
 

GRUDZIEŃ 

 

Czas, aby spojrzeć w swoje serce i przygotować je na spotkanie z Jezusem – na koniec 

ADWENTU wszyscy mobilizujemy się … 

 

 

‖… Choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, nad śnieg 

wybieleją…‖ 

 

Święta Bożego Narodzenia to czas spotkania z przychodzącym Bogiem. 

Trudno się z Nim spotkać z brudnym sercem, pełnym grzechu. Dlatego 

zapraszamy wszystkich do oczyszczenia serca, do spowiedzi świętej.  

 

 

 

Parafialna spowiedź będzie w czwartek 19 grudnia w godzinach 8:30 – 12:00 i 14:00 – 18:00.  

Dodatkowe Msze Święte o godz. 10.00 i 16.00.  

 

„… NIECH TEN CZAS BĘDZIE CZASEM ODZYSKANIA ŁASKI, A W ŚWIETA BŁOGOSŁAWIONYM 

SPOTKANIEM Z JEZUSEM W BOZYM NARODZENIU …‖ 

 



 
8 grudnia, na podstawie tekstu z publikacji na stronie: www.brewiarz.pl 

 

 

 

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. 

Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 roku bullą Ineffabilis Deus 

Pius IX. Uczynił to w Bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 

kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak: 

 

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż 

Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą 

szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą 

przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - 

została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu 

pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego 

wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. 

 

Tym samym, kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się 

ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym herezji. 

 

 

Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego 

mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. 

Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze 

wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce 

uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. 

śmierci - stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie 

miał tylko charakteru negatywnego - braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter 

pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi. 

 

 

Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od 

pierwszych wieków chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze 

wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród 

wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez 

skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII wieku w 

Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi 

teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu 

zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ - 

według nich - przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności 

grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia 

wszystkich ludzi, a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. 

Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od 

grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego 

zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w 

Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+ 

1572 r.) zaczęto obchodzić w całym Kościele. 

http://www.brewiarz.pl/


 

 

W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony 

zaledwie cztery lata wcześniej dogmat Bernadecie Soubirous 

przedstawiła się mówiąc: "Jestem Niepokalane Poczęcie". 

 

Warto zwrócić uwagę, że teologia rozróżnia niepokalane poczęcie 

i dziewicze poczęcie. Niepokalane poczęcie dotyczy ustrzeżenia 

Maryi od chwili Jej poczęcia od grzechu pierworodnego (przywilej, cud 

w porządku moralnym). Dziewicze poczęcie polega natomiast na tym, 

że Maryja poczęła w sposób dziewiczy "za sprawą Ducha Świętego" 

Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa (przywilej, cud w porządku natury). 

 

 

 

Kościół na Wschodzie nigdy prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi nie ogłaszał, gdyż była ona tam 

powszechnie wyznawana i praktycznie nie miała przeciwników. 

 

 

Kościół Wschodni ustalił tylko jeden typ ikonograficzny w X w. Obraz 

przedstawia spotkanie św. Joachima ze św. Anną przy Złotej 

Bramie w Jerozolimie. W tym bowiem momencie według tradycji 

wschodniej miał nastąpić moment poczęcia Maryi. Ikonografia 

zachodnia jest bogatsza i bardziej różnorodna. Do najdawniejszych 

typów Niepokalanej (XV w.) należy Niewiasta z Apokalipsy, "obleczona 

w słońce". Od czasów Lourdes powstał nowy typ. Ostatnio bardzo 

często spotyka się także Niepokalaną z Fatimy. Dokoła obrazu 

Niepokalanej często umieszczano symbole biblijne: zamknięty ogród, 

lilię, zwierciadło bez skazy, cedr, arkę Noego. 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z kanonem 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu 

8 grudnia mamy obowiązek uczestniczyć w Eucharystii. 

Jednakże na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i 

Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 roku Polacy są 

zwolnieni z tego obowiązku (ze względu na fakt, że nie jest to 

dzień ustawowo wolny od pracy). Nie jesteśmy, zatem 

zobowiązani do udziału we Mszy św. i powstrzymania się od 

prac niekoniecznych. Jeśli jednak mamy taką możliwość - 

powinniśmy wziąć udział w Eucharystii. 

