
Nr 148 / 25 grudnia 2011
Narodzenie Pańskie

L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE

Iz 52,7-10
O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwia-

stuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, 
zwiastuje szczęście, który obwieszcza zba-
wienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął 
królować. Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos,  
razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na  
własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmij-
cie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Je- 
ruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Je-
ruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na 
oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce 
ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98,1-6

Refren: 
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica 
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie, 
na oczach pogan objawił  
swoją sprawiedliwość. 
Wspomniał na dobroć i wierność swoją 
dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi 
zbawienie Boga naszego. 
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, 
cieszcie się, weselcie i grajcie.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, 
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. 
Przy trąbach i przy dźwięku rogu, 
na oczach Pana i Króla się radujcie.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 1,1-6

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał 
niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych 
ostatecznych dniach przemówił do nas przez 
Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich 
rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. 
Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały 
i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko 
słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszcze-
nia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu 
na wysokościach. On o tyle stał się wyższym 
od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich 
imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział 
kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię 
dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On 
będzie Mi Synem. Skoro zaś znowu wprowa-
dzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu  
oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, 

oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstą-
piła dzisiaj na ziemię.

EWANGELIA
J 1,1-18

Na początku było Słowo, a Słowo było  
u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 
początku u Boga. Wszystko przez Nie się 
stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 
stało. W Nim było życie, a życie było świa-
tłością ludzi, a światłość w ciemności świeci  
i ciemność jej nie ogarnęła. 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga 
Jan mu było na imię. Przyszedł on na świa-
dectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by 
wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on 
światłością, lecz /posłanym/, aby zaświad-
czyć o Światłości. Była Światłość prawdzi-
wa, która oświeca każdego człowieka, gdy 
na świat przychodzi. 

Na świecie było /Słowo/, a świat stał się 
przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło 
do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.  
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię Jego którzy ani z krwi, 
ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga 
się narodzili. A Słowo stało się ciałem i za-
mieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzy-
muje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła 
w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: 
Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.  
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - ła-
skę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało 
nadane przez Mojżesza, łaska i prawda 
przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt 
nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, 
który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

Oto słowo Pańskie.
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K O M E N T A R Z
Dziś Boże Narodzenie. Bóg-Człowiek, 

który dwa tysiące lat temu narodził się  
w Betlejem, dziś rodzi się w naszych ser-
cach i w naszych rodzinach.

Świętej Teresie od Dzieciątka Jezus 
polecono kiedyś późnym wieczorem 
przygotować nocną lampkę dla gości. 
„Czułam – wspomina później – wielką 
walkę w sobie. Szemrałam wewnętrznie 
na osoby i okoliczności, i miałam za złe 
siostrom zewnętrznym, że dały mi taką 
pracę w czasie odpoczynku, kiedy one 
same mogły to całkiem dobrze zrobić. 
Ale nagle zabłysło światło w mej duszy, 
wyobraziłam sobie, że służę Świętej 
Rodzinie w Nazarecie, że przygotowuję 
lampeczkę dla Dzieciątka Jezus, i wtedy 
włożyłam w mą pracę tyle, tyle miłości, 
że zrobiłam to radośnie i z sercem prze-
pełnionym czułością. Odtąd – dodała 
– zawsze posługuję się tym sposobem, 
który dał mi takie wspaniałe wyniki”.

Tajemnica prawdziwej chrześcijań-
skiej miłości polega na tym, że w drugim 
człowieku, zwłaszcza w naszych najbliż-
szych, dostrzegamy oblicze Chrystusa. 
Jak bardzo zmieniłby się świat, gdyby-
śmy byli dobrzy dla bliźnich nie tylko dla-
tego, że są oni dla nas dobrzy, lecz ze 
względu na ukrytego w nich Chrystusa. 
Wobec prawdziwej miłości nawet najbar-
dziej zagubiony człowiek staje się inny. 
Musi to być jednak miłość prawdziwa,  
a nie taktyka. Może wówczas usłyszy-
my w sercu Jego słowa: „Byłem głodny,  
a daliście mi jeść; byłem spragniony, 
a daliście Mi pić; byłem przybyszem,  
a przyjęliście Mnie” (Mt 25,35).

ks. Dariusz Kowalczyk
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Bóg się rodzi!
To krótkie zdanie jest wyznaniem 

wiary w człowieczeństwo i bóstwo 
Chrystusa. Bóg stał się jednym 
z nas, abyśmy w Nim mieli życie 
wieczne. Wcielenie Słowa Boże-
go przemieniło bieg historii całej 
ludzkości i przemieniło życie tych 
wszystkich, którzy przyjęli Chrystu-
sa jako swego Pana i Zbawiciela. 

Święta Bożego Narodzenia, obcho-
dzone każdego roku, przypominają 
nam tę prawdę i są okazją do ponow-
nego zastanowienia się nad bezgra-
niczną miłością Boga, który ofiarował 
nam swojego Syna. Są też okazją do 
zastanowienia się nad naszym życiem 
w jedności z Nim. 

Noc Bożego Narodzenia wprowadza 
w nasze życie wyjątkowy klimat rado-
ści i pokoju, bo Ten, który się narodził, 
jest prawdziwym księciem pokoju. 
Doświadczając wewnętrznego poko-
ju, pragniemy przeżywać go w gronie 
bliskich nam osób, z rodziną, z przyja-
ciółmi. Chcemy dzielić się dobrem, po-
nieważ pełnia Dobra stała się właśnie 
naszym udziałem. 

W tym dniu oddalamy więc od sie-
bie wszystko to, co mogłoby zamącić 
tę szczególną atmosferę. Staramy się 
zapomnieć o wszystkim, co nas dzieli,  
o wszelkich kłopotach, z którymi mu-
simy się zmagać każdego dnia. I choć 
mamy świadomość, że po świętach 
trzeba będzie powrócić do szarej i mo-
notonnej codzienności, pragniemy, aby 
to szczególne doświadczenie trwało 
jak najdłużej. Tym bardziej więc mu-
simy mieć świadomość tego, co wy-
darzyło się w Betlejem przeszło dwa 
tysiące lat temu; jak trudne warunki 
wybrał Bóg dla spełnienia swojej obiet-
nicy. Rodzice Zbawiciela doświadczyli 
nie tylko niedogodności związanych  
z podróżą, ale spotkali się z brakiem 
zrozumienia i nieżyczliwością ludzi. 
Słowo stało się ciałem w osamotnieniu 
i ubóstwie. 

