  cesarzowej przyczynił  się
św.  Hieronim,  który  rozbudował  inscenizację  o  kolejne
elementy i postaci. Wiadomość i początek tradycji dotarł
nawet  do  Rzymu,  gdzie  również  zaczęły  pojawiać  się
elementy inscenizacji wydarzeń tamtej cudownej nocy.

Powszechnie jednak uważa się,  że zwyczaj  przygoto-
wywania  szopki  wprowadził  św.  Franciszek  z  Asyżu.  Na
realizację swojego pomysłu św. Franciszek musiał uzyskać
zgodę od ówczesnego papieża Honoriusza III. W pustelni
Greccio (Włochy) św. Franciszek przygotował inscenizację
wydarzeń z nocy Bożego Narodzenia. Miejscowa ludność
przybyła  z  pochodniami,  ustawiono  żłóbek,  przyprowa-
dzono żywe zwierzęta. Nad żłóbkiem odprawiona została
Msza Święta i  radośnie odśpiewana została Ewangelia o
przyjściu Syna Bożego na świat. 

Zdarzenia  z  pustelni  Greccio,  które  miały  miejsce
w 1223r.  opisane zostały przez pierwszego biografa św.
Franciszka Tomasza z Celano.  A pisał  on tak:  „…nagoto-
wano żłóbek, przyniesiono siano, przypro-wadzono wołu i
osła.  Uczczono prostotę,  wysławiono ubóstwo,  podkreś-
lono  pokorę,  i  tak  Greccio  stało  się  jakby  nowym
Betlejem”.

Św.  Franciszek pragnął  w ten  sposób ukazać  rzeczy-
wistą obecność Jezusa – zarówno w ciele ludzkim, zrodzo-
nym z  Maryi,  co  wówczas  było  powszechnie  negowane
przez  heretyków,  jak  również  w Ciele  Eucharystycznym.
Właśnie to połączenie dało początek Pasterce. 

Zwyczaj szykowania szopki szybko przyjął się w całym
chrześcijańskim świecie. Do Polski zwyczaj ten dotarł już
11 lat po śmierci Św. Franciszka. Na rok około 1370 rok
datowane  jest  wykonanie  najstarszych  w  Polsce  figur
obrazujących postać  Jezusa,  Maryji  i  św.  Józefa.  Zostały
one wykonane z inicjatywy księżnej Elżbiety Węgierskiej,
siostry króla Kazimierza Wielkiego i  można je podziwiać
w kościele pw.  św. Andrzeja w Krakowie. 

Dokończenie na stronie 3
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Tradycje Bożego Narodzenia 
– czyli jak świadomie przeżyć Wigilię

    Święta Bożego Narodzenia to przepiękny czas. Czas,
w którym pochylamy się nad Maleńkim Jezusem, by dot-
knąć jego ludzkiej postaci. Czas, w którym Bóg przyjmując
ludzką postać dotyka naszych zwyczajnych,  codziennych
zmagań. Ta kwintesencja przyjścia na świat Bożego Syna
wytworzyła całe bogactwo i piękno tradycji wigilijnej. Bo
przecież  samo  słowo  wigilia  oznacza  czuwanie,  nocną
straż.  I  to  właśnie  czynimy oczekując  aż  Pan ponownie
przyjdzie na ziemię.

Dając wyraz naszemu oczekiwaniu i gotowości szykuje-
my się by wspólnie, zgodnie i w miłości zasiąść do uro-
czystej, rodzinnej wigilii. Już samo nakrycie stołu białym
obrusem,  pod  którym  znajduje  się  symboliczne  sianko
(rozprowadzane  corocznie  w  okresie  adwentu  przez
ministrantów) przypominać ma miejsce narodzenia Pana
Jezusa - zwyczajny złóbek.

Siano
W dawnej tradycji siano, prócz znaczenia oczywistego,

o którym wspomniałam, miało również inne przesłanie.
Staropolskim zwyczajem ustawiano snopy zbóż w rogach
pomieszczenia,  w  którym  spożywano  kolację  wigilijną,
rozsypywano słomę na całej podłodze lub grubą warstwę
kładziono pod  lnianą  płachtę  lub  obrusem.  Taką słomą
symbolicznie obwiązywało się drzewka owocowe a resztę
wraz z  paszą podawano zwierzętom. Miało to wszystko
przynieść  urodzaj  i  udaną  hodowlę  w  danym
gospodarstwie.  

