
 Pociąga nas to, co wielkie, potężne, silne i mocne. Naszą uwagę zwracają na siebie 
zwycięzcy, a nie pokonani. Dech w piersiach zapierają wielkie budowle oraz wspaniałe 
dzieła techniki i sztuki. Marzymy o podboju kosmosu. Chcemy być wielcy i doświadczać 
wspaniałości.
 „To przecież nic złego!” – powiedziałby niejeden. Niby prawda. Istnieje jednak 
niebezpieczeństwo, że w tym pędzie do wielkości, w wierze w postęp za wszelką cenę, 
przegapimy zupełnie to, co małe, niepozorne, kruche, ale niezwykle ważne i istotne dla 
naszego życia.
 „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyj-
dzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wiecz-
ności” – brzmią dziś słowa z Księgi proroka Micheasza. Chrystus przyszedł na świat w tej, 
można powiedzieć, zapadłej dziurze praktycznie niezauważony. Wcześniej, ledwie począł 
się w łonie Maryi, a już swoją obecnością poruszył Jana Chrzciciela w łonie Elżbiety.
 W wierze musimy być fizykami molekularnymi, którzy wiedzą jak ważne dla 
zrozumienia praw przyrody są cząstki elementarne. Mamy być tymi, którzy poszukują 
w świecie „boskiej cząstki” – tej najistotniejszej. Nie mogę na koniec nie zacytować słów 
piosenki: „Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest”.
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA IV NIEDZIELĘ ADWENTU
Mi 5,1-4a; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45

 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego 
miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elż-
bieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty 
napełnił Elżbietę.
 Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami  
i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przycho-
dzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło 
się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią 
się słowa powiedziane Ci od Pana. 

BOŻE NARODZENIE – HISTORIA I SYMBOLIKA
 Pamiętamy dobrze, jak Ewangelista Łukasz opisuje wielkie wydarzenie naro-
dzin Chrystusa - Zbawiciela świata (zob. Łk 2, 1-7). Ale nasuwają się pewne pytania  
i wątpliwości. Co oznacza owa gospoda, skoro zwykło się mówić, nawet śpiewamy w ko-
lędach, że Jezus urodził się w stajni betlejemskiej? Innym razem mówi się o grocie. Otóż 
Ewangelia używa tu greckiego słowa katalyma, które określa raczej pokój mieszkalny 
lub kwaterę niż dzisiejszą gospodę lub zajazd. Ponieważ kwatery były zajęte, Maryja  
z Józefem musieli szukać dalej. Schronili się w pomieszczeniu, jak wnosimy z Ewange-
lii, przeznaczonym dla zwierząt. Stąd nie jest pozbawione sensu mówienie o „ubogiej 
stajence”. Z Ewangelii wynika, że nowo narodzony Chrystus został ułożony w żłobie,  
a więc w miejscu, gdzie kładziono paszę dla zwierząt. Całe to pomieszczenie mogło więc 
być jakąś szopą, grotą skalną albo schronem wydrążonym w ścianie pagórka w okolicy 
osiedla.
 Stąd nie dziwimy się, że najwcześniejsza tradycja chrześcijańska, począwszy  
od św. Justyna z połowy II wieku, narodziny Jezusa umieszcza właśnie w grocie. Autorzy 
z II-III wieku, św. Justyn Męczennik (pochodził z Palestyny) oraz Orygenes wspomina-
ją, że w Betlejem znajdowała się grota otaczana szacunkiem, jako miejsce narodzenia 
Chrystusa. Nad tą grotą w IV wieku budowano duży kościół o pięciu nawach. Bazylika 
ta, przebudowana w VI wieku, zachowała się do dzisiaj. Sama grota, gdzie czczono na-
rodzenie Jezusa, znajduje się pod głównym ołtarzem i tworzy kryptę. 