 



 

 

 

 

 

 

17 GRUDNIA 18 GRUDNIA 

  

Mądrości, która z ust Bożych wypływasz 

Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz 

Przybądź i naucz nas dróg roztropności 

Wieczna mądrości! 

O, Adonai! Wodzu Izraela, 

coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela, 

przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem, 

z silnym ramieniem! 

  

19 GRUDNIA 20 GRUDNIA 

  

Korzeniu Jesse! Tyś chorągwią ludów, 

zamilkną ludy na widok Twych cudów, 

przybądź i pośpiesz, u żal się złej doli, 

wybaw z niewoli! 

Kluczu Dawidów! Izraela Boże, 

co Ty otworzysz, nikt zamknąć nie może! 

Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy 

więźniów z ciemnicy! 

  

21 GRUDNIA 22 GRUDNIA 

  

O, wschodzie ranny! Światło wiekuiste, 

sprawiedliwości słońce promieniste, 

przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące, 

nędznych tysiące! 

Królu narodów! Tyś ich upragnieniem, 

Tyś jest węgielnym jedności kamieniem, 

przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony, 

będzie zbawiony! 

  

23GRUDNIA  

  

Emanuelu! Królu Prawodawco, 

oczekiwanie narodów i Zbawco, 

przybądź i nasze wysłuchaj wołanie, 

Boże, nasz Panie 

 



24-25-26 GRUDNIA to najpiękniejszy czas w roku  

Mamy prawdziwe święta, Święta Bożego Narodzenia - „… a Słowo ciałem się 

stało i zamieszkało między nami …‖ 

Boże Narodzenie, Narodzenie Pańskie – w naszej tradycji chrześcijańskiej, to święto narodzin Jezusa 

Chrystusa naszego Pana i Boga, które poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania 

(dokładnie czterech niedziel), wspomnianym wcześniej adwentem. 

 

W Ewangeliach Świętych nie występuje data narodzin 

Jezusa Chrystusa. Najstarszym znanym obecnie 

autorem, który pisał o narodzinach Jezusa w grudniu, 

jest Hipolit Rzymski. W datowanym na 204 rok 

Komentarzu do Księgi Daniela (4,23,3) pisał on: 

„…Pierwsze przyjście Pana naszego wcielonego, w 

którym narodził się w Betlejem miało miejsce ósmego 

dnia przed kalendami styczniowymi …‖ (tzn. 25 

grudnia). 

 

 

W naszym Kościele katolickim, tradycja chrześcijańska świąt Bożego Narodzenia zaczyna się od 

dnia poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa, od Wigilii (wieczór 24 grudnia). Regionalnie, 

potocznie wieczór ten w wielu regionach zwany jest również „Gwiazdką‖. 

 

W dniu tym tradycją w Polsce jest 

post jakościowy (bezmięsny, w 

pewnych regionach kraju jest to 

post ścisły).  

Punktem kulminacyjnym dnia jest 

uroczysta kolacja, do której 

tradycja nakazywała zasiadać po 

pojawieniu się na niebie pierwszej 

gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy 

prowadzącej Trzech Króli do stajenki.  

 

 

 

 

 

Świętowanie Wigilii, ani tradycyjny post w tym dniu nie są wspólne wszystkim chrześcijanom, np. 

protestanci nie zachowali specjalnych przepisów odnośnie do jedzenia lub niejedzenia mięsa. 

Chrześcijan prawosławnych obowiązuje w tym dniu ścisły post, aż do kolacji wigilijnej.  

W nocy, najczęściej o północy, w kościołach rzymskokatolickich, również w naszej parafii, rozpoczyna się uroczysta 

msza zwana Pasterką.  

Następny dzień (25 grudnia) jest właściwym świętem Bożego Narodzenia, a 26 grudnia to w Polsce drugi dzień 

świąt obchodzony na pamiątkę św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską.  

