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SŁOWO BOśE
(J 1, 9-14)

Była światłość prawdziwa, która oświeca kaŜdego 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 BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię 
Jego - którzy ani z krwi, ani z Ŝądzy ciała, ani z woli męŜa, ale z Boga się narodzili. A 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, 
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

 

BoŜe, przekaŜ Twój sąd Królowi,

a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.

Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie

i ubogimi według prawa.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość

i wielki pokój, aŜ księŜyc nie zgaśnie.

Będzie panował od morza do morza,

od rzeki aŜ po krańce ziemi.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,

i ubogiego, co nie ma opieki.

Zmiłuje się nad biednym i ubogim,

nędzarza ocali od śmierci.

Niech Jego imię trwa na wieki,

jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.

Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią!

Niech wszystkie narody ziemi Ŝyczą Mu szczęścia.
(Księga Psalmów)(Księga Psalmów)(Księga Psalmów)(Księga Psalmów)
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To czas szczególny, czas            
w którym człowiek uświadamia sobie 
wielką miłość Boga. To czas kiedy oczeku-
jemy na najwaŜniejsze zdarzenie w historii 
człowieka - BoŜe Narodzenie. Adwent 
kreuje dwie postacie: pierwsza to Izajasz. 
Urodził się około roku 770 przed Chrys-
tusem. NaleŜał do elity narodu 
Ŝydowskiego, działał przez 40 lat w Jero-
zolimie, zwany "księciem proroków", 
według apokryfów miał zginąć śmiercią 
męczeńską za panowania Manassesa. 
Właśnie Izajaszowi przypisuje się jedno     
z najstarszych proroctw mówiących o nar-
odzinach Jezusa " Oto Panna pocznie       
i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Em-
manuel" (Iz 7,14). Te słowa są często czy-
tane podczas Liturgii w czasie Adwentu.    
I druga postać adwentowa to Jan 
Chrzciciel. Był On ostatnim Prorokiem 
Starego Testamentu, Ŝył na przełomie 
wieków. Głosił takŜe nadejście Chrystusa: 
"Przygotujcie drogę Panu, dla niego pros-
tujcie ścieŜki" (Mt 3,3).

Słowo Adwent pochodzi od słowa 
łacińskiego "adwentus" co oznacza 
nadejście, przyjście, zbliŜanie się. W 380 
roku w Saragosie (Hiszpania) była pierw-

sza wzmianka na temat Adwentu, w dekre-
cie synodu który tam się odbył. Wiek V i VI 
naświetla nam dokładnie dane na temat 
adwentu - trwał on niekiedy 40 dni na wzór 
Wielkiego Postu, choć w łagodniejszej 
formie. Obowiązywała jednak abstynencja 
małŜeńska, zakaz wojen, wesel, zabaw 
hucznych. A dzisiaj Adwent trwa cztery 
tygodnie. Co tydzień w kościołach zapa-
lamy święcę na wieńcu adwentowym. 
Świeca ta informuje nas o czasie jaki został 
do Uroczystości BoŜego Narodzenia.        
W kościołach odprawiane są Msze Święte 
Roratnie. Są to Msze ku Czci Matki BoŜej. 
Msze te są odprawiane o świcie albo po 
zmroku. WiąŜe się to z "liturgią światła".    
W wielu kościołach mamy świece roratnią 
z niebieską wstąŜką Nie powinno zdobić 
się ołtarzy kwiatami, nie śpiewa się hymnu: 
"Chwała na wysokości Bogu", a kapłan      
i cała asysta wychodzą do ołtarza ubrani   
w fioletowy kolor szat.

Czas Adwentu niech będzie dla 
nas czasem większej modlitwy, zadumy, 
czasem, w którym uczynimy jakieś 
postanowienie adwentowe, czasem który 
przybliŜy kaŜdego z nas do Chrystusa.

Ks. Arkadiusz Sitko
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Święty Mikołaj był biskupem Myry 
w Azji Mniejszej. Czemu zatem dzieciom 
mówi się, Ŝe mieszka w Laponii i jeździ 
saniami ciągniętymi przez renifery? Ano 
dlatego, Ŝe znana wszystkim postać 
zaŜywnego starca w czerwonych szatach   
i z białą brodą jest tworem wyobraźni 
dwóch pisarzy z Nowego Jorku oraz 
speców od reklamy Coca-Coli.

Od czasu do czasu ktoś przypomi-
na kim naprawdę był święty Mikołaj. śył na 
przełomie III i IV wieku (zm. ok. 342 r.). 
Pełnił obowiązki biskupa Myry (obecnie 
Demre) – na południowym wybrzeŜu Azji 
Mniejszej (dziś Turcja). Według tradycji był 
dobroczyńcą wspierającym ubogich. Na 
Wschodzie czczono go od VI wieku, na 
Zachodzie jego kult stał się popularny w XI 
wieku, kiedy relikwie świętego przewiezio-
no do Bari (Włochy). Został patronem niek-
tórych krajów (np. Rosji) i grup 
zawodowych (np. Ŝeglarzy).

