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EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego 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
Dobrej
Nowiny
Dla Świętego Józefa Pan Bóg przygotował 
wyjątkowe, ale i niezwykle trudne zadanie.                  
To On był dla Pana Jezusa ziemskim ojcem.       
To On Był świadkiem narodzenia, późniejszego 
pokłonu pasterzy i mędrców. Strzegł Go na 
wygnaniu w Egipcie, szukał, dwunastoletniego, 
w świątyni, uczył wiary, modlitwy i zawodu. 
Przyjmujemy to jako fakt, ale przecież wszystko 
mogło ułożyć się zupełnie inaczej…W pewnym 
momencie tej historii cały świat św. Józefa,  
wszystkie Jego plany i nadzieje legły w gruzach. 
Ta którą kochał była w stanie błogosławionym. 
I jedyne co mógł jeszcze zrobić, żeby ratować 
honor i życie swojej ukochanej, to oddalić ją 
potajemnie, a winę wziąć na siebie. Bo kara za 
cudzołóstwo była jedna. I wtedy wydarzyło 
się coś, co odwróciło bieg wydarzeń. Pan Bóg 
przysłał do Józefa Anioła ze słowem, które 
niczego nie ułatwiało, ale wiele wyjaśniło. 
Okazało się, że Maryja jest oblubienicą Boga, 
że z Ducha Świętego jest dziecko, które się 
poczęło. I jak to wszystko pojąć? Ona już podjęła 
decyzję, Ona już powiedziała Bogu - „Niech 
mi się stanie według słowa Twego.” Teraz 
miłość wymaga tylko jednego - uszanowania 
Jej decyzji, nawet za cenę rezygnacji z siebie. 
Spróbujmy tak jak św. Józef  szanować głębie 
swoich bliskich. Być może to co wydaje nam się 
oczywiste, ma zupełnie inną twarz. Spróbujmy 
w trudnych sytuacjach lęku o tych, których 
kochamy, wsłuchać się w delikatny głos Boga, 
który mówi żeby się nie bać i spojrzeć na nasze 
doświadczenia Jego oczami. Pozwólmy Bogu 
działać, tak jak On tego chce….

Justyna Zienkowicz

Jezus urodzi się z Maryi 
zaślubionej Józefowi, 
potomkowi Dawida

                                            EWANGELIA (Mt 1, 18-24)
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19.12.
„Działaj zawsze z rozwagą. 
Jeżeli zaś nie jesteś pewien, 
jak masz postąpić, wówczas 
poczekaj z działaniem. Spy-
taj o radę człowieka, który 
cię zna i dobrze ci życzy.”
św. Bazyli

20.12.
„Człowiek jest niewiele 
wart, jeżeli nieustannie nie 
stara się być lepszy.”
bł. Celina Borzęcka

21.12.
„Pan zawsze daje nam łaskę 
do osiągnięcia zwycięstwa, 
ale nic nie może uczynić,             
jeśli nie pomożemy Mu 
dobrą wolą.”
św. Józef Marello

22.12.
„Jeśli będziemy pamiętać, 
że także my potrzebujemy 
przebaczenia, wtedy łatwiej 
będzie nam przebaczać 
innym.”
św. Matka Teresa z Kalkuty

Myśli na każdy dzień
23.12.
„Są trzy rzeczy konieczne 
do zbawienia człowieka; 
znajomość tego w co 
wierzy, znajomość tego 
czego należy pragnąć,                               
i znajomość tego, co nale-
ży czynić.”
św. Tomasz z Akwinu

24.12.
„Szczęśliwy, kto ma Betle-
jem w swoim sercu.”
św. Hieronim

25.12.
„Chrystus, Słowo Boże, 
raz tylko narodził się                
w ciele, co było dowodem 
Jego dobroci i miłości ku 
ludziom; ale jest zawsze 
gotów narodzić się du-
chowo u tych, którzy tego 
pragną; w nich też wzra-
sta i kształtuje się, darząc 
ich na różny sposób swoją 
mocą.”
św. Maksym Wyznawca

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

IV Niedziela Adwentu, rok A 
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 7, 10-14)
Panna pocznie i porodzi Syna

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla sie-
bie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, 
czy to wysoko w górze!». Lecz Achaz odpowiedział: «Nie 
będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę». Wtedy 

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Sdz 13, 2-7. 24-25a; Ps 71; Łk 1, 5-25
Wtorek: Iz 7, 10-14; Ps 24; Łk 1, 26-38
Środa: PnP 2, 8-14; Ps 33; Łk 1, 39-45
Czwartek: 1 Sm 1, 24-28; Łk 1, 46-56
Piątek: Ml 3, 1-4. 23-24; Ps 25; Łk 1, 57-66
Sobota: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a-16. Ps 88; Łk 1, 67-79

rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż 
mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się 
także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: 
Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imie-
niem Emmanuel».
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY    (Ps 24, 1-2. 3-4. 5-6)
Refren: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
którego dusza nie lgnęła do marności.
 
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

DRUGIE CZYTANIE (Rz 1, 1-7)
Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Rzymian. Czytanie z Listu 
Świętego Jakuba Apostoła.
Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, prze-
znaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przed-
tem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach 
świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu – pochodzącym 
według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według 
Ducha Świętości pełnym mocy Synem Bożym przez po-
wstanie z martwych – o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 
Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby 
ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla 
posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powo-
łani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga 
umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają                              
w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i 
Pana Jezusa Chrystusa!