Kolorem liturgicznym w okresie Bożego Narodzenia jest kolor biały. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczerza wigilijna w domu chrześcijanina jest wydarzeniem religijnym. Trzeba ją dobrze przygotować 

nie tylko od strony kulinarnej, ale także od strony duchowej. 

 

Rozpoczynamy śpiewem kolędy "Wśród nocnej ciszy".  

 

Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Wszyscy: Amen 

Prowadzący: 
  

Gromadzimy się przy wigilijnym stole, by rozpocząć świętowanie Narodzenia 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, święta Bożego Narodzenia. Wsłuchajmy się we 

fragment Ewangelii, który opowiada tę naprawdę Dobrą Nowinę. 

 

 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby 

przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis 

odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali 

się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał 

się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 

Dawidowego, 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 trzymali 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 leżące w żłobie".  

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga 

słowami: 

 

"Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".  

 

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: 

"Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił". 

Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je 

ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to 

słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie 

te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za 

wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.  

 

 

 

 

 



 

Prowadzący: 

 

W ciszy rozważamy Tajemnicę miłości Boga do człowieka.  

 

Przez krótką chwilę wszyscy modlą się w milczeniu.  

 

Prowadzący: 
 

 

Pierwsza gwiazda na niebie ma nam przypominać gwiazdę, która doprowadziła mędrców 

na spotkanie ze Zbawicielem. Chcemy Go spotkać, zaprosić do naszego życia i dzielić się 

radością ze wszystkimi. Wspominając tych, których kochamy, i tych, których kochamy 

jeszcze za mało, módlmy się teraz wspólnie: 

  

 

Wszyscy: Przyjdź do nas, Panie, i pozostań z nami! 

  

o Prośmy za tych, których z nami dziś nie ma, aby Pan Bóg czuwał nad ich 

drogami;  

o Prośmy za wszystkich samotnych i cierpiących, aby ich towarzyszem i 

pocieszycielem był sam Bóg;  

o Prośmy za tych, których nie potrafimy kochać, aby to Jezus dawał im to, czego 

od nas nie dostają, a nasze serca przemieniał;  

o W myślach wypowiedzmy teraz prośby, które nosimy w sercach... (chwila ciszy);  

o Prośmy za naszych bliskich zmarłych, abyśmy wszyscy mogli się spotkać w 

Królestwie Niebieskim;  

o Prośmy za naszą rodzinę, abyśmy codziennie żyli miłością i umieli sobie 

przebaczać.  

o Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. 

o Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. 

  

Prowadzący: 
 

Prowadzący: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ufnością pomódlmy się słowami Pana Jezusa: 

  

Ojcze nasz... 

 

 

  

 

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości 

Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w 

naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

Prowadzący: 

 A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem - chlebem miłości. 

Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On 

będzie zawsze z nami. Ojciec pierwszy składa wszystkim życzenia i przełamuje się 

opłatkiem.  

 

MODLITWA PO WIECZERZY (Odmawia ojciec lub matka): Dziękujemy Ci, Boże, nasz 

dobry Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich 

ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. 

Amen. 

 

 

Teraz wszyscy składają sobie życzenia. Później, przed zajęciem miejsc 

przy stole, można zaśpiewać "Bóg się rodzi". 

 

 

 



 

 

 

 

 

W niektórych Kościołach chrześcijańskich Święta Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia 

poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa – WIGILII (wieczór 24 grudnia), zwanej w Polsce 

regionalnie Gwiazdką lub Godami.  

 

 

 

 

W dniu tym tradycją w Polsce jest post jakościowy 

(bezmięsny, w pewnych regionach kraju jest to post 

ścisły). Punktem kulminacyjnym dnia jest 

uroczysta kolacja, do której tradycja nakazywała 

zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej 

gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech 

Króli do stajenki. 

 

 

 

 

Świętowanie Wigilii, ani tradycyjny post w tym dniu nie są wspólne wszystkim chrześcijanom, np. 

protestanci nie zachowali specjalnych przepisów odnośnie do jedzenia lub niejedzenia mięsa. 