W połowie XIII wieku w niektórych 
krajach powstał zwyczaj obdarowywania 
się w dzień wspomnienia tego świętego, 
czyli 6 grudnia. Dawano prezenty 
zwłaszcza dzieciom. W Polsce zwyczaj ten 
rozpowszechnił się dopiero w pierwszej 
połowie XVIII wieku. Podkładano dzieciom 
prezenty w nocy, mówiąc, Ŝe to dar św. 
Mikołaja.

W róŜnych krajach w tradycji lu-
dowej łączono jednak postać świętego        
z miejscowymi legendami: w Skandynawii   
z Gnomami, w Rosji z Dziadem Mrozem, 
we Włoszech z Dobrą Czarodziejką...

W Holandii święty Mikołaj został 
patronem Amsterdamu i jego kult był 
wyjątkowo mocny. Przedstawiano go jako 
starego człowieka w szatach biskupa, 
jeŜdŜącego na ośle. Od XVI wieku 
przypływał statkiem i jeździł na białym ko-
niu. Grzecznym dzieciom rozdawał prezen-
ty, a niegrzecznym rózgi. Nikt się jednak za 
niego nie przebierał.

Większość miast w Ameryce 
Północnej załoŜyli Hiszpanie, Francuzi i 

Anglicy. Nowy Jork ma jednak korzenie 
holenderskie. W roku 1624 Holendrzy 
załoŜyli na wyspie Manhattan miasto Nowy 
Amsterdam. Czterdzieści lat później 
miejscowość zdobyli Anglicy i przemiano-
wali na Nowy Jork. Tym niemniej w samym 
mieście i w jego okolicach pozostało sporo 
Holendrów. Co roku 6 grudnia kultywowali 
oni przywieziony z ojczyzny zwyczaj ob-
darowywania się prezentami w dzień św. 
Mikołaja, którego zwali w swym języku Sin-
ter Klaas. Anglicy i inni mieszkańcy Nowe-
go Jorku nie potrafili tego wymówić 
prawidłowo, przekręcali więc imię świętego, 
wymawiając je Santa Claus.

W roku 1809 pisarz i miłośnik folk-
loru Washington Irving napisał ksiąŜkę 
"Historia Nowego Jorku", w której opisał 
holenderski zwyczaj mikołajkowy. Święty   
u Irvinga nie miał juŜ szat biskupich,           
a zamiast na białym koniu, podróŜował na 
pegazie – rumaku ze skrzydłami. Zjawiał 
się co roku w domach Holendrów. KsiąŜka 
zdobyła duŜą popularność. Sinter Klaas 
nazwany był w niej Santa Claus... I tak juŜ 
zostało.

23 grudnia 1823 roku w jednym   
z nowojorskich dzienników ukazał się nie 
podpisany poemat pt. "Relacja z wizyty św. 
Mikołaja". Kilkadziesiąt lat później okazało 
się, Ŝe autorem był Clement Clark Moore, 
profesor studiów biblijnych z Nowego 
Jorku. W poemacie Santa Claus jechał      
w zaprzęgu ciągniętym przez renifery. 
Moore przedstawił świętego jako postać 
wesołą, z duŜym brzuchem i niskiego 
wzrostu. Chciał przez to upodobnić go do 
gnoma, znanego z legend skandynawskich 
i brytyjskich. Miał zapewne nadzieję, Ŝe     
w ten sposób ta nowa dla większości 
społeczności północnoamerykańskiej 
postać zyska większą akceptację. 
Jednocześnie przyjazd św. Mikołaja 
umiejscowił nie w nocy z 5 na 6 grudnia, jak 
było w Europie, lecz w wigilię BoŜego Na-
rodzenia.

>>>
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na grudzień 2015 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
 Abyśmy wszyscy mogli doświadczać miłosierdzia Boga, 
który wciąŜ niestrudzenie nam przebacza.

Intencja misyjna:
 Aby rodziny, w szczególny sposób te, które cierpią, 
znajdowały w narodzinach Jezusa znak niezawodnej nadziei.

Ten wykreowany w Nowym Jorku 
nowy "image" św. Mikołaja zyskał ostatecz-
ny kształt w latach 1860-1880. Wtedy to 
nowojorskie czasopismo "Harper's" 
opublikowało wiele rysunków znanego 
amerykańskiego rysownika, Thomasa Nas-
ta. Mikołaj w wykonaniu Nasta był niskim 
grubasem z poematu Moore'a. Nast 
umieścił siedzibę Santa Clausa na biegu-
nie północnym. On takŜe, jako pierwszy, 
konsekwentnie rysował go w czerwonych 
szatach.