Bóg wkroczył w ludzkie dzieje prawie 
niezauważalnie. Cud ten dostrzegli je-
dynie nieliczni – ci, którzy umieli skiero-
wać wzrok ku niebu: pasterze i mędrcy. 
Ponad tym, co przyziemne i przemi-
jające, umieli dostrzec, co jest wielkie  
i ważne. 

W tym szczególnym dniu życzę 
wszystkim umiejętności dostrzega-
nia rzeczy ważnych, tego, co istotne, 
patrzenia w niebo, abyśmy umieli do-
strzec przychodzącego do nas każde-
go dnia Chrystusa.

ks. proboszcz Waldemar R. Macko

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE

Obrzęd błogosławieństwa dzieci
Każde błogosławieństwo jest oznaką działania Boga, który jest jego źró-

dłem. Dzięki temu człowiek dostępuje Bożego miłosierdzia. Bóg obdarza-
jąc błogosławieństwem, udziela swej dobroci albo ją zapowiada. Szczegól-
ny przywilej błogosławienia przypisany jest rodzicom. 

Zalecane jest, by w wieczór wigilijny lub w dzień Bożego Narodzenia, albo też  
w którykolwiek dzień oktawy Bożego Narodzenia, aż do uroczystości Świętej 
Bożej Rodzicielki w Nowy Rok, rodzice udzielili uroczystego błogosławieństwa 
swoim dzieciom. 

W wieczór wigilijny, przed przekazaniem sobie podarunków, ojciec lub mat-
ka może wyrazić następujące życzenie przez błogosławieństwo nad dziećmi: 
Wielki Bóg stał się małym Dzieckiem. Leży na sianku w żłobie w Betlejem. 
Niech się zmiłuje nad nami, niech obdarzy nas swoją łaską i  +  niech bło-
gosławi. Amen. 

Obrzęd błogosławieństwa dzieci rozpoczyna się od znaku krzyża świętego.
Gdy ojciec lub matka błogosławią swoje dzieci, wskazane jest odmówienie mo-

dlitwy błogosławieństwa:
Ojciec: Najlepszy nasz Ojcze, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo 

na niebie i ziemi, który uczyniłeś nas uczestnikami swego aktu stwórcze-
go, spraw prosimy, niech spłynie na (wymienić imię dziecka) Twoje błogo-
sławieństwo i Twoja łaska i niech dojdzie do pełnego rozwoju fizycznego  
i duchowego, i wielbi Cię zawsze. Amen.

Matka: Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, który znasz troski i niepokoje 
wszystkich matek na ziemi, otaczaj (wymienić imię dziecka) swoją miłością i bło- 
gosławieństwem, niech wzrasta w mądrości, w latach i Twojej łasce. Amen.

Ojciec: Duchu Święty, który sprawiasz łaskę w duszach ludzkich, prosi-
my uświęcaj (wymienić imię dziecka) i dokonuj dzieła, które rozpocząłeś na 
Chrzcie św. Amen.

Rodzice znaczą znakiem krzyża świętego czoło dziecka, mówiąc: Niech cię 
błogosławi Bóg Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

Na końcu rodzice żegnają się, mówiąc: Pan Jezus, który umiłował dzieci, 
niech nas błogosławi i zachowa w swojej miłości. Amen.

Poprzez nałożenie rąk błogosławieństwo uzyskuje szczególną siłę i bliską więź 
z działaniem Chrystusa, który brał dzieci w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił 
je (zob. Mk 10,16).

Przez błogosławieństwo powierzamy nasze dzieci opiekuńczym dłoniom 
Boga, wnosimy do całego naszego życia serdeczną myśl o Panu Bogu, a gdzie 
jest myślenie o Panu Bogu, tam jest i działanie Nim inspirowane i Jego szczegól-
na obecność. 

Niech Boże błogosławieństwo jak najobficiej spływa na nasze rodziny.
Opracowali: Ania i Zbyszek Kozikowscy
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Każdy z nas wie, jak smakuje do-
świadczenie namiętności, jaką presję 
potrafi wywierać na naszych zachowa-
niach i postawach. Wiele grzesznych 
czynów rodzi się pod wpływem na-
miętności. Jak nieraz wszystkie nasze 
myśli, uczucia, marzenia potrafią krążyć 
wokół pożądanej rzeczy, osoby. Jak 
ten mechanizm się nasila. Uczucie na-
miętności potrafi tak nas opanować, że 
nie jesteśmy w stanie myśleć o czymś 
innym. Potrafimy całą naszą energię ży-
cia zaangażować w pozyskanie zakaza-
nego owocu. Dopiero kiedy udaje nam 
się odzyskać dystans do naszej namięt-
ności, powraca wewnętrzna równowaga 
i wtedy dostrzegamy, jak niedorzeczne  
i głupie jest zachowanie w namiętności.

Do rozeznania na modlitwie
Namiętność dotyka każdego z nas, 

niezależnie od stanu życia i stanowisk, 
które zajmujemy. Kiedy próbujemy 
ją ukryć lub stłumić, nabiera na sile. 
Rozpoznana i wypowiedziana przed 
sobą i Bogiem traci moc. 

Pytajmy siebie: jaka namiętność 
najczęściej atakuje moje myśli, zmy-
słowe pragnienia, uczucia; jaka na-
miętność kryje się za moimi najwięk-
szymi upadkami?…

***
„Przewodnik po stanach pokusy” 

może być dla każdego pomocny w co-
dziennej walce duchowej, zachęcamy 
do pełnej lektury. 

Za tydzień o… pokusie zarozumiałości  
i pychy.