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 1, 23)
 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu      
   nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.
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„Prócz fizycznego zmęczenia mam pokój w sercu 
i jakąś cichą spokojną radość – jestem właściwie 
zupełnie szczęśliwa – jako nic nie mająca, a posiadająca 
wszystko” – zapisała Dokta w swoim kalendarzu                                              
w lutym 1950 roku.
(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)
Koniec roku, niezrealizowane plany, zmęczenie, 
ponura pogoda, świąteczne obowiązki... to wszystko 
może sprawić, że zgubimy gdzieś radość oczekiwania 
na wypełnienie Boskich tajemnic. Poszukajmy tego 
„pokoju w sercu i cichej spokojnej radości”, o których 
pisała Dokta. 
„Nic nie mająca, a posiadająca wszystko”, a jak jest                      
u Ciebie?

fot. Archiwum Wandy Błeńskiej
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3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje 
ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana 
Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

Świąteczne tradycje

Boże Narodzenie w Polsce i w krajach Europy
Najstarsze obchodzenie tego święta pochodzi z 354 roku, choć histo-
ryczny dzień narodzin Chrystusa nie jest dokładnie określony. 
W II wieku w tym samym dniu obchodzono wspólnie trzy dzisiejsze 
święta: Narodzenie, Chrzest Pański i Objawienie. Od IV wieku, gdy za-
częto obchodzić samo Boże Narodzenie, najpierw przypadało ono na 2 
lub 6 stycznia, później przenoszono je na 25 lub 28 marca, lub 18 czy 
19 kwietnia. Po wielu dyskusjach na początku V wieku kościół Wschodu               
i Zachodu przyjął wreszcie wspólną datę i od tego czasu radość z Bożego 
Narodzenia w dniach 25 i 26 grudnia przeżywają chrześcijanie nie tylko 
w naszym kraju, ale również w całej Europie, Afryce, Ameryce, Azji                
i Australii. Wszyscy wielbią Boga, który przyszedł na ziemię, aby zbawić 
ludzi. Wieczór wigilijny tak niezwykle uroczyście obchodzony jest tylko 
w Polsce, natomiast święto Bożego Narodzenia zwane u nas pierwszym 
dniem świąt, jest czasem rodzinnych spotkań. Drugi dzień świąt to dzień 
świętego Szczepana. Jeszcze na początku XX wieku niezwykle żywy był 
w Polsce obyczaj przyjmowania wtedy służby na następny rok. Transak-
cje te przeprowadzano zwykle w karczmach, gdzie przy okazji odbywa-
ły się pijatyki i głośne zabawy. „Na święty Szczepan każdy sługa większy 
niż pan”, „Na świętego Szczepana sługa na wsi zmienia pana”, „Kto zna 
chłopskie obchody, ten godzi sługi na gody” - te przysłowia wyrosły 
właśnie na tle dawnego polskiego obyczaju. Na początku XX wieku jed-
nym z symboli świąt Bożego Narodzenia stała się jemioła. W niektórych 
starożytnych kulturach uchodziła ona za roślinę świętą. Symbolizuje ona 
zgodę, skruchę, wybaczenie, pojednanie. Zwyczaj zawieszania gałązek 
jemioły wywodzi się najprawdopodobniej z Anglii, a korzenie jej tkwią 
w szacunku, jakim jemioła cieszyła się u Celtów. Ze świętem Bożego 
Narodzenia kojarzono wiele płodów ziemi i potraw z nich przyrządza-
nych. Należały do nich: jabłka - symbol miłości, zdrowia i pokoju, śliwki 
– wierzono, że są środkiem na długowieczność, gruszki - lekarstwo na 
przedłużenie życia i szczęście, figi - symbol płodności i oczyszczenia, 
miód - symbol wiecznej szczęśliwości, bogactwa, mądrości i miłości, 
ryby - symbol wolności, harmonii i wyzwolenia. W naszej religii ryby 
to stary chrześcijański znak tajemnicy, a jej grecka nazwa oznacz skrót 
„Jezus Chrystus Syn Boga Zbawiciela”. Według wierzeń spożywanie ka-
pusty w Święta Bożego Narodzenia chroni od złego, a potrawy z niej są 
znakomitym środkiem przyciągającym dostatek. W prawie wszystkich 
cywilizacjach świata gęsi uważane były za pośredniczki między niebem 
a ziemią i stąd należą również do tradycyjnie spożywanych potraw, choć 
w Poznaniu zgodnie z lokalną tradycją, spożywamy je w dniu świętego 
Marcina, a w Boże Narodzenie - indyka. Tradycje związane z Bożym 
Narodzeniem w krajach Europy mają wiele cech wspólnych, ale wy-
kształciły własne zwyczaje. 
W Anglii niegdyś głównym punktem bożonarodzeniowego stołu 
była głowa dzika przybrana w wieniec laurowy. Dziś na wigilijnym sto-
le pojawia się tak jak u nas karp i śledzie, tradycyjny indyk, mince pie 
- drożdżowe ciasto z farszem z mięsa, suszonych owoców i korzeni,                                          
a ukoronowaniem tej świątecznej uczty jest tradycyjny śliwkowy pud-
ding - plum pudding zwany Christmas pudding. W Bułgarii na stole 
króluje pieczona kura i banica - strudel z nadzieniem z ryżu, drobno 
startego sera i jajek, albo z sera, mielonego mięsa, ryżu, szpinaku, lub 
dyni. Często na stole pojawia się pieczone prosię. 
W Holandii święta Bożego Narodzenia zaczynają się o północy 24 
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grudnia, ale nie obchodzi się Wigilii i nie zasiada do wigilijnej wieczerzy. 
Za to w nocy je się specjalnie upieczony chleb, gorące ciastka z migdała-
mi i pije gorące kakao lub herbatę. Na bożonarodzeniowy obiad podaje 
się indyka, kaczkę lub sarnę. Wielkim powodzeniem cieszy się piernik                         
i korzenne ciastka migdałowe janhagel.
We Francji przed Bożym narodzeniem półki uginają się konserwami                    
z gęsich i kaczych wątróbek, które są symbolem świątecznego luksu-
su. Francuzi dopiero po pasterce mają swoją wieczerzę wigilijną zwaną 
revillon, w czasie której jada się ostrygi, gęsie wątróbki. Po nich na stół 
wjeżdża indyk nadziewany farszem z mięsa cielęcego i wieprzowego z 
ziołami. Tradycyjnym deserem są trufle czekoladowe lub „Polano Boże-
go Narodzenia” - rodzaj rolady polanej czekoladą.
W Belgii skromną kolację wigilijną jada się tuż przed pasterką. A na świą-
tecznym stole króluje indyk faszerowany ozorkami i kasztanami. De-
serem jest „polano” - ciasto nie pieczone tylko przygotowane z kru-
szonych biszkoptów i masy kawowej, oblewane lukrem kawowym i 
aromatyzowane rumem.
We Włoszech menu zależy od prowincji. Najpopularniejszym świątecz-
nym daniem jest jednak indyk i korzenne suche ciasto drożdżowe pa-
nettone, zawsze pieczone w cylindrycznej formie.
W czasie portugalskiego Bożego Narodzenia dzieli się na stole bolo do 
rei - ciasto królewskie. Ten kto otrzyma kawałek, w którym oprócz ro-
dzynek i orzechów będzie ziarenko bobu, jakaś mała zabawka lub ozdo-
ba, może poczuć się wybrańcem losu - musi jednak w następne święta 
podarować takie ciasto wszystkim współbiesiadnikom.
Hiszpańskie świąteczne smakołyki to różnego rodzaju słodkie wyroby. 
Tradycji z czasu Maurów przypisuje się yemas słodkie kuliste pralinki 
sporządzone z żółtek i cukru. Obok nich niezwykle popularne na Boże 
Narodzenie są tocino de cielo - praliny niebiańskie w postaci małych 
kulek przygotowanych z prażonych migdałów, miodu i cukru.
Szwedzi zasiadają do wigilijnego stołu dokładnie o piętnastej. Na bogato 
zastawionym stole obok ryb pojawiają się szynki zapieczone w musztar-
dowym sosie, pasztety, galareta z nóżek, żeberka na zimno, dziczyzna, 
faszerowana kaczka, a wszystko podane z ziemniakami, gotowanym jar-
mużem i buraczkami na zimno. Nie może zabraknąć szwedzkiej potrawy 
narodowej - małych kulistych kotlecików mielonych, cienkich parówek 
zwanych książęcymi, białej kiełbasy i słynnej ziemniaczanej zapiekanki 
zwanej „pokusą Janssona” lub Karlssona.
Wigilia w Dani rozpoczyna się popołudniowym nabożeństwem i zaraz 
po nim, około osiemnastej, jada się świąteczny obiad. Według starej 
tradycji pierwszym wigilijnym daniem jest ryż z cukrem i cynamonem, 
okraszony masłem i zalany ciemnym, bezalkoholowym piwem. Jako 
drugie danie podaje się ozdobioną duńską flagą gęś nadziewaną jabłkami 
i śliwkami albo ziemniakami i pieprzem, do tego gotowaną w czerwo-
nym winie czerwoną kapustę i piekielnie ostry sos. Deserem najczęściej 
jest szarlotka lub placek z kruszonką albo galaretką z czerwonych po-
rzeczek. Niezwykłą popularnością cieszy się korzenne wino. W krajach 
skandynawskich tradycyjnie takie wino podawane jest podczas uroczy-
stych obiadów i przyjęć.