OD KIEDY BOŻE NARODZENIE? 
 Przez pierwsze trzy wieki chrześcijanie nie znali święta Bożego Narodzenia. 
W odróżnieniu od Wielkanocy, obchodzone jest dopiero od IV wieku. To wcale jednak 
nie oznacza, że nie czcili przyjścia Zbawiciela na ziemię. Była to dla nich bardzo ważna 
prawda chrześcijaństwa, choć nie istniało osobne święto. Uwaga była skupiona nie na 
samym dniu narodzenia, ale na całej niezwykłej tajemnicy Wcielenia.
 Tradycja, by narodzenie Jezusa wiązać z dniem 25 grudnia, pojawiła się na 
początku III wieku. Datę tę („środa 25 grudnia”) po raz pierwszy podaje św. Hipolit 
Rzymski. Nic nie wspomina jednak o święcie. Samo święto pojawiło się o jedno stulecie 
później. Kluczowe znaczenie ma tutaj kalendarz z 354 r. Najwcześniejsze informacje po-
chodzą z tzw. Depositio Martyrum zredagowanego ok. 20 lat wcześniej (335-336) w Rzy-
mie przez Filokaliusza. Kalendarz ten zawiera wykaz dni świątecznych Kościoła Rzym-
skiego. Był to pierwszy tamtejszy kalendarz liturgiczny. Na samym początku podaje on 



datę 25 grudnia jako dzień upamiętniający narodzenie Chrystusa w Betlejem. Można 
zatem przypuszczać, iż Kościół rzymski celebrował Uroczystość Bożego Narodzenia 
już wcześniej, być może ok. roku 313. Jest to uzasadnione, jeśli przyjmie się, że święta 
te obchodzono jako dziękczynienie za zwycięstwo cesarza Konstantyna Wielkiego nad 
Maksencjuszem. Inna hipoteza mówiąca o roku 300, a może 275, jest również możliwa 
do przyjęcia przy założeniu, że chrześcijanie, czcząc narodzenie Jezusa Chrystusa „Świa-
tła na oświecenie pogan” (Łk 2, 32) i „Światłości świata” (J 8, 12), odpowiedzieli w ten 
sposób na ustanowienie przez cesarza Aureliana (270-275) święta państwowego Natalis 
Solis Invicti (narodzin boga Słońca) obchodzonego w dniu przesilenia zimowego, tj.  
25 grudnia. Dzień ten był znaczący w kalendarzu starożytnym. Od tej chwili ciemności 
nocy stawały się coraz krótsze, zaczynało zwiększać się światło dnia. Był to więc przeło-
mowy moment roku astronomicznego, oznaczał zwycięstwo światła nad ciemnościami, 
posiadał więc i swoją wymowę symboliczną dla chrześcijan nieznających dokładnej daty 
narodzin Zbawiciela. Chrystus-Światłość, przychodząc na świat, przezwyciężył ciem-
ności grzechu, podobnie jak światło słońca coraz dłuższego dnia przezwycięża ciem-
ności nocy. Inna tradycja opierająca się na apokryfach Nowego Testamentu mówi, że 
poczęcie Chrystusa dokonało się 25 marca, zatem święto Jego narodzin musi przypadać  
25 grudnia.
 Jak wskazują dostępne dzisiaj dane historyczne, święto Bożego Narodzenia 
pojawiło się w Rzymie i upowszechniło się ono najpierw na Zachodzie. Nieco później 
obchody wprowadzone zostały także na Wschodzie: około 380 r. w Azji Mniejszej,  
następnie na Cyprze i w Antiochii, wreszcie w Egipcie, chociaż tam długo Boże Naro-
dzenie obchodzono 6 stycznia (była to data przesilenia zimowego w Egipcie).
 Jednym z czynników, który wpłynął na przyjęcie tej daty jako dnia świętowa-
nia Bożego Narodzenia, było znaczenie Wielkanocy. Stanowiła ona główne święto Ko-
ścioła pierwotnego, stąd inne ważne święta powstawały niejako w zależności od niej. 
Przypomnijmy, że datę Wielkanocy wyznaczały pełnia Księżyca i wiosenne zrównanie 
dnia z nocą. Była ona więc wpisana w naturalny cykl roku astronomicznego. Fakt ten 
miał duży wpływ na układ tworzącego się roku liturgicznego. Również daty innych 
świąt powstających w następnych wiekach umieszczano w znaczących momentach cy-
klu natury. Przy obchodach Zwiastowania (25 marca), narodzenia św. Jana Chrzciciela  
(24 czerwca) czy narodzenia Jezusa (25 grudnia), nie stawiano pytań o dokładny czas 
tych wydarzeń. Ważniejsza była symbolika wybranych dat kalendarzowych. Wpisanie 
świąt w naturalny cykl roku pomagało przeżywać upływ czasu i różne pory roku w od-
niesieniu do Chrystusa. To także tłumaczy, dlaczego chętnie przyjęto moment zimowe-
go przesilenia jako datę narodzenia Jezusa.