Pod koniec XIX wieku pręŜna       
i ekspansywna kultura północnoamery-
kańska zaczynała wywierać pewien wpływ 
na Europę. Wpływ ten stał się silny po        
I wojnie światowej. Wykreowana w Nowym 
Jorku postać Santa Clausa została 
przeniesiona do Wielkiej Brytanii. Tam 
nazwano świętego Father Christmas, czyli 
Ojciec BoŜonarodzeniowy. We Francji 
natomiast stał się popularny jako Bonhom-

mniej więcej to samo.
W wielu krajach amerykański 

święty Mikołaj łączył się z miejscowymi 
tradycjami. Dlatego w Danii nazywa się 
Julemanden i przyjeŜdŜa w towarzystwie 
elfów. W Holandii po staremu przypływa 
statkiem i jeździ na białym koniu.

Po II wonie światowej znany stał 
się juŜ praktycznie wszędzie, choć w niek-

tórych krajach przyjmowany jest z oporami. 
W Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej nazywają 
go z francuska papá Noél. Prezenty dzie-
ciom rozdaje jednak nie on, lecz Trzej 
Królowie. Hiszpańskie dzieci czekają więc 
na prezenty miesiąc dłuŜej.

Tymczasem ostatni "szlif" 
amerykańskiej postaci św. Mikołaja nadał... 
koncern Coca-Cola, w swej kampanii rek-
lamowej w roku 1931.

Na zlecenie Coca-Coli Habdon 
Sundblom nieco zmienił wizerunek wykre-
owany pół wieku wcześniej przez Thomasa 
Nasta. Stworzył świętego Mikołaja wyso-
kiego i potęŜnego, z białymi włosami, 
wąsami i długą białą brodą. Strój utrzy-
mano w barwach czerwonej i białej, lecz 
stał się on bardziej atrakcyjny i luksusowy. 
Modelem dla Sundbloma był emerytowany 
sprzedawca Lou Prentice.

W latach trzydziestych 
wymyślono takŜe imiona poszczególnych 
fruwających reniferów, których liczbę us-
talono na siedem i dodano inne szczegóły, 
znane dziś dzieciom z całego świata. 
Wówczas takŜe duŜe sklepy zaczęły 
przebierać pracowników w św. Mikołaja.

I tylko czasem ktoś przypomni, Ŝe 
święty Mikołaj był biskupem i nie mieszkał 
w Laponii…
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Grudzień 2015 - Marzec 2016

5 grudzień 2015

Słowicka Iwona

Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

19 grudzień 2015

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

2 styczeń 2016

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

16 styczeń 2016

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

30 styczeń 2016

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

13 luty 2016

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

27 luty 2016

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

12 marzec 2016

Gorol Barbara

Pajonk Mirosława

Michalczyk Wiesława

26 marzec 2016

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

JeŜeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w gablotce 
z ogłoszeniami parafialnymi)
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 Marcepanowe oczka

 Wysoko w powietrzu spotykają się 
dwa płatki śniegu. Pierwszy pyta:
- Gdzie lecisz?
- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską.
- A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol 
samochodowy!

***
Zima jest jak kobieta: pięknie 

wygląda na zdjęciach, ale w rzeczywistości 
wkurza juŜ od samego rana.

***
Sekretarka mówi do zapracowane-

go biznesmana:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej Ŝeby 
przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej 
zadzwoni, to umówisz ją na konkretną 
godzinę.

***
- Kto to jest prawdziwy narciarz?

- Człowiek, którego stać na luksus połamania 
nóg w bardzo znanej miejscowości górskiej, 
przy pomocy bajecznie drogiego sprzętu.

***
Do Pinokia przyszedł Mikołaj.

Rozdał wszystkim w domu prezenty i roz-
mawia z Pinokiem:
- O! ...widzę, Ŝe nie cieszysz się z tego 
zwierzątka, które ci podarowałem.
- Bo ja chciałem pieska albo kotka!
- Niestety zabrakło! ...inne dzieci teŜ nie 
dostały.
- Ale ja się boję tego bobra!

***
Dzieci wybierają zawody aktorek, 

piosenkarzy, straŜaków, policjantów, itp. 
Tylko Jaś mówi, Ŝe chciałby zostać Świętym 
Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, Ŝe roznosi prezenty? - 
pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, Ŝe pracuje raz w roku.