Chrześcijan prawosławnych obowiązuje w tym dniu ścisły post, aż do kolacji wigilijnej. Warto mimo to 

odnotować, że w Polsce również i mniejszości wyznaniowe przestrzegają wigilijnego postu ze względu 

na specyficzną tradycję naszego kraju. Obowiązek postu zniesiono w Kościele katolickim w roku 1983 

(Nowy kodeks prawa kanonicznego), w Polsce episkopat podtrzymywał post wigilijny specjalnym 

dokumentem aż do roku 2003 – obecnie post w Wigilię jest jedynie zalecany. 

 

 

 

Polska literatura kulinarna (np. Lemnis Vitry) 

podaje, że liczba gości w czasie wieczerzy wigilijnej 

powinna być parzysta (plus jeden talerz dla 

nieobecnych / zmarłych / niespodziewanych 

przybyszów / Dzieciątka).  

 

Natomiast nie ma zgodności, co do liczby 

potraw: według niektórych źródeł powinna 

ona wynosić 12, zaś w innych podkreśla się, że 

winna być nieparzysta, generalnie 13 u magnatów, 

11 u szlachty, 9 u mieszczaństwa. Te 13 potraw 

jest górną granicą. Ale według księcia J. O. 

Radziwiłła, można spróbować wszystkich ryb, które 

są liczone, jako jedno danie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wigilia Bożego Narodzenia (wieczerza wigilijna, wieczór wigilijny, niekiedy także gwiazdka) (z łac. 

vigilia - czuwanie, straż) - w tradycji chrześcijańskiej dzień poprzedzający święto Bożego Narodzenia, 

kończący okres adwentu. 

 

Korzenie tego święta sięgają prawdopodobnie obchodów Saturnaliów w starożytnym Rzymie, gdzie 

chrześcijaństwo się rozwijało, lub nawet świętowania przesilenia zimowego w epoce kamiennej. Pewne 

analogie występują także z żydowskim świętem Chanuka oraz perskim świętem Szab-e Jalda. 

 

 

 

Uroczystą kolację tego dnia przyjęło nazywać się 

również wigilią. Zwana ona jest też wilią, 

postnikiem, bożym obiadem, po staropolsku 

Godami, a na wschodzie kutią (od głównej 

potrawy). 

 

Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się 

wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to 

symboliczne nawiązanie do Gwiazdy 

Betlejemskiej, oznaczającej narodziny Jezusa, 

którą wg Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli 

Trzej Królowie. 

 

 

 

 

Kolację, w polskiej tradycji postną, rozpoczyna modlitwa i 

czytanie fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza lub Łukasza 

dotyczącego narodzin Jezusa a następnie łamanie się opłatkiem 

z równoczesnym składaniem sobie nawzajem życzeń.  

 

 

 

Na stole, przykrytym białym obrusem z wiązką sianka pod spodem, 

ustawia się jedno nakrycie więcej niż jest uczestników wieczerzy. 

Jest ono symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa, 

natomiast dawniej dla ducha przodków. Niegdyś wigilijna kolacja 

była mocno związana ze światem duchów, a dusze zmarłych 

krewnych były szczególnie wyczekiwane tego wieczoru. Aby 

nie wyrządzić krzywdy przybyłym, nie należało zajmować miejsca 

bez jego uprzedniego zdmuchnięcia, bo mogła na nim już siedzieć 

dusza. 

 

 

 

Zwyczaj stawiania dodatkowego nakrycia szczególnie upowszechnił się w XIX wieku. Miał wówczas 

patriotyczną wymowę - w wielu domach miejsce to symbolicznie było zarezerwowane dla członka 

rodziny przebywającego na zesłaniu na Syberii. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
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W Ewangeliach nie występuje data narodzin Jezusa Chrystusa. Najstarszym znanym obecnie autorem, 

który pisał o narodzinach Jezusa w grudniu, jest Hipolit Rzymski. W datowanym na 204 rok 

Komentarzu do Księgi Daniela (4,23,3) pisał on: Pierwsze przyjście Pana naszego wcielonego, w 

którym narodził się w Betlejem miało miejsce ósmego dnia przed kalendami styczniowymi (tzn. 25 

grudnia) 

 

 

 

Dzień 25 grudnia, jako datę dzienną obchodzenia pamiątki Bożego 

Narodzenia podał też rzymski historyk Sekstus Juliusz Afrykański w 

swojej Chronographiai, w roku 221. 