Źródło: niedziela.pl, jp2w.pl



INTENCJE MSZALNE
21-27 grudnia 2015

PONIEDZIAŁEK  21 grudnia 2015 r.
6.30 + Zdzisława (ona)
8.00 + Krystyna Gerega (greg. 28)

18.00
1) Dziękczynno-błagalna o zdrowie i potrzebne łaski za wstawiennictwem MBF dla 
Wiktorii w 86. rocznicę urodzin oraz dla całej rodziny
2) ++ Mąż Czesław oraz rodzice z ob. stron
WTOREK   22 grudnia 2015 r.

6.30 1) ++ Bolesław (25. r. śm.) oraz Zofia, Edmund i Teresa
2) ++ Helena, Franciszek i Antoni

8.00 ++ Katarzyna Modzelewska (2. r. śm.), Józef Modzelewski oraz zmarli z rodziny
18.00 + Krystyna Gerega (greg. 29)

ŚRODA    23 grudnia 2015 r.

6.30
1) ++ Tata Brunon, siostra Irena oraz bracia Kazimierz i Stanisław
2) O Boże błog., opiekę MBF i dobre przeżycie zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia dla całej parafii

8.00 1) + Krystyna Gerega (greg. 30)
2) + Tadeusz Szot (3. r. śm.)

18.00 1) ++ Aniela (12. r. śm.) oraz zmarli z rodziny
2) + Janina Osmołowska (23. r. śm.)
CZWARTEK    24 grudnia 2015 r.

6.30 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF, dary Ducha Św. i zdrowie dla ks. 
Adama z okazji imienin

8.00 ++ Ewa i Benedykt
17.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla całej rodziny

24.00

1) Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla rodziny Lenkiewi-
czów i Trzeciaków
2) ++ Ewa i Janina
3) Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Ewy z okazji 73. 
rocznicy chrztu
4) Za parafian
5) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski i dary 
Ducha Św. dla Asi z okazji 18. urodzin oraz dla siostry Katarzyny
PIĄTEK  25 grudnia 2015 r.

8.00 ++ Nadzieja i Wojciech, Zbigniew oraz rodzice z ob. stron
9.30 + Czesław Bystry
11.00 ++ Alina, Stanisław, rodzice z ob. stron oraz rodzeństwo
12.30 + Józef Biedrzycki (5. r. śm.)

14.00 Dziękczynno-błagalna w 50. rocznicę ślubu Lucji i Jerzego Kotusów z prośbą o 
dalsze błog. i opiekę MBF



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kończy się czas Adwentu. Starajmy się dobrze wykorzystać ostatnie dni przygotowa-
nia na przyjście Zbawiciela. Roraty od poniedziałku do środy o godz. 6:30.
Spowiedź przed Świętami:
• poniedziałek
• wtorek
• środa – podczas rorat i wieczorem od godz. 17:00.
W Wigilię i Święta spowiedzi nie będzie! 
2. W Wigilię Msze Św. poranne o godz. 7:00 i 8:00. Msza Św. wigilijna dla dzieci o godz. 
17:00. Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Pańskiego rozpoczniemy Mszą Św. 
sprawowaną o północy, którą poprowadzi ks. Tomasz Kosewski, dyrektor Hospicjum 
św. Józefa w Sopocie. O godz. 23:45 zapraszamy do podzielenia się opłatkiem z księżmi 
i wspólnotą parafialną. Ofiary składane na tacę podczas Pasterki będą przeznaczone na 
Fundusz Obrony Życia.
3. Osoby dysponujące wolnym czasem prosimy o pomoc w budowie stajenki oraz  
w oprawie i strojeniu choinek – we wtorek o godz. 9:00.
4. Trwa sprzedaż świec w ramach akcji Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 
Trwa także coroczna sprzedaż ręcznie wykonanych przez p. Barbarę kart bożonaro-
dzeniowych. Uzyskane ze sprzedaży fundusze wesprą świąteczną akcję charytatywną.

NIEDZIELA   27 grudnia 2015 r.          
6.30 Za parafię
8.00 ++ Grzegorz oraz rodzice: Leokadia i Roman
9.30 ++ Jan Iwanowski oraz rodzice i rodzeństwo z ob. stron
11.00 ++ Maria (19. r. śm.), Jan, Zbigniew, Kazimiera oraz Bronisława (ona)
12.30 + Jan Rostowski
14:00 + Henryk Bochenek (1. r. śm.)
18.00 ++ Tadeusz (16. r. śm.), rodzice z ob. stron oraz Krzysztof i Jacek
19.30 ++ Zmarli z rodzin: Łukasiaków, Kunickich, Dąbrowskich, Brzezińskich i Sawków

18.00 1) + Józef Biedrzycki (5. r. śm.)
2) + Henryk Bielecki (3. r. śm.)

