
Dzień św. Mikołaja  

budzi w każdym z nas miłe odczucia i 

wspomnienia. Jest on okazją do przeżywania 

radości wynikającej z wzajemnego 

obdarowywania się. Zapraszamy wszystkie 

rodziny naszej parafii do dostrzeżenia 

różnorodnych powodów do radości tego dnia. 

Pomoże to nam uświadomić sobie, że każdy 

dzień  (nawet ten zwykły) 

przynosi nam coś 

dobrego i radosnego.  

Do takiej refleksji chcemy zachęcić poprzez 

niespodziankę dołączoną w Liście „Bądźmy 

razem”. Zawiera ona zaklejoną kopertę. 

Prosimy o cierpliwość. Dopiero wieczorem 

6 grudnia rodzinnie otwórzmy tę kopertę z Listu i ... 

Natomiast w niedzielę 11 grudnia na Mszach św., po 

Komunii św., wszyscy zostaną zachęceni do podziękowania Panu 

Jezusowi w chwili ciszy za radość przeżytą w dniu św. Mikołaja. 

Następnie zostanie zaśpiewana pieśń 

Radość tchnij, podczas której zaprosimy 

do okazywania Bogu wdzięczności 

gestem klaskania i podnoszenia rąk. 
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Obdarujmy się radością 



 

Moje spotkanie z Ojcem Świętym 
 

Niedziela w maju 1997 roku, samo południe. Stoję wśród tłumów wiernych na 
placu Św. Piotra w Watykanie w oczekiwaniu na modlitwę Anioł Pański. Otwiera się 
okno Biblioteki Watykańskiej, obsługa spuszcza za okno dywan i mocuje mikrofony. Na 
placu różnojęzyczny śpiew na cześć Ojca Świętego. Grupa, wśród której stoję, 
przyjechała z odległej Jasionówki jako młodzieżowa orkiestra dęta. Ubrani w jednolite 
mundury paradne stanowią atrakcję wśród zgromadzonych na placu ludzi, grają. Grają 
też inne orkiestry, ze Szkocji, z Francji. Polska jednak góruje nad wszystkimi. Tłum na 
moment zamarł w ciszy, by nagle głośnym okrzykiem powitać ukazującego się w oknie 
Jana Pawła 1I. Głośne wiwaty nie dopuszczają do głosu Ojca Świętego. Ceremonia się 
rozpoczęła. Modlitwa w skupieniu i ciszy. Po niej Papież pozdrawia grupy zgromadzone 
na placu Świętego Piotra. Na koniec zwraca się do Polaków w naszym ojczystym języku, 
na co odpowiadają gromkie brawa, wiwaty, orkiestra, która natychmiast wchodzi z 
pieśnią "Po górach dolinach", po czym bez przerwy gra dalej, nie dopuszczając innych 
orkiestr. Papież przysłuchuje się chwilę i odchodzi. Muzyka nie milknie. Część ludzi 
opuszcza plac, inni gromadzą się wokół tej barwnej młodzieżowej orkiestry. Pojawia się 
telewizja RAI, która na żywo transmituje występ. Po godzinie dowiadujemy się, że 
Ojciec Święty zaprosił nas na audiencję o godzinie 19 w sali na czwartym piętrze tuż pod 
Biblioteką. Nagle włączają się światła, wszyscy biją brawo. W drzwiach już wcześniej 
otwartych ukazuje się postać w bieli z laską. Podchodzi do tronu, oddaje laskę lecz nie 
siada. Wśród ciszy, która nagle zapanowała, głośno intonuje "Chwalcie łąki umajone". 
Zaskoczył nas wszystkich.  Po pierwszej zwrotce druga. Cała grupa śpiewa z Ojcem 
Świętym. Po chwili podchodzi do każdej grupy, a jest ich ok. dziesięciu, chwilę 
poświęcając na rozmowę i wspólne zdjęcie. Wielkim więc jest dla mnie przeżyciem, 
kiedy Ojciec Święty przechodząc obok mnie sam wyciąga do mnie dłoń i pozwala, bym 
ucałował pierścień najwyższego dostojnika katolickiego. Za chwilę już schodziliśmy po 
schodach opuszczając pałac papieski, dumni z zaszczytu jaki nas spotkał, szczęśliwi, 
jakoś było nam lekko.        TOMASZ 

Święty Mikołaj  – postać starszego mężczyzny z brodą 
ubranego w czerwony strój, jak krasnal, według różnych legend i 
bajek w okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom 
prezenty saniami ciągniętymi przez renifery. Obecnie powszechna 
forma tej postaci wywodzi się z kultury amerykańskiej. Dzięki 

sprawnej promocji praktycznie zastąpił  on w 
powszechnej świadomości tradycyjny 
wizerunek św. Mikołaja biskupa z Miry.  

Tradycja Polska to rankiem 6 grudnia 
znaleźć prezencik we wcześniej wypucowanym buciku. 
Najlepiej gdy jest to kozak, bo wówczas ów prezencik, może 
być nieco większy.  

 

REKOLEKCJE PARAFIALNE 

w kościele odbywają się zazwyczaj w adwencie i Wielkim Poście trwają 
zwykle trzy - cztery dni, wliczając niedzielę, bo najczęściej rozpoczynają 
się lub kończą niedzielną Mszą św. ze specjalnym rekolekcyjnym 
kazaniem i błogosławieństwem. W rekolekcji zawsze jest moŜliwość 
posprzątania w swojej duszy poprzez spowiedź i pokutę. REKOLEKCJE  
ADWENTOWE w tym roku w naszej parafii trwać będą od niedzieli (18 
XII) do wtorku (20XII). Zapraszamy do udziału.  

RORATY 
Msza św. roratnia to pierwsza Msza o 
wschodzie Słońca  w okresie Adwentu. Nazwa 
tej Mszy pochodzi od jej śpiewu liturgicznego, 
który zaczyna się od słów „rorate cæli desuper” 
(„spuśćcie rosę niebiosa”). Charakterystycznym 

elementem Rorat jest zapalanie specjalnej świecy ozdobionej 
białą wstęgą. Świeca ta (roratka) umieszczana jest w 
pobliżu ołtarza jedynie w Adwencie. Symbolizuje 
Najświętszą Marię Pannę. Dzieci przychodzą na Msze 
roratnie z zaświeconymi lampionami. 

CHOINKA W NASZYM DOMU 

Tradycją polską jest choinka w okresie świąt Bożego Narodzenia. Zielone 
drzewko bogato zdobione światełkami, bombkami, cukierkami itd. Jednak 
czy wszyscy wiemy kiedy powinna być w naszym domu? Często widzi się w 
oknach domów katolików światełka choinki już na początku grudnia. 
Pamiętajmy, nasz dom to nie sklep, my nic nie musimy reklamować. 
Choinkę ubieramy we wszystkie ozdoby w dzień Wigilii – 24 
grudnia. Światełka choinki powinny zabłysnąć, tak jak 
pierwsza gwiazdka na niebie, która zwiastuje porę zasiadania 
do kolacji wigilijnej. Kiedy „rozbieramy” choinkę, nie wtedy 
gdy lecą igiełki, nie w Trzech Króli. Z choinką żegnamy się w 
dzień poprzedzający święto Matki Bożej Gromnicznej  
(2 lutego). Uczmy nasze dzieci prawdziwej polskiej tradycji! 