Opracowali:  
Ania i Zbyszek Kozikowscy

PRZEWODNIKI  NASZEJ  WIARY

Przewodnik
po stanach pokusy  cd.

Pokusa jest naszą codzienno-
ścią. Jak sobie z nią radzić? Autor  
„Przewodnika po stanach pokusy” – 
ks. Krzysztof Wons (SDS) – opiera się 
na mądrości Słowa Bożego, głównie 
na 3. rozdziale Księgi Rodzaju, który 
z wnikliwością ujawnia stany pokusy, 
którym człowiek podlega, oraz proces 
kuszenia, w który jest wciągany. 

Dziś kolej na:

ROZWAŻANIE 11

POKUSA NAMIĘTNOŚCI
„Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo 
to ma owoce dobre do jedzenia.” 

/Rdz 3,6/

Co mówi Słowo Boże?
Kolejny stan pokusy, przenikającej 

do serca Ewy, to rozbudzanie się na-
miętności. Serce Ewy zajęte złą myślą 
zapełnia się zmysłowymi pragnieniami. 
Zmysłowe pragnienia rozbudzają uczu-
cia. Uczucia rozbudzone zmysłowo 
zamieniają się w namiętność. 

Słowo Boże odsłania nam to, co 
byśmy nazwali „uwiedzeniem estetycz-
nym”. Zło chętnie ubiera się w rozkosz-
ne szaty. W Ewie rodzi się uczucie roz-
koszy, ponieważ zakazany owoc jawi 
się jej jako coś przyjemnego i pięknego. 
Widzimy więc nakręcającą się spiralę 
pokusy. Złe myśli, które dostały się 
do serca, zarażają zmysły. Zarażone 
zmysły atakują uczucia. Jedne i drugie 
atakują oczy. W pokusie Ewa otrzymuje 
jakby „nowe oczy” – są to oczy zaśle-
pione namiętnością. Sytuacja w raju 
wydaje się w tym momencie obrazować 
w sposób sugestywny, czym w istocie 
jest pokusa namiętności. Oto widzimy 
kobietę w ogrodzie, obfitującym we 
wszelkiego rodzaju drzewa owocowe, 
z których mogła korzystać do woli, jed-
nak jej namiętne spojrzenie utkwione 
jest w jedno jedyne drzewo, jakby było 
jedynym źródłem rozkoszy na ziemi. 
Zachowuje się tak, jakby cały piękny 
świat przestał dla niej istnieć. Drzewo, 
które skupia jej wzrok, staje się dla niej 
całym światem. 

Ewa wchodzi w dziwną logikę po-
zornego szczęścia. Do tej pory jej 
szczęście wyrażało się w zupełnie in-
nych kategoriach: w relacji z Bogiem,  

z Adamem, w poczuciu bezpieczeń-
stwa, w pokoju i w miłości, których 
symbolem była jej nagość. To do-
świadczenie szczęścia otwierało ją na 
cały podarowany jej świat, na relację 
z Bogiem, z drugim człowiekiem, z 
przyrodą. Natomiast od momentu, gdy 
rozbudza się w niej uczucie namiętno-
ści, jej spojrzenie się zawęża – jedyną 
relacją, jaką buduje, jest relacja z za-
kazanym owocem, który burzy wszyst-
kie inne. Widzi tylko jedno – smaczny 
owoc, pociągający, rodzący w niej 
rozkosz. Wydaje się, że nic nie może 
jej go zastąpić. 

W obrazie Ewy, wpatrzonej w zaka-
zane owoce drzewa, ukryta jest także 
wiadomość o zbliżającej się śmierci. 
Jej perspektywa życia zawęża się do 
jednego drzewa, do upatrzonych owo-
ców. Ewa, skupiona na kontemplowaniu 
zakazanych owoców, odwraca się ple-
cami do całej przestrzeni raju, do Boga, 
do drugiego człowieka. Pozostaje jakby 
sama ze swoim bezwolnym uczuciem 
rozkoszy.

Co to oznacza dla życia?
Słowo Boże przestrzega nas przed 

niebezpieczeństwem, któremu świat 
wydaje się dzisiaj coraz bardziej ulegać. 
Chodzi o ukryty podziw dla grzechu. 

Im bardziej świat będzie budował 
jedynie na zmysłowych pragnieniach, 
tym więcej będzie w nim namiętności. 
Im więcej namiętności, tym więcej 
ukrytego podziwu dla grzechu. Często 
nie potrafimy się do niego przyznać, 
ponieważ każdy grzech poprzedzony 
jest obietnicą pokusy. Jest to obietnica 
przyjemności i rozkoszy. Dlatego trudno 
jest zerwać więź z grzeszna rozkoszą. 

Zachowanie Ewy, która nie widzi 
świata poza swoją rozkoszą, przypomi-
na nam także, jak wielką siłę posiada 
nieopanowana namiętność, jak może 
zawężać i redukować nasze spojrzenie 
na życie. Złe myśli, które dopuszczamy 
do naszego serca, wypaczają nasze 
spojrzenie na życie, wprowadzają 
nieporządek w naszych pragnieniach 
i uczuciach, podporządkowują je zmy- 
słom. Wtedy to nasze myślenie, pra-
gnienie, odczuwanie przenika nieopa-
nowana namiętność. Odbiera nam ona 
wewnętrzną wolność i uzależnia od 
namiętnych pożądań. 
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IKONY MATKI BOSKIEJ
Wizerunki maryjne stanowią największą 

ilościowo grupę w całym malarstwie ikono-
wym. Są to wizerunki otaczane największą 
czcią, a wiele z nich słynie cudami. Wśród 
tysięcy, większych i mniejszych, sanktu-
ariów w Kościele tradycji bizantyjskiej po-
nad 90% to sanktuaria maryjne, w których 
przedmiotem czci były lub są ikony Bogu-
rodzicy. W każdym ikonostasie znajduje 
się ikona Maryi z dzieciątkiem w rzędzie  
namiestnym, zwykle jako Oranty, pośrod-
ku rzędu proroków. Oprócz tego w każdej 
niemal świątyni spotyka się ikony Matki 
Boskiej w ołtarzach bocznych lub po pro-
stu na ścianach.