19.30 + Sławomir Banasik
SOBOTA  26 grudnia 2015 r.

6.30 ++ Jadwiga i Jan Kozłowscy
8.00 ++ Zygmunt oraz rodzice i rodzeństwo
9.30 ++ Bronisław Niewola oraz rodzice i dziadkowie z ob. stron
11.00 ++ Rodzice: Wanda i Franciszek
12.30 ++ Edward Skwarek (32. r. śm.), Jadwiga Skwarek oraz dziadkowie z ob. stron
14.00 ++ Władysław (20. r. śm.) oraz Helena
18.00 ++ Blandyna i Jan
19.30 + Sławomir Banasik



KOMUNIKAT
o możliwości uzyskania odpustu 

zupełnego w Roku Jubileuszowym 
Miłosierdzia

 Bullą Misericordiae vultus (Obli-
cze Miłosierdzia) Papież Franciszek ogło-
sił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.  
W dokumencie tym oraz w wytycz-
nych dotyczących odpustów i sakramentu  
pokuty, czytamy, że w Roku Jubileuszowym, 
który trwa od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopa-
da 2016 r., wierni mogą czerpać z duchowego 
skarbca Kościoła i uzyskiwać odpusty. Odpust 
można zyskać raz dziennie dla siebie lub dla 
zmarłych. Aby uzyskać łaskę odpustu zupełne-
go należy spełnić zwyczajne warunki określone 
przez Kościół oraz dodatkowo wypełnić wa-
runki dotyczące Roku Jubileuszowego. Przypo-
minamy, iż zwykłe warunki uzyskania odpustu 
zupełnego to: 
1. sakramentalna spowiedź,
2. Komunia Eucharystyczna,

3. modlitwa według intencji Ojca świętego 
(„Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”  l u b 
inna),

4. wykluczenie przywiązania do jakiegokol-
wiek grzechu, nawet lekkiego (gdy brak 
któregokolwiek z w/w elementów odpust 
będzie częściowy).

Dodatkowe warunki związane z odpustem zu-
pełnym w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia 
można spełnić na cztery różne sposoby:
5a. Wszyscy wierni
- pielgrzymka do Drzwi Świętych (Bram Miło-
sierdzia) w jednej z 4 Bazylik Większych w Rzy-
mie lub w katedrze lub w kościele wyznaczo-
nym przez biskupa,
- uczestnictwo we Mszy Świętej,
- refleksja nad miłosierdziem,
- odmówienie wyznania wiary,
- modlitwa za papieża.
5b. Wszyscy wierni
- wykonanie jednego lub kilku uczynków miło-
sierdzia co do duszy lub ciała,

Zachęcamy także do złożenia datków na rzecz potrzebujących do skarbony znajdującej 
się przy roratniej dekoracji.
5. Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowania za udział w akcji „Tak, 
pomagam” (w Groszu i Biedronce zebrano łącznie 918 kg żywności i słodyczy), a także 
za dobre serce i przynoszenie wypełnionych po brzegi Tutek Miłosierdzia.
6.  Przy wyjściu z kościoła można nabyć za dobrowolną ofiarę kolejny numer parafial-
nego biuletynu „Ave Maria”, w którym: słowo Boże na niedzielę z komentarzem, parę 
słów na temat historii i symboliki świąt Bożego Narodzenia, informacje o odpustach 
związanych z Rokiem Jubileuszowym Miłosierdzia, cotygodniowy konkurs dla dzieci 
oraz ogłoszenia parafialne i intencje mszalne na cały tydzień.
7.  Po Mszy Św. Ministranci rozprowadzają przy wyjściu z kościoła sianko na stół wi-
gilijny.
8. Poświęcone opłatki można jeszcze otrzymać w zakrystii i w biurze parafialnym.
9. Młodzież i dzieci zapraszamy na zimowy wyjazd na narty do Ochotnicy Dolnej  
w dniach 20-27 lutego. W programie: uprawianie sportów zimowych i zwiedzanie 
(m.in. Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Ludźmierza i zamku w Czorsztynie). Koszt: 
900 zł. Zapisy do 25 grudnia. Więcej informacji na plakatach i u ks. Adama.
10. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary złożone tydzień temu na tacę inwesty-
cyjną. Zebraliśmy 11.878 zł.
11. Polecamy uwadze prasę katolicką, szczególnie tygodniki:  Gość Niedzielny i Nie-
dziela.
12. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmarłych: ks. Jerze-
go, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła oraz śp. Reginę Jagodziń-
ską, którą pożegnaliśmy w minionym tygodniu. Dobry Jezu, a nasz Panie… 