Tyle dawne tradycje. Obecne czasy to migracje ludności, powstają mie-
szane małżeństwa, stąd współcześnie będą przenikać się zwyczaje zwią-
zane ze świętami. Naszym jednak zadaniem jest kultywować w polskich 
rodzinach to co jest piękną tradycją typową dla naszej kultury.

Na podstawie Hanny Szymanderskiej - Ewa Wika
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

FRANCISZEK: NIE WOLNO NAM PRZYZWYCZAJAĆ SIĘ 
DO WOJNY W UKRAINIE

„W czasie, gdy nadal modlimy się natarczywie o pokój                       
w Ukrainie, naprawdę niestrudzenie, nie wolno nam przy-
zwyczajać się do tej wojny jak do każdej innej. Nie możemy 
pozwolić, aby nasze serca i umysły znieczuliły się wobec 
tych najcięższych okropności przeciwko Bogu i człowie-
kowi. Nie wolno nam, z żadnego powodu na świecie, przy-
zwyczajać się do tego, niemalże przyjmując za pewnik tę 
trzecią wojnę światową w kawałkach, która dramatycznie 
stała się, na naszych oczach, trzecią totalną wojną światową. 
Módlmy się o pokój!” 

 PAPIEŻ MODLIŁ SIĘ DO NIEPOKALANEJ 
NA PLACU HISZPAŃSKIM

Błaganie dzieci, osób starszych, ojców i matek, młodych 
ludzi udręczonej ziemi ukraińskiej o pokój przedstawił 
Matce Bożej papież Franciszek w czasie modlitwy przed 
kolumną Niepokalanej na Placu Hiszpańskim w Rzymie 
(08.12.2022). Wcześniej Ojciec Święty modlił się przed 
ikoną Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego) 
w Bazylice Matki Bożej Większej.
Na Placu Hiszpańskim obecny był burmistrz Wieczne-
go Miasta Roberto Gualtieri, a także wikariusz generalny 
diecezji rzymskiej kard. Angelo De Donatis. W imieniu 
papieża złożono pod kolumną kosz białych róż. Zebrani 
odśpiewali litanię Maryjną, po czym papież odczytał swą 
modlitwę.

