
IV NIEDZIELA ADWENTU, 18 grudnia 2022r. 

1. Dzisiaj zapraszamy w imieniu władz powiatowych i ks. proboszcza na „Kolędowanie z 

Powiatem Nowodworskim”, czyli koncert najpiękniejszych kolęd i pastorałek w 

wykonaniu chóru gregoriańskiego przy towarzystwie niezwykłego pokazu malowania 

solą. Koncert rozpocznie się o 19.00. 

2. W tym tygodniu: 

• Poniedziałek – 2 rocznica święceń biskupich Bp. Jacka Grzybowskiego. 

Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. 

• Sobota – Wigilia Bożego Narodzenia. Msza Święta tylko o 7.00 

3. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia Pańskiego. O północy 

zapraszamy na Pasterkę, którą poprzedzi wspólne kolędowanie od 23.30. Taca 

podczas Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia. Pozostałe msze święte 

jak w każdą niedzielę. 

4. 26 grudnia, poniedziałek – święto Św. Szczepana, czyli drugi dzień Świąt Narodzenia 

Pańskiego. Msze Święte jak w każdą niedzielę. Taca przeznaczona na budowę nowych 

świątyń w Diecezji. Podczas każdej Mszy Świętej odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 

i błogosławieństwo rodzin. 

5. Zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, gdzie można nabyć piękne stroiki 

świąteczne wykonane własnoręcznie przez uczestników warsztatów rękodzieła. 

Dochód z ich sprzedaży zasili fundusz przeznaczony na organizację Jasełek 

parafialnych. Zostaną one wystawione 22 stycznia. 

6. We wtorek 27 stycznia rozpoczynamy wizytę duszpasterską zwaną „Kolędą”. Będzie 

ona przebiegała następująco: 

27 grudnia, wtorek Sikorskiego 1 (od początku i od końca) 

28 grudnia, środa Sikorskiego 2 (od początku i od końca) 

29 grudnia, czwartek Sikorskiego 4 (od początku i od końca) 

2 stycznia, poniedziałek Szarych Szeregów 3 (od początku i od końca) 

3 stycznia, wtorek Szarych Szeregów 1 (od początku i od końca) 

4 stycznia, środa Szarych Szeregów 4 (od 19.00), 5 i 6 (od początku) 

5 stycznia, czwartek Szarych Szeregów2 i 8 (od początku) 

7 stycznia, sobota Suchocin (z dwóch stron) i Wólka Górska (od Wiślanej w 

obrębie Wólki Górskiej) 

Kolędujemy w dni powszednie od 17 do 21, w soboty od 10. Ofiary złożone podczas 

Kolędy będą przeznaczone na ołtarze w bocznych kaplicach. 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej. 
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Nr 15                                                                    18 grudnia 2022 r. 

 

CYTAT  z niedzielnej Ewangelii św. Mateusza 1,23 (polski, łacina, angielski) 

„ «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg 

z nami. " 

Ecce, virgo in utero habebit et pariet filium, et vocabunt nomen eius Emmanuel", quod est 

interpretatum Nobiscum Deus. 

"Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son. They shall call his name 

Emmanuel;" which is, being interpreted, "God with us." 

 

P A T R O N I                                               

 

21.12- Św. Piotr Kanizjusz (8.05.1521-21.12.1597) , prezbiter, doktor Kościoła. Pochodził z 
Holandii. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i otrzymał święcenia kapłańskie w 1546r. 
Przydzielony do prowincji niemieckiej, mężnie bronił i umacniał wiarę katolicką przez swoje 
pisma i kaznodziejstwo. Wśród jego licznych dzieł  pierwsze miejsce zajmują Katechizmy: 
Mały, Średni i Wielki.  

Cechowała go silna osobista przyjaźń z Jezusem. W prowadzonym dzienniku zapisał, że 
Zbawiciel dał mu ubranie z trzech części, noszących nazwy pokój, miłość i wytrwałość. Uczył, 
że gorliwy duch własnego udoskonalenia nie działa, jeśli nie praktykuje się codziennie 
modlitwy, prowadzącej do głębokiej zażyłości z Jezusem Chrystusem. 



W 1558 r. Kanizjusz odbył krótką podróż do Polski (Kraków, Łowicz, Piotrków Trybunalski), 
towarzysząc nuncjuszowi. Cieszył się przyjaźnią kardynała Stanisława Hozjusza. 

24.12- Święci Adam i Ewa, pierwsi rodzice. W Martyrologium Rzymskim nie ma o nich 
wzmianki. Jednakże Bibliotheca Sanctorum nazywa ich wprost świętymi. Nie ma też ani 
jednego wśród pisarzy kościelnych, który by miał odwagę umieszczać rodziców rodzaju 
ludzkiego wśród potępionych.  

Adam był pierwszym człowiekiem, praojcem ludzkości. Imię "Adam" wywodzi się od słowa 
hebrajskiego Adamah, co znaczy tyle, co ziemia, aby podkreślić myśl natchnionego autora, że 
ciało pierwszego człowieka powstało z materii i do niej powróci (Rdz 3, 19). Będąc ojcem 
ziemskim, jest figurą Chrystusa, od którego pochodzimy według ducha. 