 

W 274 roku, w tym dniu cesarz Aurelian nakazał obchodzenie nowego 

święta, synkretycznego kultu Sol Invictus. 

 

W IV wieku, w okresie, gdy chrześcijaństwo zyskało w Rzymie status 

religii państwowej i zaczęło zdobywać popularność, miejsce święta Sol 

Invictus Kościół przepisał obchodzenie w tym dniu święta Bożego 

Narodzenia. Pierwszą zachowaną wzmianką o publicznym 

celebrowaniu tego święta jest notatka w Chronografie z 354 r., 

znajdującym się w zbiorach Biblioteki Watykańskiej.  

 

 

 

Datę 25 grudnia, przyjętą za czas narodzin Jezusa, próbuje też wyjaśnić tzw. hipoteza 

obliczeniowa. Jej autorem jest L. Duchesne, który opierając się na tekstach Statuta antypapieża 

Hipolita Rzymskiego (ok. 170—235) i De Pascha computus z 243 r., w 1889 obliczył daty życia Jezusa. 

Według jego hipotezy, zakładającej idealne zsynchronizowanie czasu narodzin i śmierci ludzi 

doskonałych, Jezus narodził się 25 grudnia, a zmarł w dzień Paschy 25 marca, (która jest zbieżna z 

biologiczną datą poczęcia) 

 

 

 

 

 

Obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia z datą 25 

marca (9 miesięcy wcześniej) wiąże wielu chrześcijańskich 

teologów. Zdanie takie zaprezentował np. kardynał Joseph 

Ratzinger w swojej książce Duch liturgii, w której zwrócił uwagę 

m.in. na fakt, iż w tradycji judaistycznej data 25 marca uznawana 

była za dzień stworzenia świata, w związku, z czym chrześcijanie 

obchodzili ten dzień także, jako wspomnienie poczęcia Jezusa 

(święto Zwiastowania) oraz jego męczeńskiej śmierci. 
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Boże Narodzenie, inaczej mówiąc Uroczystość Narodzenia Pańskiego – w tradycji chrześcijańskiej 
to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa.  

Jest to liturgiczne święto stałe, przypadające na 25 grudnia (wg kalendarza gregoriańskiego). Boże 

Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), 

zwanego adwentem. 

W Kościołach, które nadal celebrują liturgię według kalendarza juliańskiego (tzw. Kościoły wschodnie, 

głównie Cerkiew Greckokatolicka i Kościół prawosławny), Boże Narodzenie przypada na 25 grudnia 
kalendarza juliańskiego, tzn. obecnie 7 stycznia kalendarza gregoriańskiego. 

 

W nocy, najczęściej o północy, w kościołach 

rzymskokatolickich rozpoczyna się uroczysta msza 

zwana Pasterką. Następny dzień (25 grudnia) jest 

nazywany Bożym Narodzeniem, a 26 grudnia to w 

Polsce drugi dzień świąt obchodzony na pamiątkę św. 

Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę 

chrześcijańską. Kolorem liturgicznym w okresie Bożego 
Narodzenia jest kolor biały. 

W krajach o tradycji katolickiej, prawosławnej i 

protestanckiej pierwszy dzień Bożego Narodzenia jest 

dniem wolnym od pracy. W większości krajów (w tym w 

Polsce) wolny od pracy jest również drugi dzień Bożego 
Narodzenia (w Wielkiej Brytanii zwany Boxing Day). 

 

Boże Narodzenie to najważniejsze, zaraz po Wielkanocy, święto w roku. Jednak przez kilkaset lat po narodzeniu 

Jezusa święta Bożego Narodzenia nie były znane. Chrześcijanie świętowali najpierw fakt, że Jezus zmartwychwstał 

i żyje, a dopiero od IV w. zaczęli świętować także Boże Narodzenie. Wtedy też z polecenia cesarzowej Heleny 

wzniesiono w Betlejem, w miejscu gdzie narodził się Jezus bazylikę Narodzenia Pańskiego. Z czasem powstał 

zwyczaj budowania stajenki, by upamiętnić fakt, że Jezus narodził się w stajni, powstała msza zwana pasterką by 

upamiętnić nocną wizytę pasterzy w noc Bożego Narodzenia i wiele innych świątecznych zwyczajów. 