 BOŻONARODZENIOWA SZOPKA 
W SCENERII UKRAIŃSKIEJ HUTY AZOWSTAL

W kolumnadzie Placu Świętego Piotra w Watykanie otwar-
to 8 grudnia wystawę bożonarodzeniowych szopek. Jedna 
z nich to szopka w scenerii kombinatu metalurgicznego 
Azowstal w ukraińskim Mariupolu.
Szopkę, która ma upamiętniać długo okupowaną hutę                      
w Ukrainie, stworzyła siostra zakonna z Doniecka. Wśród 
innych eksponatów są także szopki, mające zwrócić uwagę 
na zmiany klimatyczne i migrację przez Morze Śródziemne. 
Piąty międzynarodowy przegląd „Sto scen bożonarodze-
niowych w Watykanie” będzie otwarty do 8 stycznia. 
 

FRANCISZEK: ADWENT OKRESEM ODKRYCIA 
KIM JEST BÓG 

„Adwent jest okresem, w którym trzeba pozwolić sobie 
na zadziwienie wielkością Bożego miłosierdzia. Okresem,                   
w którym przygotowując szopkę dla Dzieciątka Jezus, 
uczymy się na nowo, kim jest nasz Pan; okresem, w którym 
wyłamujemy się z pewnych schematów i uprzedzeń wobec 
Boga i naszych braci; okresem, w którym zamiast myśleć                
o prezentach dla siebie, możemy dać słowa i gesty pociesze-
nia osobom zranionym, tak jak Jezus uczynił to ze ślepymi, 
głuchymi i chromymi” 

FRANCISZEK POBŁOGOSŁAWIŁ „BAMBINELLI”

Po modlitwie „Anioł Pański” w Watykanie Franci-
szek pobłogosławił figurki Dzieciątka Jezus -„Bam-
binelli”, przyniesione przez dzieci Wiecznego Miasta 
(11.12.2022). Zostaną one umieszczone następnie 
w żłóbkach w każdym z kręgów rodzinnych. Ojciec 
Święty wezwał także włoskie dzieci i młodzież do 
modlitwy o pokój w Ukrainie.
Uroczystość błogosławienia „Bambinelii”, zainicjo-
waną przez św. Pawła VI, organizuje od wielu lat 
Centrum Oratoriów Rzymskich. Przed spotkaniem 
na Placu św. Piotra dzieci, młodzież, rodzice i opieku-
nowie wzięli udział we Mszy św., celebrowanej przez 
archiprezbitera bazyliki watykańskiej kard. Mauro 
Gambettiego OFM Conv.
„Zachęcam was do modlitwy przed żłóbkiem, aby 
Boże Narodzenie przyniosło promyk pokoju dzie-
ciom na całym świecie, a szczególnie tym, które 
muszą przeżywać straszne i mroczne dni wojny, tej 
wojny na Ukrainie, która niszczy tak wiele istnień 
ludzkich i tak wiele dzieci” – powiedział papież, zwra-
cając się do dzieci i młodzieży.

 KOŚCIÓŁ MA NOWĄ BŁOGOSŁAWIONĄ 
 IZABELĘ KRYSTYNĘ MRAD CAMPOS

Arcybiskup senior Aparecidy kard. Raymundo Da-
masceno Assis ogłosił błogosławioną Izabelę Kry-
stynę Mrad Campos, która w 1982, mając 20 lat, 
zginęła, broniąc swej czystości. Uroczysta beatyfika-
cja nastąpiła podczas Mszy św., której kardynał prze-
wodniczył 10 grudnia w Sanktuarium Matki Bożej 
Miłości (Nossa Senhora da Piedade), w mieście 
urodzenia nowej błogosławionej – Barbacenie we 
wschodniobrazylijskim stanie Minas Gerais.
 

ROZPAL NADZIEJĘ W SERCACH 
CHRZEŚCIJAN Z BETLEJEM

Chrześcijanie w Betlejem przetrwali najgorszy czas. 
Ich liczba wciąż jednak maleje. By temu zapobiec 
PKWP kontynuuje kampanię S.O.S. dla Ziemi Świę-
tej. Na ulicach Betlejem hasło „Roni kocha Polskę                                 
i Polaków” od razu rzuca się w oczy. Brzmi jak za-
proszenie. Pielgrzymi, którzy z niego skorzystają, 
stają przed szansą, by zamienić kilka słów po polsku z 
kimś, kto sam                o sobie mówi: „dumny katolik, 
dumny Palestyńczyk”.
Roni Tabash od lat współpracuje z Papieskim Sto-
warzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jego 
figurki, różańce, krzyże z drewna oliwnego trafiły już 
do wielu polskich domów. Chrześcijanie w Betlejem 
mówią, że są „żywymi kamieniami”. Ich obecność w 
Ziemi Świętej jest bardzo ważna, przede wszystkim 
ze względu ich ogromne zaangażowanie na rzecz 
pokoju.
Ziemia Święta potrzebuje chrześcijan. To oni, gdy 
rośnie napięcie między Izraelem i Palestyną, potrafią 



młodzież, rodzice i opiekunowie wzięli udział we Mszy św., celebrowanej przez 
archiprezbitera bazyliki watykańskiej kard. Mauro Gambettiego OFM Conv.
„Zachęcam was do modlitwy przed żłóbkiem, aby Boże Narodzenie przyniosło promyk 
pokoju dzieciom na całym świecie, a szczególnie tym, które muszą przeżywać straszne i 
mroczne dni wojny, tej wojny na Ukrainie, która niszczy tak wiele istnień ludzkich i tak wiele 
dzieci” – powiedział papież, zwracając się do dzieci i młodzieży.