 SYMBOLIKA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
CHOINKA

 W kulturach i religiach różnych narodów drzewo, szczególnie iglaste, jest 
symbolem płodności, życia, odradzania się i trwania. Samo zaś drzewko bożonarodze-
niowe przywędrowało do nas z Niemiec, a dokładniej z Alzacji, gdzie już od VII wie-
ku było ustawiane i ustrajane na rynkach miasteczek, w domach, w okresie zimowym.
 Kościół, najpierw protestancki, potem katolicki przejął ten zwyczaj, starając się 
znaleźć związek z tradycją chrześcijańską: choinka miała symbolizować rajskie drzewo 
poznania dobra i zła czy też drzewo krzyża. Idąc tym śladem, ozdoby umieszczane na cho-
ince również miały swe uzasadnienie religijne: łańcuch symbolizował węża lub okowy,  
z których nas Chrystus przez swoją śmierć uwolnił; owoce, szczególnie jabłka to owoce raj-
skiego drzewa; lampki to symbol Chrystusa światłości świata, a gwiazda na czubku drzew-
ka to symbol gwiazdy betlejemskiej. Choinka przez imigrantów z Niemiec najpierw trafiła 
do krajów anglosaskich oraz Ameryki Północnej, gdzie zadomowiła się na dobre. W Pol-
sce dużo wcześniej istniała tradycja ustrajania domostw gałązkami jodły, świerku i sosny, 
jednak choinka, jako dekorowane drzewko iglaste przybyła do nas dopiero w XIX wieku.

OPŁATEK
 Wypiekany jest z mąki pszennej i wody. Opłatek ma swe źródło w tra-
dycji żydowskiej placka paschalnego, zaś zwyczaj łamania się chlebem pochodzi  
od chrześcijan, którzy w pierwszych wiekach dzielili się chlebem. Opłatek nawiązu-
je też do hostii, która jest Ciałem Chrystusa, a którą niesie się do swych najbliższych 
i się z nimi dzieli. Stąd też umieszcza się opłatek w widocznym miejscu na sian-

- zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby 
otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebacze-
nia mocą miłości Ojca.
5c. Więźniowie
- szczerze pragną na nowo włączyć się  
w życie społeczeństwa,
- traktowanie przejścia przez drzwi celi jako 
przejście przez Drzwi Święte,
- nawiedzą kaplicę więzienną,
- uczestnictwo we Mszy Świętej,
- refleksja nad miłosierdziem,
- odmówienie wyznania wiary,
- modlitwa za papieża.
5d. Chorzy, starsi, samotni
- przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją swojej 
choroby i cierpienia,
- Komunia Święta lub uczestnictwo  
we Mszy Świętej i modlitwie wspólnotowej 
również za pośrednictwem środków masowego 
przekazu.
Kościoły jubileuszowe w archidiecezji gdań-
skiej:
1. Bazylika Archikatedralna pw. Trójcy Św.  
w Gdańsku-Oliwie;
2. Kościół pw. św. Józefa w Gdańsku;
3. Kościół pw. Matki Bożej Brzemiennej  

w Gdańsku-Matemblewie;
4. Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego  
w Gdańsku-Wrzeszczu;
5. Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-
-Migowie;
6. Kościół pw. św. Brata Alberta w Gdańsku-
-Przymorzu;
7. Kolegiatę i kościół pw. NMP Królowej Polski 
w Gdyni;
8. Kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych 
w Rumi;
9. Kościół pw. Narodzenia NMP Królowej Pol-
skiego Morza w Swarzewie;
10. Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Chłapo-
wie;
11. Kościół pw. Bożego Ciała w Helu;
12. Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Żuko-
wie;
13. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Trąb-
kach Wielkich;
14. Kościół pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji  
Kotowskiej w Wejherowie;
15. Kaplica w domu hospicyjnym Caritas  
im. św. Józefa w Sopocie.
Jednocześnie przypominamy, że na mocy Bulli 
Misericordiae vultus każdy kapłan w Roku Jubi-
leuszowym może rozgrzeszać z grzechu aborcji.