Składniki:
 125g masła
 100g marcepanu, startego na duŜych 

oczkach
 200g mąki
 1 opakowanie budyniu waniliowego  

w proszku
 Marmolada bez kawałków owoców 

lub galaretka
 Ew. polewa czekoladowa lub nu-

gatowa i posypka np. orzechowa

Przygotowanie:
Z masła, marcepanu, mąki i budyniu 

zagnieść ciasto. Urywać małe kawałki 
wielkości orzecha włoskiego i formować  
z nich kulki. WyłoŜyć na blachę wyłoŜoną 
papierem do pieczenia i po środku kaŜdej 
kulki odcisnąć końówką uchwytu drewni-
anej łyŜki niezbyt głęboki dołek. Piec       
w nagrzanym do 160 stopni piekarniku 
(termoobieg) przez około 12 minut (jeśli 
będą większe, to dłuŜej). Ciasteczka te 
się nie rumienią więc nie radzę na to 

czekać. Po wystudzeniu, kaŜdą kulkę 
posmarować polewą i posypać posypką, 
a w dołki pośrodku nałoŜyć marmoladę. 
Ja to robiłam szprycą do ciastek ze 
spiczastą końcówką z małym otworem. 
Odstawić do zastygnięcia.

gmb
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Dziś, w czwartą i ostatnią 
niedzielę Adwentu liturgia pragnie nas 
przygotować do bardzo bliskich juŜ Świąt 
BoŜego Narodzenia, zachęcając do refle-
ksji nad opisem Zwiastowania Maryi. 
Archanioł Gabriel objawia Dziewicy wolę 
Pana, aby stała się Ona Matką Syna Jego 
Jednorodzonego: "Oto poczniesz i poro-
dzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 
NajwyŜszego" (Łk 1,31- 32). Utkwijmy nasz 
wzrok w tej prostej dziewczynie z Nazaretu, 
w chwili gdy gotowa jest przyjąć BoŜe 
orędzie wypowiadając swoje "tak". Zro-
zummy dwa istotne aspekty Jej postawy, 
która jest dla nas wzorem, jak przygotować 
się do świąt BoŜego Narodzenia.

Przede wszystkim Jej wiara, Jej 
postawa wiary, która polega na słuchaniu 
Słowa BoŜego, aby powierzyć się temu 
Słowu z pełną dyspozycyjnością umysłu    
i serca. Odpowiadając Aniołowi, Maryja 
rzekła: "Oto Ja słuŜebnica Pańska, niech 
Mi się stanie według twego słowa!" (w. 38). 
W Jej pełnym wiary "oto Ja" Maryja nie wie, 
jakimi ryzykownymi drogami będzie 
musiała pójść, jakie cierpienia będzie 
musiała znieść, jakim zagroŜeniom stawić 
czoła. Ale zdaje sobie sprawę, Ŝe to Pan ją 
wzywa, a Ona ufa Jemu całkowicie i po-
wierza się Jego miłości. To wiara Maryi.
Innym aspektem jest zdolność Matki 
Chrystusa, by rozpoznać czas Boga. Mary-
ja jest tą, która umoŜliwiła wcielenie Syna 
BoŜego, "objawienie tajemnicy, ukrytej od 
dawnych wieków"(Rz 16,25). UmoŜliwiła 
wcielenie Słowa dzięki swemu pokornemu 

i odwaŜnemu "tak". Maryja uczy nas zro-
zumienia chwili łaskawości, w której Jezus 
przychodzi do naszego Ŝycia i Ŝąda odpo-
wiedzi ochoczej i wielkodusznej. Jezus 
przychodzi. Rzeczywiście, tajemnica naro-
dzin Jezusa w Betlejem, która miała histo-
rycznie miejsce ponad dwa tysiące lat 
temu, dokonuje się jako wydarzenie ducho-
we w "dziś" liturgii. Słowo, które znalazło 
mieszkanie w dziewiczym łonie Maryi,       
w uroczystości BoŜego Narodzenia przy-
chodzi, by zapukać ponownie do serca 
kaŜdego chrześcijanina. Przechodzi i puka. 
KaŜdy z nas jest wezwany, by odpo-
wiedzieć, jak Maryja osobistym i szczerym 
"tak", oddając się w pełni do dyspozycji 
Boga i Jego miłosierdzia, Jego miłości. [….]

W tajemnicy BoŜego Narodzenia, 
obok Maryi jest milcząca obecność 
świętego Józefa, jak to przedstawiono       
w kaŜdym Ŝłóbku - takŜe w tym, który 
moŜna podziwiać tutaj, na placu świętego 
Piotra. Przykład Maryi i Józefa jest dla nas 
wszystkich zachętą by przyjąć z całkowitą 
otwartością ducha Jezusa, który z miłości 
stał się naszym bratem. On przychodzi, by 
przynieść światu dar pokoju: "A na ziemi 
pokój ludziom, w których sobie upodobał" 
(Łk 2,14), jak ogłosił pasterzom chór 
aniołów. Cennym darem BoŜego Narodze-
nia jest pokój, a Chrystus jest naszym 
prawdziwym pokojem, i Chrystus puka do 
naszych serc, aby obdarzyć nas pokojem, 
pokojem duszy. Otwórzmy drzwi Chrystu-
sowi! [….]