Kościół ma nową błogosławioną – Izabelę Krystynę Mrad Campos
Arcybiskup senior Aparecidy kard. Raymundo Damasceno Assis ogłosił błogosławioną 
Izabelę Krystynę Mrad Campos, która w 1982, mając 20 lat, zginęła, broniąc swej czystości. 
Uroczysta beatyfikacja nastąpiła podczas Mszy św., której kardynał przewodniczył 10 
grudnia w Sanktuarium Matki Bożej Miłości (Nossa Senhora da Piedade), w mieście 
urodzenia nowej błogosławionej – Barbacenie we wschodniobrazylijskim stanie Minas 
Gerais.

Kościół w Meksyku rozpoczyna dziewięcioletnią nowennę
W 2031 roku przypadnie 500. rocznica objawień Matki Bożej w Guadalupe. Kościół katolicki
w Meksyku rozpoczyna dziewięcioletnią nowennę, przygotowująca do tego wielkiego 
jubileuszu. Ma ona na celu pogłębienie rozumienia Wydarzenia z Guadalupe (Acontecimiento 
Guadalupano).
W 1895 r. Matka Boża z Guadalupe została ogłoszona przez Leona XIII patronką Ameryki 
Łacińskiej, a w 1945 r. Pius XII powierzył jej patronat nad całą Ameryką.

W POLSCE I NA ŚWIECIE

NA ŚWIECIE

Franciszek: nie wolno nam przyzwyczajać się do wojny w Ukrainie
„W czasie, gdy nadal modlimy się natarczywie o pokój w Ukrainie, naprawdę niestrudzenie, 
nie wolno nam przyzwyczajać się do tej wojny jak do każdej innej. Nie możemy pozwolić, 
aby nasze serca i umysły znieczuliły się wobec tych najcięższych okropności przeciwko Bogu 
i człowiekowi. Nie wolno nam, z żadnego powodu na świecie, przyzwyczajać się do tego, 
niemalże przyjmując za pewnik tę trzecią wojnę światową w kawałkach, która dramatycznie 
stała się, na naszych oczach, trzecią totalną wojną światową. Módlmy się o pokój!”

Papież modlił się do Niepokalanej na Placu Hiszpańskim
Błaganie dzieci, osób starszych, ojców i matek, młodych ludzi udręczonej ziemi ukraińskiej o 
pokój przedstawił Matce Bożej papież Franciszek w czasie modlitwy przed kolumną 
Niepokalanej na Placu Hiszpańskim w Rzymie (08.12.2022). Wcześniej Ojciec Święty modlił 
się przed ikoną Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego) w Bazylice Matki Bożej 
Większej.
Na Placu Hiszpańskim obecny był burmistrz Wiecznego Miasta Roberto Gualtieri, a także 
wikariusz generalny diecezji rzymskiej kard. Angelo De Donatis. W imieniu papieża złożono 
pod kolumną kosz białych róż. Zebrani odśpiewali litanię Maryjną, po czym papież odczytał 
swą modlitwę.

Bożonarodzeniowa szopka w scenerii ukraińskiej huty Azowstal
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W kolumnadzie Placu Świętego Piotra w Watykanie otwarto 8 grudnia wystawę 
bożonarodzeniowych szopek. Jedna z nich to szopka w scenerii kombinatu metalurgicznego 
Azowstal w ukraińskim Mariupolu.
Szopkę, która ma upamiętniać długo okupowaną hutę w Ukrainie, stworzyła siostra zakonna z 
Doniecka. Wśród innych eksponatów są także szopki, mające zwrócić uwagę na zmiany 
klimatyczne i migrację przez Morze Śródziemne. Piąty międzynarodowy przegląd „Sto scen
bożonarodzeniowych w Watykanie” będzie otwarty do 8 stycznia. 

Franciszek: Adwent okresem odkrycia kim jest Bóg 
„Adwent jest okresem, w którym trzeba pozwolić sobie na zadziwienie wielkością Bożego 
miłosierdzia. Okresem, w którym przygotowując szopkę dla Dzieciątka Jezus, uczymy się na 
nowo, kim jest nasz Pan; okresem, w którym wyłamujemy się z pewnych schematów i 
uprzedzeń wobec Boga i naszych braci; okresem, w którym zamiast myśleć o prezentach dla 
siebie, możemy dać słowa i gesty pocieszenia osobom zranionym, tak jak Jezus uczynił to ze 
ślepymi, głuchymi i chromymi” 