Także nasze domy są pełne świątecznego klimatu. Zmieniają one swój wygląd, pojawia się choinka, ozdoby, 

świąteczne wypieki i prezenty - wszystko po to, aby podkreślić świąteczny charakter tego bożonarodzeniowego 

czasu. Czas Bożego Narodzenia, to dni pełne pięknych, starych zwyczajów. Już przed świętami myślimy o kartkach 

z życzeniami, kupujemy prezenty; w domach trwają wielkie przygotowania do wieczerzy wigilijnej. W Wigilie 

spotykamy się z rodziną przy stole, dzielimy się opłatkiem, składamy życzenia, śpiewamy kolędy, by potem, o 

północy iść na pasterkę. Czasem jednak całkiem zwyczajnie zapominamy, co mają poszczególne zwyczaje 

oznaczać. Zapraszam, więc wszystkie dzieci, młodzież a także rodziców, do przypomnienia sobie sensu gestów, 

wykonywanych podczas świąt. 
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Święty Szczepan, właśc. Stefan, gr. Στέφανος, Stephanos (korona, 

wieniec), cs. Apostoł pierwomuczenik i archidiakon Stiefan – święty 

katolicki oraz apostoł Kościoła prawosławnego, zwany: 

pierwomuczenikiem, Pierwszym Męczennikiem (Protomartyr). 

Szczepan z pochodzenia, jak wszyscy pierwsi chrześcijanie, 

był Żydem. Zwierzchnik grupy nazywanej hellenistami. Szczepan, 

odcinając chrystianizm od kultu jerozolimskiego, stworzył warunki do 

jego rozpowszechnienia. Pragnął zreformować judaizm poprzez 

powrót do jego korzeni (z wyjątkiem przykazań dotyczących 

świątyni i kultu ofiarnego). Zginął ok. 36 roku ukamienowany przez 

miejscową społeczność żydowską w Jerozolimie. 

Występuje w Dziejach Apostolskich, jako pierwszy z siedmiu 

diakonów pomagających apostołom Jezusa Chrystusa, obok 

Prochora, Filipa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja prozelity 

(Dz 6, 2-5 BT) 

„Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu‖ 

(Dz. 6,8)  

 

 

 

Został osądzony przez Sanhedryn i ukamienowany: 

 

„Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego 

Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy 

osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» Po tych słowach 

skonał." (Dz. 7, 58-60) ostał osądzony przez Sanhedryn i ukamienowany‖ 

 

W ikonografii przedstawiany jest w dalmatyce. Na ikonach apostoł przedstawiany jest, jako młodzieniec 

bez zarostu, z długimi lub krótkimi włosami, ubrany w szaty diakońskie (w okresie najwcześniejszym) 

białe, a od średniowiecza bardziej kolorowe i bogato zdobione. W prawej dłoni trzyma kadzielnicę, w 

lewej naczynie na kadzidło, lub rzadziej krzyż. Jako postać pojedyncza występuje rzadko. Najczęściej 

przedstawianą sceną jest kamienowanie świętego. 

 

Atrybutami świętego są: kamienie na księdze Ewangelii lub w rękach, gałązka palmowa. 



 

 

 

 

Oto kilka dowcipów świątecznych. Zamieszczone obrazy i teksty proszę brać od strony dobrego 

humoru. 

 

W czasie świąt Bożego Narodzenia w domu rodziny Fąfarów śpiewa się kolędy. Małej 

Małgosi podoba się kolęda “Wśród Nocnej Ciszy”. Niedługo po jej zaśpiewaniu babcia jedząc 

smażonego karpia mówi: 

- Patrzcie, znalazłam śrut! Małgosia pyta: 

- Mamo, czy to jest właśnie ten śrut nocnej ciszy? 