Z ikonograficznego punktu widzenia iko-
ny maryjne można podzielić na wizerunki 
typu „portretowego” oraz symboliczno-ale-
goryczne, przy czym granica między nimi 
nie zawsze jest wyraźna. Matka Boska 
może być przedstawiana z Dzieciątkiem 
lub bez Niego. Wśród ikon Maryi z Dzie-
ciątkiem najpopularniejszy jest typ Hode-
getrii i Eleusy. Należy jednak pamiętać, 
że te terminy zostały wprowadzone jako 
określenia typów ikonograficznych przez 
historyków sztuki. W pobożności wiernych 
wymienione określenia były i są swoistymi 
imionami Maryi, związanymi z konkretnymi 
ikonami, bez ścisłego powiązania z ich iko-
nograficznym wariantem. 

Wiele ikon maryjnych posiada nazwy 
wywodzące się od konkretnych miejsc,  
w których odbierają cześć (np. Matka Bo-
ska Częstochowska) albo z którymi wiąże 
się ich historyczna lub legendarna geneza 
(np. Matka Boska Kazańska, Korsuńska). 

Z  ŻYCIA  SALONIKU
WILANOWSKIEGO  

Święta Bożego Narodzenia i koniec starego – początek nowego roku to okres szcze-
gólny. Po gorączce zakupów i porządków, po lub między rodzinnymi spotkaniami przy-
stajemy, by nareszcie dać wytchnienie ciału i nasycić ducha. 

I właśnie w ten szczególny czas pragniemy zaprosić Państwa do Saloniku  
Wilanowskiego w dzwonnicy na wystawę ikon i aniołów. 

Tam – w świątecznej atmosferze, w otoczeniu bożonarodzeniowej dekoracji, przy 
dźwiękach kolęd – możemy poczuć się bliżej Nieba. Ze ścian spoglądają na nas pełne 
dostojeństwa postaci: Jesusa, Maryi, aniołów i świętych. A w Ich oczach jest tyle miłości 
i mądrości! 

Większość prezentowanych ikon powstała na podstawie starych, prawosławnych dzieł 
pisarzy ikon. Stąd powtarzające się tytuły prac: „Chrystus Pantokrator” (pierwowzo-
rem którego jest najstarsza znana ikona z VI w., z klasztoru św. Katarzyny na Synaju)  
lub „Bogurodzica Włodzimierska” (według pierwowzoru z XII w., znajdującego się obec-
nie w Galerii Trietiakowskiej w Moskwie) i inne. 

Tytuły się powtarzają, ale sposób ujęcia tematu, mimo przestrzegania ściśle określo-
nych zasad tworzenia ikony, przez każdego artystę jest inny. I tak, dzięki odmiennej wraż-
liwości autorów prac i różnorodności ich warsztatów, nasza wystawa ma szansę przybli-
żyć Państwu „świat” ikony; to, co decyduje o jej walorach artystycznych, i to, co stanowi 
jej symbolikę, co sprawia, że obraz nie jest zwyczajnym malowidłem – lecz właśnie ikoną.

Mamy nadzieję, że w takim pogłębionym odczytaniu wystawy pomogą Państwu frag-
menty książki „Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności” ks. dr. Michała 
Janochy.

Nazwy te przechodzą następnie na wszyst-
kie ich powtórzenia. Dotyczy to także nazw 
wywodzących się od imienia konkretnej oso-
by, z którą dana ikona była związana (np. 
Matka Boska Pimenowska, Bogolubska).

HODEGETRIA

Hodegetria należy do najbardziej roz-
powszechnionych wizerunków maryjnych  
w sztuce całego chrześcijańskiego Wscho-
du. Maryja odziana jest w maforion, na któ-
rym często widnieją trzy gwiazdki, ozna-
czające jej dziewictwo przed, w czasie i po 
urodzeniu Chrystusa. Gestem prawej dłoni 
wskazuje odzianego w chiton i himation 
małego Jezusa, który uroczyście zasiada 
na Jej lewym ramieniu, trzymając w lewym 
ręku zwój pisma, a prawą błogosławiąc. 

Wierzono, że ikona jest dziełem samego 
św. Łukasza. W połowie V w. cesarzowa 
Eudoksja miała przenieść ikonę z Jero-
zolimy do Konstantynopola i umieścić ją 
w klasztorze Hodegetrias. Toponimiczne 
imię cudownej ikony Hodegetria kojarzy 
się z greckim słowem hodos oznaczają-
cym drogę, dlatego też postać Maryi na 
ikonie interpretowano symbolicznie jako 

Przewodniczkę, która wskazuje Chrystusa 
– Drogę: „Ja jestem drogą i prawdą, i ży-
ciem” (J 14,6). Ikona ta, uchodząca za pal-
ladium stolicy i całego cesarstwa, zaginęła 
podczas oblężenia Konstantynopola przez 
Turków w 1453 r. Jej pamięć przetrwa-
ła w niezliczonej liczbie kopii i powtórzeń 
malowanych przez wieki w całym świecie 
chrześcijańskim. 

Ma ona bardzo wiele wariantów, wyróż-
niających się układem dłoni, głowy, posta-
ci Dzieciątka i Maryi. Wiele ikon Hodegetrii 
„odziedziczyło” legendę o łukaszowym 
autorstwie, a niektóre z nich dały początek 
nowym sanktuariom i nowym wariantom 
ikonograficznym. Najsłynniejszą Hode-
getrią w Polsce jest Matka Boska Czę-
stochowska. Inne znane to: Matka Boska 
Chełmska, Matka Boska Kazańska, Matka 
Boska Nieustającej Pomocy, Matka Boska 
Pimenowska.