Franciszek pobłogosławił „Bambinelli”
Po modlitwie „Anioł Pański” w Watykanie Franciszek pobłogosławił figurki Dzieciątka Jezus 
-„Bambinelli”, przyniesione przez dzieci Wiecznego Miasta (11.12.2022). Zostaną one 
umieszczone następnie w żłóbkach w każdym z kręgów rodzinnych. Ojciec Święty wezwał 
także włoskie dzieci i młodzież do modlitwy o pokój w Ukrainie.
Uroczystość błogosławienia „Bambinelii”, zainicjowaną przez św. Pawła VI, organizuje od 
wielu lat Centrum Oratoriów Rzymskich. Przed spotkaniem na Placu św. Piotra dzieci, 
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wyjść z inicjatywą zorganizowania w kościołach spotkań 
obu grup, by uspokoić emocje. Do szkół, jakie prowadzą 
wierzący w Chrystusa, uczęszczają również dzieci muzuł-
manów. Mają szansę poznać, czym jest szacunek do drugie-
go i tolerancja. Jednocześnie chrześcijanie są grupą religijną, 
jaka szczególnie pochyla się nad potrzebującymi. Utrzymu-
ją sierocińce czy szpitale, opiekują się niepełnosprawnymi.
„Wciąż mamy obawy, że ta ziemska ojczyzna Chrystusa 
może pozostać bez chrześcijan” – wyjaśnia ks. prof. Wal-
demar Cisło, dyrektor sekcji polskiej PKWP.  Zachęca, by 
włączyć się w akcję S.O.S. dla Ziemi Świętej. Poprzez zakup 
produktów z drewna oliwnego (WIĘCEJ:https://pkwp.
org/sklep?category=10), dajemy pracę tym, którzy stają się 
siewcami nadziei w regionie naznaczonym przemocą.

 KOŚCIÓŁ W MEKSYKU ROZPOCZYNA 
DZIEWIĘCIOLETNIĄ NOWENNĘ

W 2031 roku przypadnie 500. rocznica objawień Matki Bo-
żej w Guadalupe. Kościół katolicki w Meksyku rozpoczyna 
dziewięcioletnią nowennę, przygotowująca do tego wiel-
kiego jubileuszu. Ma ona na celu pogłębienie rozumienia 
Wydarzenia z Guadalupe (Acontecimiento Guadalupano).
W 1895 r. Matka Boża z Guadalupe została ogłoszona przez 
Leona XIII patronką Ameryki Łacińskiej, a w 1945 r. Pius 
XII powierzył jej patronat nad całą Ameryką.

JESTEM, PAMIĘTAM, CZUWAM. 
69 LAT APELU JASNOGÓRSKIEGO

W tym roku przypada 69. rocznica Apelu Jasnogórskiego. 
Modlitwa ta gromadzi rzesze Polaków w kraju i zagranicą, 
również dzięki transmisjom radiowym, telewizyjnym i in-
ternetowym.
Przed 69. laty, 8 grudnia 1953 r., w Kaplicy Matki Bożej kil-
ka osób pod przewodnictwem ówczesnego przeora Jasnej 
Góry – ojca Jerzego Tomzińskiego, modliło się o uwolnie-
nie internowanego wówczas kard. Stefana Wyszyńskiego 
oraz za Ojczyznę. Później Prymas stał się wielkim propaga-
torem tej modlitwy, zwłaszcza w okresie Wielkiej Nowen-
ny w latach 1957-1966, przygotowującej do Millenium 
Chrztu Polski. Apelem Jasnogórskim modlił się Jan Paweł 
II, także jako kapłan i biskup przed wyborem na papieża. 
Śpiewał go wraz z wiernymi podczas pielgrzymek do Oj-
czyzny, między innymi w 1991 roku, podczas Światowych 
Dni Młodzieży. Papież przybliżał w rozważaniu, w trakcie 
Apelu, treści dotyczące wiary, historii zbawienia i Kościoła. 
Apel Jasnogórski, od samego początku, stał się szczególnym 
„pulsem” Kościoła w Polsce i naszej Ojczyzny. Tu przez 
wstawiennictwo Matki Najświętszej polecane są sprawy 
Polaków, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i spo-
łecznym. Przewodniczą modlitwie nie tylko paulini, ale też 
biskupi czy kapłani, towarzyszący pielgrzymkom i różnym 
grupom.
Apel Jasnogórski miał różne melodie i był śpiewany w róż-
nych wersjach. Autorem najbardziej znanej i rozpowszech-
nionej melodii jest ks. Stanisław Ormiński, salezjanin, który 
skomponował ją w 1956 r. 
 

WSPÓLNOTA SANT’EGIDIO ORGANIZUJE 
„ŚWIĘTA Z UBOGIMI”

Wspólnota Sant’Egidio w tym roku już po raz kolejny przy-

gotowuje „Święta z Ubogimi”. Po dwuletniej pan-
demicznej przerwie, gdy świętowanie odbywało się                 
w innej formie, w dzień Bożego Narodzenia planuje 
znów zasiąść z ubogimi do wspólnego stołu. Wspól-
nota prosi o wsparcie w przygotowaniach. 
Pomoc wolontariuszy przyda się m.in. w Poznaniu. 
W tym roku Wspólnota w Poznaniu planuje zaprosić 
ok. 150 gości i spędzić we wspólnym gronie pierw-
szy dzień Świąt Bożego Narodzenia. 25 grudnia, po 
mszy świętej w dolnym kościele Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny na Ratajach, organizuje w sali 
obok świąteczny obiad. Można pomóc w przygoto-
waniu prezentów lub ich zakupie, w dekorowaniu 
sali, pracach logistycznych i porządkowych, dołączyć 
do chóru/zespołu muzycznego czy upiec ciasta.
Na organizację obiadu zbierane są też środki finan-
sowe poprzez zrzutka.pl/z/obiad2022 lub wpłaty 
na konto poznańskiej wspólnoty: (BNP Paribas 
52 1750 0012 0000 0000 4159 4028). Wspólnota 
pragnie również obdarować świątecznymi prezen-
tami seniorów z zaprzyjaźnionego DPS oraz dzieci 
romskie, które uczestniczą w prowadzonej przez 
Sant’Egidio Szkole Pokoju. Chętni do pomocy 
proszeni są o kontakt przez profil na Facebooku lub 
e-mail (kontakt@santegidio.poznan.pl).
Tradycja bożonarodzeniowego obiadu narodziła się 
w Rzymie w 1982 roku i obecna jest we wspólnotach 
Sant’Egidio na całym świecie. W minionym roku ze 
Wspólnotą świętowało ponad 250 tys. osób w 70 
krajach.
 