Biuletyn parafii pw. MB Fatimskiej
w Gdańsku-Żabiance
tel-fax: (58) 557-95-78

KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do koszyka w niedzielę, 27 grudnia, 
przed Mszą Św. o godz. 11:00. Na koniec Mszy Św. wylosujemy zwycięzcę konkursu. 
ILE KOBIET ŚW. MATEUSZ WYMIENIA W RODOWODZIE JEZUSA CHRYSTUSA? 
(Mt 1,1-17)
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:

fatimska.zabianka@gmail.com;
www.fatimska.net.pl

skład i druk:

www.spokokatolik.pl

ku. Najstarsza Polska wzmianka na temat tego zwyczaju pochodzi z XVIII wieku.
 Przed wieczerzą wigilijną, po modlitwie i odczytaniu Ewangelii, najstarszy z rodu 
bierze opłatek i dzieli się z domownikami. Dawniej dzielono się także ze służbą, kolędnikami, 
zwierzętami, a nawet duchami przodków. Łamaniu się opłatkiem towarzyszą często wzru-
szenia, bo staramy się składać szczere życzenia, często gest ten jest okazją do pojednania.

WIECZERZA WIGILIJNA
 Wieczerza w wigilijną noc w gronie rodzinnym jest mocno zakorzenio-
na w tradycji polskiej. O obyczaju tym są już wzmianki w XVII wieku. Gdy tylko na  
niebie pojawi się pierwsza gwiazdka rodzina zasiada do wspólnej postnej kolacji. Na  
stole stoi 12, 9 lub 7 potraw w skład, których wchodzą ryby, suszone owoce, grzyby czy mak. 
Rodzaje potraw zależą od regionów Polski, w których mieszkają lub z których pochodzą 
domownicy. Aby zapewnić sobie dostatek na przyszły rok, należy spróbować każdej z nich.
 Centralne miejsce na białym obrusie, zaścielonym na sianku zaj-
muje opłatek. Nie można zapomnieć o dodatkowej zastawie. W tradycji 
mówi się, że jest to miejsce dla Chrystusa, niespodziewanego gościa, oso-
by samotnej, krewnego, który nie mógł przybyć, lub zmarłego przodka. Wspól-
ne spożywanie wigilii jest okazją do pojednania, okazania sobie życzliwości,  
a także śpiewania kolęd i pastorałek. Po wieczerzy zgromadzeni obdarowują się prezentami.

KOLĘDY
 Współcześnie kojarzą się nam z pieśniami o narodzeniu Pańskim, wizytą grupy 
kolędniczej czy duszpasterską w okresie świątecznym. Zaskakujące jednak jest pocho-
dzenie słowa kolęda. Pochodzi ono od łacińskiego słowa calendae, oznaczające pierwszy 
dzień miesiąca. W starożytnym Rzymie szczególnie obchodzono calendae styczniowe. 
Obdarowywano się wtedy upominkami, składano życzenia, śpiewano pieśni. Od kiedy 
to czas kalendarzowy naszej ery zaczął się liczyć od narodzenia Chrystusa, chrześcija-
nie przenieśli tę tradycję na czas świąt Bożego Narodzenia. Pierwsze więc kolędy były 
związane także z życzeniem sobie wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa.
 Kolędy rodziły się w domach, by z czasem trafić do kościołów i stać się też pie-
śniami liturgicznymi. Kolędy i pastorałki odnosiły się do obecnej sytuacji politycznej, hi-
storycznej, kulturowej, stanowej czy do danego regionu. Pierwsza zapisana polska kolęda 
pochodzi z 1424 r. („Zdrów bądź królu anielski”), chociaż termin kolęda zastosowany do 
pieśni o narodzeniu Pańskim utarł się dopiero w XVII wieku. Powstawały kolędy autorskie, 
jak choćby najbardziej znane: Franciszka Karpińskiego „Bóg się rodzi” czy Teofila Lenar-
towicza „Mizerna, cicha”. Powstawały także utwory anonimowe, które były wielokrot-
nie ubogacane w warstwie słownej czy melodyjnej i dostosowywane do nowych realiów.

Źródło: niedziela.pl, jp2w.pl 