ELEUSA

Grecka nazwa Eleusa, pochodząca od 
słowa eleos – miłosierdzie, oddana ruskim 
terminem Umilenije, oznacza Miłosierna. 
Określenie, odnoszone w Bizancjum do 
wielu różnych ikon Bogarodzicy, nie wiąza-
ło się pierwotnie z żadnym z jej typów. Hi-
storia sztuki odniosła go do ikon Maryi, na 
których Dzieciątko czule tuli się do Matki, 
obejmując Ją za szyję. Najstarsze zacho-
wane przedstawienia tego typu datowane 
są na X w.

Eleusa odsłania inny wymiar tajemnicy 
Wcielenia niż Hodegetria – akcentuje bli-
ski kontakt między Synem a Matką. Pełna 
głębokiego ciepła czułość jest tu zmiesza-
na ze smutkiem, w którym można dostrzec 
zapowiedź przyszłego współcierpienia 
Maryi pod krzyżem. 

Do najstarszych i najsłynniejszych ikon 
typu Eleusy zaliczana jest Matka Boska 
Włodzimierska. Z czasem na Rusi wy-
kształciło się więcej typów Umilenija,  
a najbardziej znane z nich otrzymały swoje 
imiona, jak Matka Boska Dońska, Fiodo-
rowska, Korsuńska czy Tołska. W Rzecz-
pospolitej najbardziej znane to: Matka Bo-
ska Poczajowska i Żyrowicka.
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MATKA BOSKA ZNAKU

Maryja-Oranta z błogosławiącym Chry-
stusem-Emanuelem, umieszczonym w okrą- 
głym medalionie na Jej sercu, wyraża wypeł-
nioną obietnicę Izajasza: „Pan sam da wam 
znak. Oto panna pocznie i porodzi syna,  
i nazwie Go EMMANUEL...” (Iz 7,14). Zapo-
wiedziany „znak” wypełnił się w zwiastowa-
niu narodzin Syna Bożego: Jednorodzony 
Syn, zrodzony przed wiekami, zamieszkał  
w dziewiczym łonie Maryi. Z tego powodu  
bizantyjska ikona czczona w Konstantyno-
polu, w dzielnicy Blacherny, zwana Blacher-
niotissa, Platytera lub Panagia, otrzymała na 
Rusi tytuł Znamienije (Znak). 

Najsłynniejsza ikona Znaku na Rusi, na-
malowana przypuszczalnie na początku 
XII w. w Nowogrodzie Wielkim, wsławiła 
się cudowną obroną grodu w 1170 r. przed 
wojskami suzdalskimi. Od XV w. ikony Ma-
ryi Znaku rozpowszechniły się na ziemi no-
wogrodzkiej, a potem na całej Rusi.

Znamienije występują w kilku warian-
tach: Chrystus może być ujęty w półposta-
ci lub – rzadziej – w całej postaci, w me-
dalionie lub bez; Maryja w półpostaci lub 
– rzadziej – w całej postaci, nawiązującej 
do bizantyjskiego pierwowzoru.

HAGIOSORITISSA

Najsłynniejsza ikona tego typy znajdo-
wała się w sanktuarium chalkopratejskim 
w Konstantynopolu, gdzie przechowywa-
na była relikwia świętego paska Boguro-
dzicy, toteż ikonie nadano nazwę Matki 
Boskiej Chalkopratejskiej lub Hagiosori-
tissy. Należała do wizerunków, których 
autorstwo przypisywano św. Łukaszowi.  
Matka Boża występuje tu jako orędow-
niczka ludzkości przed Chrystusem. Dla-
tego ten typ wizerunku Maryi bywa także 
określany terminem Paraklesis – zachęta,  
wezwanie, pociecha. 

Wizerunki Hagiosoritissy – całoposta-
ciowe lub w półpostaci – pojawiały się na 
bizantyjskich monetach, pieczęciach, me-
dalionach i ikonach. Od XII w. typ Boguro-
dzicy Chalkopratejskiej rozpowszechnił się 
w całym świecie bizantyjskim i wtedy też 
pojawił się na Rusi. Ikona ta mogła wystę-
pować samodzielnie lub wchodzić w skład 
grupy Deesis w ikonostasie. Przykłady:  
Matka Boska w czerwonym maforionie  
i Matka Boska w niebieskim maforionie.

***
 

Wszystkich, których zainteresują ikony  
i zechcieliby dowiedzieć się o nich czegoś 
więcej, zapraszamy do naszej parafialnej 
księgarenki. Tu znajdziecie Państwo m.in. 
„Świat ikony” Iriny Jazykowej, „Sztukę iko-
ny. Teologię piękna” Paula Evdokimova 
czy „Różaniec w ikonach” s. Marie-Paul 
Farran.  Miłej lektury i niezapomnianych 
wrażeń z wystawy. Błogosławionych 
świąt i pomyślnego Nowego Roku!

W imieniu organizatorek i autorów  
wystawy   - życzy Krystyna Kruszewska

Przyjaźń jest darem Nieba
„Ludzi pełno, przyjaciół brak” – mawiali Rzymianie. Przyjaciela trzeba dopiero odnaleźć 

wśród wielu osób, z którymi spotykamy się na co dzień. Przyjacielem, jak mówi Antoine  
de Saint-Exupéry w „Małym Księciu”, staje się człowiek „oswojony”.

Przytoczmy w tym miejscu piękny dialog Małego Księcia z lisem o przyjaźni:
„– Co znaczy «oswoić»? 
– Jest to pojęcie zupełnie zapomniane – powiedział lis. – «Oswoić» znaczy «stworzyć 

więzy». – Stworzyć więzy? 
– Oczywiście – powiedział lis. – Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym 

do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty także mnie nie potrzebujesz.  
Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswo-
isz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę 
dla ciebie jedyny na świecie”.

I chociaż przyjaźń jest darem nieba, to jednak zdarza się ona jedynie tym, którzy cenią 
ją jak wielki skarb. „Pieniądze? Jak ćmy się rozlecą. Sława? Nieraz płakał, kto ją miał. Przy-
jaźń? Szukaj jej ze świecą nocą, na wietrze, wśród skał” – zauważa Konstanty I. Gałczyński. 