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 
ZAPŁONĘŁO W POLSCE

Betlejemskie Światło Pokoju to międzynarodo-
wa sztafeta, w ramach której płomień pochodzący                        
z Groty Narodzenia Pańskiego obiega cały świat, 
niosąc nadzieję. W Polsce Światło trafiło nie tylko do 
Prezydenta RP, marszałków obydwu izb parlamentu 
czy premiera, ale także do ludzi, organizacji i insty-
tucji wspierających każdego dnia obywateli Ukrainy, 
którzy znaleźli schronienie w naszym kraju, aby po-
dziękować za ich zaangażowanie i służbę.
Płomień, zapalony w grocie, przemierza za sprawą 
skautów z całego świata długą drogę, by poprzez 
kraje i kontynenty dotrzeć m.in. do Polski. Od tego 
ognia zapalane są świece Wigilijnego Dzieła Po-
mocy Dzieciom Caritas, które następnie trafiają do 
wielu środowisk, instytucji i domów, niosąc nadzieję 
i w symboliczny sposób rozpalając w każdym czło-
wieku chęć pomagania innym.
W tym roku słowaccy skauci przekazali Światło 
Związkowi Harcerstwa Polskiego w Popradzie. 
Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. 
Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na 
wschód: do Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do 
Niemiec, a także na północ – do Szwecji.
 
 

Źródła: www.ekai.pl, www.gosc.pl 
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W tym roku przypada 69. rocznica Apelu Jasnogórskiego. Modlitwa ta gromadzi rzesze 
Polaków w kraju i zagranicą, również dzięki transmisjom radiowym, telewizyjnym i 
internetowym.
Przed 69. laty, 8 grudnia 1953 r., w Kaplicy Matki Bożej kilka osób pod przewodnictwem 
ówczesnego przeora Jasnej Góry – ojca Jerzego Tomzińskiego, modliło się o uwolnienie 
internowanego wówczas kard. Stefana Wyszyńskiego oraz za Ojczyznę. Później Prymas stał 
się wielkim propagatorem tej modlitwy, zwłaszcza w okresie Wielkiej Nowenny w latach 
1957-1966, przygotowującej do Millenium Chrztu Polski. Apelem Jasnogórskim modlił się 
Jan Paweł II, także jako kapłan i biskup przed wyborem na papieża. Śpiewał go wraz z 
wiernymi podczas pielgrzymek do Ojczyzny, między innymi w 1991 roku, podczas 
Światowych Dni Młodzieży. Papież przybliżał w rozważaniu, w trakcie Apelu, treści 
dotyczące wiary, historii zbawienia i Kościoła. 
Apel Jasnogórski, od samego początku, stał się szczególnym „pulsem” Kościoła w Polsce i 
naszej Ojczyzny. Tu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej polecane są sprawy Polaków,
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Przewodniczą modlitwie nie tylko 
paulini, ale też biskupi czy kapłani, towarzyszący pielgrzymkom i różnym grupom.
Apel Jasnogórski miał różne melodie i był śpiewany w różnych wersjach. Autorem 
najbardziej znanej i rozpowszechnionej melodii jest ks. Stanisław Ormiński, salezjanin, który 
skomponował ją w 1956 r. 

Wspólnota Sant’Egidio organizuje „Święta z Ubogimi”
Wspólnota Sant’Egidio w tym roku już po raz kolejny przygotowuje „Święta z Ubogimi”. Po 
dwuletniej pandemicznej przerwie, gdy świętowanie odbywało się w innej formie, w dzień 
Bożego Narodzenia planuje znów zasiąść z ubogimi do wspólnego stołu. Wspólnota prosi o 
wsparcie w przygotowaniach. 
Pomoc wolontariuszy przyda się m.in. w Poznaniu. W tym roku Wspólnota w Poznaniu 
planuje zaprosić ok. 150 gości i spędzić we wspólnym gronie pierwszy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia. 25 grudnia, po mszy świętej w dolnym kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny na Ratajach, organizuje w sali obok świąteczny obiad. Można pomóc w przygotowaniu 
prezentów lub ich zakupie, w dekorowaniu sali, pracach logistycznych i porządkowych,
dołączyć do chóru/zespołu muzycznego czy upiec ciasta.
Na organizację obiadu zbierane są też środki finansowe poprzez zrzutka.pl/z/obiad2022 lub 
wpłaty na konto poznańskiej wspólnoty: (BNP Paribas 52 1750 0012 0000 0000 4159 4028). 
Wspólnota pragnie również obdarować świątecznymi prezentami seniorów z 