Według tradycji żydowskiej, grób Adama miał się znajdować na Kalwarii. Legenda 
starochrześcijańska głosi, że Krew Pana Jezusa na krzyżu spływała na czaszkę Adama, więc ją 
często malowano u stóp krzyża . Później widziano w tym symbol tajemnicy Odkupienia: Krew 
Chrystusa zmyła przede wszystkim grzech pierworodny, a z nim i nasze grzechy. 

Ewa to pierwsza kobieta, pramatka, małżonka Adama (Rdz 3, 20). Jej imię oznacza "życie", 
jak to tłumaczy Pismo święte: "bo stała się matką wszystkich żyjących" (ludzi) (Rdz 3, 20). Opis 
stworzenia jej "z żebra Adama" podkreśla tożsamość człowieczeństwa kobiety i mężczyzny. 
Zwiedziona przez szatana, popełniła grzech, powodując nieszczęście duchowe i 
egzystencjalne. Grzech i kara nie przekreśliły zawartego w błogosławieństwie Bożym daru 
przekazywania życia, choć sprowadziły cierpienia i trudy. Ewa urodziła Kaina, Abla, Seta i 
innych. 
Ewa jest figurą Maryi, przez którą przyszło na świat zbawienie. 

W ikonografii ukazuje się Adama i Ewę w scenach biblijnych: stworzenie Ewy obok Adama 
leżącego na ziemi; scena w raju: Adam w przepasce z liści figowych stoi pod drzewem wraz z 
Ewą, która podaje mu owoc zerwany z drzewa (czasami winogrona); Adam i Ewa wypędzani 
z raju przez anioła. Atrybutami naszych prarodziców są: baranek, kłos i łopata - symbol troski 
o pożywienie.(ILG) 

Wigilia Bożego Narodzenia .  

Termin „wigilia” pochodzi od łac. „vigilia” i oznacza „czuwanie, nocne czuwanie”. Czasownik 

„vigilo, vigilare” oznacza „nie spać, spędzać noc na czuwaniu, być przezornym i ostrożnym, 

troskliwym, pilnować”. 

Rozpoczynamy ją tradycyjnie wraz z „pierwszą gwiazdką na niebie”. Jest to symboliczne 

nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, którą według Biblii na 

wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie. 



Wieczerzę, jak każe obyczaj, postną, rozpoczyna się modlitwą i czytaniem fragmentu 

Ewangelii Mateusza lub Ewangelii Łukasza w części dotyczącej narodzin Jezusa. Potem 

uczestnicy wieczerzy wzajemnie przełamują się opłatkiem, jednocześnie składając sobie 

życzenia. Pięknym zwyczajem jest najpierw przeproszenie osoby, z którą łamiemy opłatek, 

następnie podziękowanie jej za dobro otrzymane w całym roku i dopiero złożenie życzeń 

dotyczących dni przyszłych. Na stole przykrytym białym obrusem z wiązką sianka pod spodem 

ustawia się o jedno nakrycie więcej, niż wynosi liczba zgromadzonych osób. Dodatkowe 

miejsce przy stole wigilijnym przeznaczone jest dla niezapowiedzianego gościa, a zwyczaj ten 

upowszechnił się w XIX wieku. Ważnym i jednoczącym zwyczajem jest wspólne śpiewanie 

kolęd. Często też pod choinką umieszczane są prezenty. 

Potrawy wigilijne 

Wigilia- w zależności od regionu i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych potraw jest różny, 

ale zwyczajowo na wigilijnym stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw 

powinno być 12. Każdej należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok. Do 

najbardziej typowych należą: barszcz z uszkami (wymiennie w niektórych regionach Polski z 

białym żurem, zupą grzybową, zupą owocową lub zupą rybną), ryby, przyrządzane na różne 

sposoby, z najbardziej tradycyjnym karpiem smażonym i w galarecie, kapusta z grochem, 

kapusta z grzybami, pierogi z kapustą, kasza z suszonymi grzybami, fasola z suszonymi 

śliwami, paszteciki z grzybami, kotleciki z ryżu z sosem grzybowym, kluski z makiem, cukrem 

i miodem, chałka z kompotem z suszonych owoców, zupa migdałowa czy z tradycji 

wschodniej kulebiak, gołąbki i kutia. 

W regionach wiejskich zaraz po wieczerzy gospodarz zanosi do obory kolorowy opłatek, 

przeznaczony dla zwierząt. W ten właśnie wieczór zostają one tak wyróżnione za całoroczną 

służbę człowiekowi. Podobno o północy zwierzęta mówią ludzkim głosem, ale nie każdy może 

usłyszeć ich mowę. (z:internet) 

Jedną z tradycji jest szopka. Pierwszą na świecie szopkę bożonarodzeniową zorganizował św. 

Franciszek z Asyżu w Greccio w roku 1223 . 

 