Kiedy już wszyscy, odświętnie ubrani zbierzemy się przy
stole wypatrujmy tej pierwszej gwiazdki, niczym mędrcy
pragnący  oddać  pokłon  Królowi,  wówczas  należy  roz-
począć wspólną wieczerzę, oczywiście czytając Ewangelię
o Narodzeniu Pańskim (mogą to być dowolnie wybrane
fragmenty Łk 2, 1-7 lub Mt 1, 18-25), skupiając chwilkę
myśli na modlitwie i odśpiewaniu chociaż jednej kolędy.
Kolejną,  przepiekną  polską  tradycją  jest  dzielenie  się
opłatkiem. Powoduje to nieraz pojawienie się wzruszenia
na naszych twarzach i łzy w oczach.

Opłatek
Zwyczaj dzielenia się opłatkiem wywodzi się z tradycji

starochrześcijańskiej.  Chleby,  które  pozostały  po  odpra-
wianych misteriach, zwane eulogiami, zbierano w okresie
Świąt Bożego Narodzenia po to by kościoły i zakony wy-
mieniały się nimi między sobą lub też rozdawano je ubo-
gim. Oczywiście miało to ukazać jedność wspólnoty chrze-
ścijańskiej.  Dopiero  w połowie  IX  wieku  rozpoczęło  się
wytwarzanie  pieczywa eucharystycznego,  zbliżonego do
dziesiejszego opłatka, pieczonego z pszennej mąki i żród-
lanej  wody,  wypiekanego  w  metalowych  matrycach  z
wygrawerowanymi  symbolami  religijnymi.  Dzielenie  się
opłatkiem w Polsce trwa od ponad 200 lat. Inną tradycją, 

związaną także z opłatkiem, było tworzenie z niego ozdób.
Zlepiano jego resztki w różne wzorki i kształty i wieszano
jako dekorację podłaźniczek lub belek stropowych.

Kiedy  zatem  złożymy  sobie  życzenia  można  zacząć
smakować wigilijnych potraw. I znowu do głosu dochodzi
tradycja – potraw powinno być 12.
Potrawy wigilijne

Dania na stole podczas wigilii  zawsze były bezmięsne.
Liczba  12,  według  ludowej  tradycji  oznaczać  mogła  12
miesięcy, według interpretacji religijnej liczba ta oznacza
12 apostołów.  Potrawą, którą do dziś można spotkać na
stołach  podczas  kolacji  wigilijnej,  a  która  od  czasów
najdawniejszych jest  w Polsce  znana,  jest  kutia.  Jest  to
potrawa przygotowana głównie z maku, pszenicy i miodu.
Poza tym staropolskie  potrawy wigilijne,  takie  jak  kisiel
owsiany, siemieniuch czyli zupa z siemienia lnianego a tak-
że kartofle, rzepa, groch, fasola zupełnie zostały usunięte
ze świątecznego menu, a część z nich nawet zapomniana.
Jedynie  kutia  pojawia  się  nadal  na  polskich  stołach,
jednach głównie na obszarze Polski wschodniej.

Obecnie  potrawy  na  naszych  stołach  wigilijnych  są
oczywiście  postne.  Oprócz kilku  charakterystycznych dla
tego wieczoru, są to raczej potrawy lubiane przez domo-
wników. Na stole najczęściej pojawia się barszcz czerwony
z  uszkami,  nadziewanymi grzybami  lub  zupa  zybna.  Po-
nadto charakterystyczne są pierogi z kapustą i grzybami,
często kapusta  przygotowywana z  grzybami i  suszonymi
owocami.  Ponadto  wiele  potraw  z  ryb  –  wcześniej  nie
mogło zabraknąć  karpia,  obecnie  gatunek ryb przygoto-
wywanych  w  galarecie  lub  innej  formie  jest  dobierany
raczej według upodobania domowników. Nie może także
zabraknąć  deseru.  I tu dominują  pierniczk  i  makowce,
w niektórych domach jeszcze kluski  z  makiem. I  jeszcze
coś co mi osobiście kojarzy się tylko z tym dniem – kom-
pot z suszonych owoców – śliwek, gruszek, jabłek i rodzy-
nek.

Bardzo  ważnym  elementem  wigilijnego   stołu  jest  też
dodatkowe  nakrycie.  Jest  ono  przygotowane  dla
zbłąkanego  wędrowca,  ponieważ  jest  to  wieczór  pełen
miłości, w którym nikt nie powinien być sam.
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Choinka 

Trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie bez strojnej
choinki. Zwyczaj ten, ku zdziewieniu zapewne wielu z nas,
jest  jednym  z  najmłodszych.  Pojawił  się  na  ziemiach
polskich w XIX w. i pochodzi z niemieckiej ewangelickiej
tradycji.  Wówczas drzewka były przystrajane orzechami,
jabłkami czy też ciasteczkami. Jeszcze w okresie między-
wojennym  na  polskich  wsiach  zwyczaj  ten  nie  był
rozpowszechniony. Zielone zdobienie domów pojawiło się
jednak  wcześniej  w  nieco  innej  formie.  Były  to  tzn.
podłaźniki (połaźniki, jutki) czyli najczęściej ścięte czubki
świerku,  sosny  lub  jodły.  Ozdabiano  je  podobnie  jak
choinki – orzechami, jabłuszkami, ciasteczkami, ale także
papierowymi ozdobami lub wspomnianymi już ozdobami
z opłatków. Umieszczano je w różnych miejscach – nad
stołem,  gdzie  spożywano  uroczystą  kolację,  do  ram
obrazów świętych czy wokół drzwi wejściowych.