zaprzyjaźnionego DPS oraz dzieci romskie, które uczestniczą w prowadzonej przez 
Sant’Egidio Szkole Pokoju. Chętni do pomocy proszeni są o kontakt przez profil na 
Facebooku lub e-mail (kontakt@santegidio.poznan.pl).
Tradycja bożonarodzeniowego obiadu narodziła się w Rzymie w 1982 roku i obecna jest we 
wspólnotach Sant’Egidio na całym świecie. W minionym roku ze Wspólnotą świętowało 
ponad 250 tys. osób w 70 krajach.
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ale także do ludzi, organizacji i instytucji wspierających każdego dnia obywateli Ukrainy, 
którzy znaleźli schronienie w naszym kraju, aby podziękować za ich zaangażowanie i służbę.
Płomień, zapalony w grocie, przemierza za sprawą skautów z całego świata długą drogę, by 
poprzez kraje i kontynenty dotrzeć m.in. do Polski. Od tego ognia zapalane są świece 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas, które następnie trafiają do wielu środowisk, 
instytucji i domów, niosąc nadzieję i w symboliczny sposób rozpalając w każdym człowieku 
chęć pomagania innym.
W tym roku słowaccy skauci przekazali Światło Związkowi Harcerstwa Polskiego w 
Popradzie. 
Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło 
dalej na wschód: do Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do
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Rozpal nadzieję w sercach chrześcijan z Betlejem
Chrześcijanie w Betlejem przetrwali najgorszy czas. Ich liczba wciąż jednak maleje. By temu 
zapobiec PKWP kontynuuje kampanię S.O.S. dla Ziemi Świętej.
Na ulicach Betlejem hasło „Roni kocha Polskę i Polaków” od razu rzuca się w oczy. Brzmi 
jak zaproszenie. Pielgrzymi, którzy z niego skorzystają, stają przed szansą, by zamienić kilka 
słów po polsku z kimś, kto sam o sobie mówi: „dumny katolik, dumny Palestyńczyk”.
Roni Tabash od lat współpracuje z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w 
Potrzebie. Jego figurki, różańce, krzyże z drewna oliwnego trafiły już do wielu polskich 
domów. Chrześcijanie w Betlejem mówią, że są „żywymi kamieniami”. Ich obecność w 
Ziemi Świętej jest bardzo ważna, przede wszystkim ze względu ich ogromne zaangażowanie 
na rzecz pokoju.
Ziemia Święta potrzebuje chrześcijan. To oni, gdy rośnie napięcie między Izraelem i 
Palestyną, potrafią wyjść z inicjatywą zorganizowania w kościołach spotkań obu grup, by 
uspokoić emocje. Do szkół, jakie prowadzą wierzący w Chrystusa, uczęszczają również 
dzieci muzułmanów. Mają szansę poznać, czym jest szacunek do drugiego i tolerancja. 
Jednocześnie chrześcijanie są grupą religijną, jaka szczególnie pochyla się nad 
potrzebującymi. Utrzymują sierocińce czy szpitale, opiekują się niepełnosprawnymi.
„Wciąż mamy obawy, że ta ziemska ojczyzna Chrystusa może pozostać bez chrześcijan” –
wyjaśnia ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej PKWP. Zachęca, by włączyć się 
w akcję S.O.S. dla Ziemi Świętej. Poprzez zakup produktów z drewna oliwnego 
(WIĘCEJ:https://pkwp.org/sklep?category=10), dajemy pracę tym, którzy stają się siewcami 
nadziei w regionie naznaczonym przemocą.
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KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

Roraty w dni powszednie o godz. 18.00 /z udziałem dzieci  w poniedziałki 
i środy/, w soboty o godz. 6.00 /dla dorosłych i młodzieży. Po roratach             
w sobotę wspólne śniadanie. W soboty Adwentu nie będzie Mszy św.                
o godz. 7.30.

Opłatki wigilijne do nabycia w Kancelarii parafialnej po niedzielnych 
Mszach św. oraz w dni powszednie w godzinach przyjęć biura. 

Wystawione są skarbony z napisem „Spraw radość bliźniemu na Święta”. 
Ofiary przeznaczymy na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących                
z naszej parafii. Do tych skarbon można także wrzucić kartkę                                             
z nazwiskiem i adresem naszych parafian potrzebujących pomocy.

Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne według ustalonych 
godzin do czwartku włącznie. Ks. Proboszcz w tym tygodniu w czwartek 
w biurze będzie nieobecny.

Spowiedź święta od środy do piątku rano - 7.00 do 8.00 i wieczorem 
od 17.00 do 18.00 oraz w Wigilię przed porannymi roratami. Nie 
spowiadamy w Wigilię popołudniu ani w I i II święto. W Wigilię adoracja 
w kaplicy do godz. 15.00.

W Wigilię nie będzie Mszy św. wieczornej. Wszyscy parafianie zasiądą, 
bowiem przy stole wigilijnym. Niech to będą godziny radości, śpiewu 
kolęd, dzielenia się wzajemną życzliwością i przebaczeniem.

Pasterka o godz. 24.00 koncelebrowana przez kapłanów naszej parafii. 

W I Święto Bożego Narodzenia nie będzie Mszy św. o godz. 7.30. 
Pozostałe Msze św. wg porządku niedzielnego.

II święto - Msze jak w niedziele. Składka w tym dniu przeznaczona jest 
na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny w Poznaniu.

W tym roku odwiedzimy z wizytą kolędową Parafian mieszkających                           
w domach jednorodzinnych, którzy do IV Niedzieli Adwentu złożą kartkę 
z zaproszeniem do wspólnej modlitwy w ich domu. Kartki te zostały 
wyłożone na skarbonach i wypełnione wrzucamy do skarbon z napisem 
KOLĘDA 2023. Każdego dnia będzie inna ulica i odwiedzimy tylko tych 
Parafian, którzy wypełnią zaproszenie kapłana. Plan ulic podamy w II 
dzień świąt Bożego Narodzenia.

W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin: śp. Janusz Kawka                                                 
z Pl. Waryńskiego. Polećmy zmarłego Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu                
a nasz Panie…