I choć nie możemy narzucać nikomu przyjaźni, gdyż byłoby to przeciwne jej naturze,  
to jednak możemy zapraszać do niej ludzi, których spotykamy. Twórzmy więc wokół nas 
przyjacielski klimat akceptacji, dzielenia się, wsparcia. W tym klimacie narodzą się trwałe  
i piękne przyjaźnie. 

Wielu ludzi nie jest w stanie zbudować przyjaźni tylko dlatego, że obawiają się odrzucenia. 
Doświadczywszy wielokrotnie bólu odtrącenia, nie chcą ryzykować kolejny raz. Aby takie 
osoby mogły przyjąć dar przyjaźni, trzeba je najpierw „oswoić”. 

O ile miłość przydarza się niekiedy „od pierwszego wejrzenia”, przyjaźń zwykle rośnie po-
woli. Dopiero po wielu szczerych rozmowach uświadamiamy sobie, że nasz towarzysz życia 
staje się dla nas „jedyny na świecie”, że myślimy i czujemy podobnie. Znalazłszy przyjaciela, 
winniśmy pamiętać o przestrodze Pitagorasa: „Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się 
nieprzyjaciółmi, a z nie-przyjaciółmi tak się obchodź, żeby jak najprędzej stali się tobie przy-
jaciółmi” (Józef Augustyn, SJ).

ODKRYJ SWOJEGO PRZYJACIELA
Przyjaciel jest twoim zaspokojonym pragnieniem. 
Jest polem, które obsiewasz z miłością 
i z którego zbierasz z modlitwą dziękczynną. 
On twoją mocą i schronieniem, 
odczuwając głód, uciekasz się do niego 
i szukasz go, by zaznać ukojenia. 
Gdy on się zwierza, otwórz przed nim swoją duszę. 
Kiedy on milczy, niech twoje serce nie przestaje go słuchać, 
ponieważ w przyjaźni każda myśl, pragnienie, nadzieja 
budzi się w ciszy, a jest dzielona w radości. 
A kiedy żegnasz przyjaciela, nie smuć się,
ponieważ jego nieobecność pozwoli ci dostrzec to, 
co najbardziej w nim kochasz. 
I niechaj przyjaźń nie będzie niczym innym, 
jak wzajemnym odkrywaniem skarbów ducha. 
Dzielcie między siebie radość, przyjazne uśmiechy i gesty dobroci, 
ponieważ w ożywczej rosie małych rzeczy 
serce odkrywa swój poranek i doznaje umocnienia. 
                                                                       (Gibran Kahlil)
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W I A D O M O Ś C I Opracowała: Anna Biesiekierska

Druga co do liczebności wyznawców 
religia to islam. Muzułmanie liczą 1,6 
mld, a zatem stanowią 23,4% świato-
wej ludności. 

Według amerykańskiego raportu, do 
państw o największej liczbie chrze-
ścijan należą obecnie: USA, Brazylia  
i Meksyk. Dalsze miejsca zajmują: Ro-
sja, Filipiny i Nigeria. 

Połowę wszystkich chrześcijan sta-
nowią katolicy. 

Protestanci obejmują więcej niż jed-
ną trzecią (37%), a niekatolicy tradycji 
wschodniej – czyli wyznawcy prawo-
sławia i Kościołów przedchalcedoń-
skich – około jednej ósmej (12%). 

W pozostały 1% wchodzą sekty  mor-
monów czy świadków Jehowy, których 
przynależność do chrześcijaństwa jest 
często kwestionowana, jednak i oni 

powołują się na Pismo Święte Starego  
i Nowego Testamentu. 

W ciągu ostatniego wieku liczba 
chrześcijan wzrosła czterokrotnie, ale 
również mniej więcej tyle samo po-
większyła się cała ludność świata. 

Tak więc proporcja pozostaje prawie 
niezmieniona (przed stu laty chrześci-
janie stanowili 35% mieszkańców glo-
bu, a dziś – 32%). 

Zmieniło się natomiast ich rozmiesz-
czenie. Przed stu laty najwięcej chrze-
ścijan, bo 93%, żyło w Europie i w obu 
Amerykach, gdzie dziś stanowią 63% 
ludności. 

W Afryce subsaharyjskiej natomiast 
ich liczba wzrosła siedmiokrotnie  
(z 9 na 63%), a w Azji i Oceanii (na 
wyspach Pacyfiku) ponad dwukrotnie  
(z 3 do 7%).

Ubóstwo polskich dzieci  
największe w Europie

Polska Federacja Ruchów Obrońców Życia apeluje do premiera Donalda  
Tuska o wspieranie polityki prorodzinnej zamiast Międzynarodowego  
Funduszu Walutowego. 

Shakin’ Dudi  
włączył się w akcję  
„Nie wstydzę się 

Jezusa”
Zamieszkały w okolicach Bielska-

-Białej Ireneusz Dudek, sławny blu-
esman i lider znanego zespołu Sha-
kin’ Dudi, to kolejny artysta, który 
zachęca do odważnego przyznawa-
nia się do wiary chrześcijańskiej. 

60-letni wirtuoz harmonijki ustnej  
w filmie umieszczonym w internecie 
podkreśla, że choć wszyscy znają go 
jako „crazy rockandrollowca”, on jest 
przede wszystkim katolikiem, chrześci-
janinem, wierzącym „i – jak to się mówi 
idiotycznie – praktykującym”. – Chciał-
bym was bardzo zachęcić, abyście 
się nie wstydzili swojej religii, swoje-
go katolicyzmu, nie wstydzili się krzy-
ża. Noście razem z sobą, jeśli macie 
możliwość dostania takiego breloczka, 
i bądźcie otwarci na Ducha Świętego, 
aby siebie udoskonalać i przez to udo-
skonalać innych. To jest nasz obowią-
zek i dzięki temu naprawdę będziecie 
szczęśliwi. Życzę Wam błogosławień-
stwa Bożego i bądźmy razem – mówi 
urodzony w Katowicach inicjator festi-
walu „Rawa Blues”.  