W wystroju  naszych  domów nie  powinno oczywiście
zabraknąć  symbolu  narodzenia  Pana,  czyli  żłóbka  bądź
nawet szopki z dodatkowymi elementami i postaciami.

Po zjedzeniu kolacji, obowiązkowo należy posmakować
wszystkich  potraw,  nadchodzi  moment  wyczekiwany
szczególnie przez najmłodszych.

Prezenty 

Obdarowywanie  się  prezentami  jest  jeszcze  młodszym
zwyczajem  niż  choinka.  W  XIX  wieku  dotyczył  raczej
bogatszej  części  społeczeństwa a miał  miejsce  w Święto
Trzech Króli. W okresie międzywojennym dzieci otrzymy-
wały najczęściej słodycze. Teraz prezenty układane są w ta-
jemniczych okolicznościach pod choinką a przynosi je, jak
powszechnie wiadomo, święty Mikołaj!

Kolędy 

Po krótkiej  duchowej  uczcie,  nieskromnej  najczęściej  dla
ciała, po rozpakowaniu podarków nie zapominajmy o Tym,
który  jest  najważniejszy!  Wspominając  przyjście
Maleńkiego  Jezusa  na  świat  śpiewajmy  kolędy!  Zwyczaj
ten, także przepiękny, zanika w domach. Raczej słuchamy,
po cichutku, w tle, a niżeli  radośnie śpiewany. A przecież
kolędy to pieśni doskonale nam znane, jedne z niewielu,
które możemy w rodzinnym gronie, wspólnie odśpiewać na
chwałę Bożej Dzieciny.
Jak już wyśpiewamy liczne, piękne kolędy, odpoczniemy po
zjedzeniu deseru, nacieszymy się najbliższymi, należy udać
się, niczym pasterze do stajenki, przywitać  uroczyście Bożą
Dziecinę,  jak  zwykle  o  północy  Mszą  Świętą  zwaną
Pasterką.

Ewa Rola

Szopka – krótka historia powstania tradycji – cd.
Dokończenie ze strony 1

Początkowo  przygotowy-
waniem  szopek  zajmowali
się zakonnicy, później rów-
nież  świeccy.  Szopki  zmie-
niały  się  pod  względem
wystroju,  dodawano różne
elementy,  czy  to  pejzażu
czy  architektury,  różne,
prócz  typowych,  pojawiały
się  także  postaci  koło

żłóbka.  XVIII  wiek  uznany  jest  za  rozkwit  formy  szopki
bożonarodzeniowej,  szczególnie  we  Włoszech.  Wówczas
tworzono,  często  po  kilkadziesiąt  postaci,  głównie  z
wosku. Wprowadzono również ele-menty ruchome. W XIX
wieku swój początek miały szopki krakowskie. Charaktery-
zowały się one swoją architekturą żywo nawiązującą do
architektury krakowskiej. 

Tworzono małe figurki, do rozprowadzenia wśród ludzi
oraz  większe,  w  formie  np.  kukiełek  do  wykonywania
przedstawień jasełkowych. Również w Krakowie corocznie
odbywa się najstarszy konkurs szopek.

Jednym z najpiękniejszych elementów, zarówno tradycji
jak i obchodów Świąt Bożego Narodzenia  jest bez wątpie-
nia  szopka.  W tych  dniach  w kościołach  w całej  Polsce
pojawiają  się  różnego  rodzaju  inscenizacje  przyjścia  na
świat  Bożego Syna.  Są szopki  małe i  duże,  ruchome lub
nie,  z  przeróżnymi  elementami  dodatkowymi,  niekonie-
cznie związanymi z wydarzeniami w Betlejem, zaludnione i
te tylko ze Świętą Rodziną, a także budowane na zewnątrz
kościołów  szopki  z  żywymi  zwierzętami.  Odwiedzając
liczne kościoły, podziwiajmy urok tych przepięknych dzieł a
jednocześnie  pamiętajmy  o wydarzeniach  sprzed  dwóch
tysięcy  lat  i  dajmy  małemu  Jezusowi  narodzić  się  w
naszych sercach.

Ewa Rola
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