 

 

Przedszkolak pyta kolegę:  

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 

złotówkę! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 

 

W noc wigilijną pies rozmawia z kotem.  

- Co dostałeś pod choinkę? – pyta pies. 

- Dwie tłuściutkie myszy. A ty, co dostałeś? – kot 

zwraca się do psa. 

- Ciebie!!!  

 

Biznesmen przed świętami Bożego Narodzenia mówi do żony: 

- Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę? 

- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś małe BMW do jazdy po mieście! 

 

 

Dwaj staruszkowie spędzają wspólnie święta. Patrząc na gwiazdę betlejemską, jeden z nich wspomina: 

- Moja żona, kiedy zauważyła spadającą gwiazdę, powiedziała: ―pomyśl o czymś, a twoje życzenie 

spełni się, kiedy gwiazda spadnie‖. 

- Co było dalej? – pyta drugi. 

- Życzenie się spełniło. Gwiazda spadła na nią!  

 

 

Przyjaciel pyta Martynkę: 

- Jak minęły święta? 

- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potrawy. 

- Jakie? 

- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską. 



 

Ciekawostki dotyczące stołu wigilijnego 

 

 

Musimy jednak zawsze pamiętać, że wigilia to nie tylko 

zastawiony potrawami stół !!! 

 

Obowiązek postu zniesiono w Kościele katolickim w roku 1983 

(Nowy kodeks prawa kanonicznego). 

 

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 dwanaście.  

 

Każdej potrawy należy spróbować, co wg ludowych porzekadeł 

ma zapewnić szczęście przez cały rok.  

 

 

A oto propozycja smakołyków wigilijnych w ramach 12 tradycyjnych dań: 

 

1. Barszcz z uszkami  

 

 

 

(wymiennie w niektórych regionach Polski z białym żurem, zupą grzybową, zupą 

owocową lub zupą rybną), 

 

 

 

 

2. Ryby, przyrządzane na różne sposoby, 

 

 

 

 

 

 

 

z najbardziej tradycyjnym karpiem smażonym i w 

galarecie,  

 

 

 

 

 

 



3. Kapusta z grochem,  

 

 

kapusta z grzybami, lub  

kapusta z grzybami i z zapiekanymi 

kartofelkami 

 

 

 

 

4. Pierogi 

 

  

(z kapustą, tzw. ruskie z ziemniakami i serem, 

lub z grzybami),  

 

 

 

 

5. Gołąbki  

 

 

(tradycyjnie bezmięsne, z grzybami, itp.…), lub 

kasza z suszonymi grzybami,  

 

 

 

 

 

6. Fasola 

 

  

z suszonymi śliwami, lub z kapustą 

 

 

 

 

7. Paszteciki  

 

 

(jarskie na bazie warzyw) z grzybami, 

 

 



 

8. Kotleciki z ryżu z sosem grzybowym, 

 

 

 

lub bakłażany zapiekane z 

parmezanem 

 

 

 

9. Kluski z makiem,  

 

 

z cukrem i miodem, 

 

 

 

 

10. Makiełki, lub kutia, 

 

 

 

 

 

 

 

11. Chałka z kompotem z suszonych owoców, 

 

 

 

 

 

 

 

12. Zupa migdałowa, czy z tradycji wschodniej kulebiak, 

 

 

 

 

 

 



 

Na Śląsku potrawami wigilijnymi w miejsce makiełek, czy kuti są: 

 

1. Makówki 

 

 

 

 

 

2. Moczka – bakaliowe rarytasy na bazie piernika i specjalnego kompotu 

 

 

 

 

 

Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy wigilijne powinny być postne, czyli bezmięsne i bez użycia 

tłuszczów zwierzęcych. 

Obecnie nas katolików w wigilię Bożego Narodzenia nie obowiązuje już oficjalnie zachowanie 

wstrzemięźliwości od spożywania mięsa. Nasi biskupi zachęcają nas jednakże do zachowania tego 

zwyczaju "… ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce …", co staramy się przestrzegać 

również w rodzinach naszej parafii. 

 

 

 