Punktem wyjścia przedsięwzięcia 
Krucjaty Młodych: „Nie wstydzę się 
Jezusa” stały się wydarzenia we Wro-
cławiu, gdzie kilku uczniów jednego 
z liceów zażądało usunięcia z klas 
krzyży. Spontanicznie zainicjowana 
wtedy akcja rozdawania breloczków  
z napisem: „Kto się Mnie zaprze przed 
ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim 
Ojcem” przerodziła się w ogólnopolską 
kampanię. 

Aby się w nią włączyć, trzeba zalo-
gować się na stronie: www.mt1033.pl  
i zamówić darmowy breloczek. Z jednej 
strony breloczka, która ma też zobo-
wiązywać do wypełniania duchowych 
uczynków miłosierdzia, widnieje krzyż  
i napis: „Nie wstydzę się Jezusa”,  
z drugiej natomiast cytat z Ewangelii 
według św. Mateusza. 

Do akcji włączyło się już kilkaset ty-
sięcy osób, w tym wiele znanych oso-
bistości życia publicznego: piłkarze 
– Marek Citko i Kuba Błaszczykow-
ski, polityk – Marek Jurek, dziennika-
rze – Przemysław Babiarz, Krzysztof 
Ziemiec i Marcin Jakimowicz; Dariusz  
i Jadwiga Basińscy z grupy Mumio; mu-
zycy – Robert „Litza” Friedrich, Magda 
Anioł i Michał Szewczyk.

W liście otwartym do premiera obroń-
cy życia przypominają, że na ostatnim 
szczycie Unii Europejskiej uzgodniono, 
że 200 mld euro zostanie przekaza-
ne Międzynarodowemu Funduszowi 
Walutowemu, który przeznaczy je na 
pomoc zadłużonym gospodarkom. 
150 mld euro ma pochodzić od kra-
jów strefy euro, a 50 mld euro od kra-
jów spoza strefy euro, w tym z Polski. 
„W sytuacji gigantycznego zadłużenia 
naszego państwa i braku środków na 
rozwiązanie podstawowych proble-
mów społecznych trudno się zgodzić 
z tym projektem” – podkreślają sygna-
tariusze, zwracając uwagę, że od kilku 
lat na wnioski o ratowanie w Polsce 
systemu świadczeń rodzinnych, roz-
wiązanie problemu dramatycznego 
ubóstwa dzieci, podwyższenie kryte-
riów dochodowych uprawniających do 
pomocy społecznej czy płatne urlopy 
wychowawcze otrzymują odpowiedź, 
że nie ma na nie środków w budżecie 
państwa. „Nawet w obliczu katastrofy 
demograficznej polityka prorodzinna, 
ze względu na niskie na nią nakłady, 
ma charakter bardziej symboliczny niż 
realny” – dodają. 

Od siedmiu lat z systemu świadczeń 
rodzinnych, składającego się z niewiel-
kich zasiłków rodzinnych i dodatków 
do nich, eliminowanych jest corocznie 
ok. 400 – 500 tys. dzieci. Dzieje się tak  
w powodu zamrożenia progu docho-
dowego na poziomie 504 zł na członka 
rodziny. Dotyczy to dzieci z najbiedniej-
szych rodzin. 

Poziom ubóstwa polskich dzieci 
jest najwyższy w Unii Europejskiej, 
na co jej organy kilkakrotnie zwracały 
uwagę polskiemu rządowi. Podobnie 
od lat nie są podwyższane progi do-
chodowe, uprawniające do korzysta-
nia z pomocy społecznej, co dopro-
wadziło do sytuacji, w której znajdują 
się one poniżej poziomu minimum 
egzystencji. Nie mamy płatnych urlo-
pów wychowawczych, a jedynie sym-
boliczne zasiłki wychowawcze tylko 
dla najuboższych matek. „Jeśli zatem 
od lat nie mamy środków na zaspo-
kojenie przykładowo wymienionych 
najpilniejszych potrzeb obywateli, 
to nie powinniśmy przekazywać tak 
ogromnej kwoty Międzynarodowemu 
Funduszowi Walutowemu” – podsu-
mowują sygnatariusze listu. 

2,18 mld Chrześcijan  na świecie 
Obecnie na świecie jest 2,18 mld chrześcijan, co oznacza blisko jedną 

trzecią spośród 7 mld mieszkańców naszego globu – podaje raport opubli-
kowany przez amerykański ośrodek badawczy Pew. 
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KĄCIK DLA DZIECI Autor kącika dla dzieci: Maciej Lichota

zadanie 1:
Wykreśl w kwadratach odgadnięte hasła.
Pozostałe litery przenieś do diagramu,
a otrzymasz rozwiązanie. 

1. 24 grudnia - ……...................….. Bożego Narodzenia. 
2. Kolor szat liturgicznych kapłana, które obowiązują w okresie Narodzenia
    Pańskiego.
3. Wskazywała drogę do nowonarodzonego Pana Jezusa.
4. W nim leżał malutki Zbawiciel.
5. Śpiewamy je w okresie Bożego Narodzenia.

1. 2. 3. 4. 5.

   I     Y     B     A N     Ł
2    I     ZI    W     D  A   G A

3

    K    ŁŻ    E    B    Ó  O
4       O    Ł Y    K   D      L   Ę

5

   I     LI    W     A  A   G  I
1

zadanie 2: Rozwiąż test. Litery przy poprawnych odpowie-       
                                                   dziach, czytane po kolei, utworzą hasło. 

1. Jak nazywa się Msza św. odprawia-
na o północy w uroczystość Narodze-
nia Pańskiego?

B  pasterka

C  rezurekcja

N  gregorianka

2. Kiedy obchodzimy uroczystość  
     Narodzenia Pańskiego?

F  26 grudnia

Ó  25 grudnia

H  31 grudnia
3.  W drugi dzień świąt – 26 grudnia 
– obchodzimy święto św. Szczepana.  
Co to za postać?

G  diakon i pierwszy męczennik

S  doktor Kościoła

O  kapłan i pierwszy męczennik 

4. Co możemy oglądać w okresie Na-
rodzenia Pańskiego w kościołach?

T  groby Pańskie

K  wystawy obrazów

S  żłóbki 

5. Kto był twórcą pierwszego żłóbka?

I  św. Franciszek z Asyżu, zakonnik

O  św. Mikołaj, biskup

R  św. Ambroży, biskup
          i doktor Kościoła

6. Jak inaczej nazywamy święto 
Trzech Króli?

K  Ofiarowania Pańskiego

A  Narodzenia NMP

Ę  Objawienia Pańskiego
7. Jakie wydarzenie biblijne przypomi-
na święto Trzech Króli?

F  Ofiarowanie Pana Jezusa  
           w świątyni

R  pokłon Trzech Króli Dzieciątku  
          Jezus

L  Zesłanie Ducha Św. 
8. Jakie święto obchodzimy  
w niedzielę następującą po święcie 
Trzech Króli?

O  Chrztu Pańskiego

T  Nawiedzenia NMP

S  Ofiarowania Pańskiego 
9. Kiedy po raz ostatni śpiewamy  
kolędy podczas Mszy św.?

E  w uroczystość Świętej Bożej  
          Rodzicielki

D  w święto Chrztu Pańskiego

C  w uroczystość Objawienia  
          Pańskiego

10. Kiedy modlimy się w sposób 
szczególny o pokój na świecie?

Z  1 stycznia

M   października

P  26 grudnia

11. Jak nazywa się teatralne przed-
stawienie biblijnych wydarzeń związa-
nych z Bożym Narodzeniem?

I  jasełka

H  pastorałka

P  baśń

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

Wielu łask od Bożej Dzieciny na te święta 
i cały nowy rok 2012 - życzy 
                  Maciej Lichota – autor kącika dla dzieci

zadanie 3:
Uzupełnij schemat.

25 grudnia 2011r.
niedziela

uroczystość
Narodzenia
Pańskiego

26 grudnia 2011r.
....................
....................

św. Szczepana
diakona i męcz.

27 grudnia 2011r.
wtorek
święto

....................
apostoła i ewng.

28 grudnia 2011r.
....................

święto
....................
....................

29 grudnia 2011r.
....................

wspomnienie dow.
św.Tomasza Becketa

biskupa i męcz.

31 grudnia 2011r.
....................

wspomnienie dow.
św. Sylwestra I

papieża

30 grudnia 2011r.
....................
....................
św. Rodziny
....................
....................

i Józefa



1. Dzisiaj, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, Msze św. sprawowane 
będą jak w każdą niedzielę: o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i 20.00.  
W drugi dzień świąt, 26 grudnia, Msze św. sprawowane będą: o godz. 7.00, 
8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00.

2. Taca z drugiego dnia świąt przeznaczona będzie na potrzeby Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego.

3. Tradycyjnie w naszym kościele, w ostatnim dniu roku, sprawowana jest Msza św. 
za zmarłych z naszej parafii oraz wszystkich pochowanych na naszym cmen-
tarzu w ostatnich dwunastu miesiącach. Imiona zmarłych prosimy zgłaszać 
w zakrystii.

4. Msza św. na zakończenie roku kalendarzowego zostanie odprawiona w so-
botę, 31 grudnia, o godz. 18.00. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego 
Sakramentu oraz nabożeństwo dziękczynno-błagalne.

5. Zapraszamy na jasełka: „Oczekiwany – nieproszony Gość” w wykonaniu 
naszej scholi parafialnej, które odbędą się 8 stycznia 2012 r., po Mszy św.  
o godz. 11.30.

6. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej  
i ich rodziców obędzie się 8 stycznia, po Mszy św. o godz. 11.30, w sali 
widowiskowej.

7. Rozpoczynamy przygotowanie dla kandydatów do bierzmowania. 
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w niedzielę, 8 stycznia, po Mszy św.  
o godz. 18.00, w kanonii.

8. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne: 
       - w poniedziałek, 26 grudnia, święto św. Szczepana, pierwszego męczennika;
      - we wtorek, 27 grudnia, święto św. Jana, apostoła i ewangelisty;
      - w środę, 28 grudnia, święto Świętych Młodzianków, męczenników; 
 - w piątek, 30 grudnia, święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa;
      - w sobotę, 31 grudnia, wspomnienie św. Sylwestra, papieża.
     Wszystkim, obchodzącym w tym tygodniu imieniny, składamy życzenia  

błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym  
i zawodowym.

9. W Nowy Rok przeżywać będziemy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. 
Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę: o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00, 18.00 i 20.00.

10. Wizyta duszpasterska będzie kontynuowana w styczniu. Program kolędy 
został już umieszczony na stronie internetowej parafii. Prosimy o zapoznanie 
się z nim. Program tygodniowy jak zwykle będzie podawany w ogłoszeniach.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

8  Nr 148

Uroczystość Bożego Narodzenia – 25 grudnia 2011 r.

Intencja różańcowa
Kół Żywego Różańca
od 18.12.2011 do 15.01.2012

Aby Boże Dzieciątko przyniosło 
wszystkim ludziom tę jedyną 

radość i ten jedyny pokój, który 
może zaspokoić oczekiwania 

ludzkiej duszy.
„Szczęść Boże” 

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-496 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku 
 w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
Kredyt Bank SA Filia nr2 w Warszawie - V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku: 62 1500 1272 1212 7002 4425 0000
Internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl
                                                              - Wydawca

MODLITWA SERCA

Wtedy jest  
Boże Narodzenie
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się 
do swojego brata 
i wyciągasz do niego ręce, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy milkniesz,
aby wysłuchać, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, 
które jak żelazna obręcz 
uciskają ludzi w ich samotności, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę 
nadziei „więźniom”, 
tym, którzy są przytłoczeni cięża-
rem fizycznego,
moralnego i duchowego ubóstwa, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rozpoznajesz 
w pokorze,
jak bardzo znikome 
są twoje możliwości
i jak wielka jest twoja słabość, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg
pokochał innych przez ciebie,
zawsze wtedy 
jest Boże Narodzenie.

(Matka Teresa z Kalkuty)


