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Adwent . Boże Narodzenie . Święta i uroczystości
Triduum . Wielki Post . Wielkanoc
ADWENT (łac. Advenio - Przychodzić ). Obecnie cały czas trwania Kościoła można nazwać
"Adwentem", bowiem cały czas pielgrzymujemy, jesteśmy w drodze, w
oczekiwaniu. "Bądźcie gotowi"! (Łk 12, 40). Mszę Św. w Adwencie nazywamy
Roratami,(„rorate cæli desuper”- „spuśćcie rosę niebiosa”). W polsce w XIII w. przed ołtarzem w katedrze
stawali przedstawiciele wszystkich siedmiu stanów - król, prymas, senator,
szlachcic, żołnierz, kupiec, chłop - Każdy z nich, wręczając świecę celebransowi,
odpowiadał na jego pytanie: "Gotowy jesteś na sąd Boży?" - "Gotów jestem na
sąd Boży". Codziennego udziału w tej Mszy Świętej przestrzegali królowie
Zygmunt Stary i Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagiellonka i Marysieńka
Sobieska. Zygmunt I Stary i Anna, jego córka, starali się o to, aby w kaplicy

królewskiej na Wawelu Roraty odprawiane były nie tylko w czasie Adwentu, a w
1545 roku utworzono, przy kaplicy zygmuntowskiej Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi, specjalną kapelę śpiewaczą "rorantystów". Był to 9 osobowy zespół
męski, złożony wyłącznie z duchownych polskiego pochodzenia, a dochody na
ich utrzymanie płynęły z żup wielickich i bocheńskich, cła krakowskiego i
dziesięcin z podkrakowskich wsi. Rorantyści śpiewali głównie w Kaplicy
Zygmuntowskiej. Repertuar zespołu był bardzo ambitny, śpiewali bowiem
wielogłosowe utwory na 4-5 głosów. W XVII w. poziom zespołu zaczął
podupadać wskutek powstania konkurencyjnej wokalno-instrumentalnej kapeli
katedralnej, lepiej odpowiadającej gustom epoki baroku.
Był też zwyczaj odtrąbywania Adwentu.

https://youtu.be/LkdhXzJn2FY . https://youtu.be/VUaGF8eNZL8 . https://youtu.be/JMUNzBFbIF8

Górale grają na trombitach -#zostań w domu! . https://youtu.be/tgaxmF9VQ1I

Trombita jest jednym z najstarszych polskich instrumentów muzycznych. Jest to
drewniany instrument dęty, długości 1-2 m. wykonywany z pnia olchy lub wierzby.

https://youtu.be/6CYIFn8pQ2k

https://youtu.be/KgzQlLWAH60

W Krakowie, podczas Adwentu, kapela grała hejnał na instrumentach
dętych z Wieży Mariackiej (...). Było to aluzją do zapowiedzianego
wezwania Archanioła na Sąd Ostateczny w dniu powtórnego przyjścia
Chrystusa. Wierni powszechnie zobowiązywali się do postu. Dlatego
wymownym gestem w przeddzień Adwentu było czyszczenie patelni a
nawet łyżki, z pozostałości po tłuszczach. Patelnię wypalano w ogniu, zaś
łyżki wygotowywano we wrzącej wodzie. W środy i piątki starano się
zachowywać post ścisły. Szczególne nasilenie postu przypadało w III
tygodniu Adwentu, kiedy obchodzono tak zwane suche dni.
Zasady postu w tak rygorystycznej formie dotyczyły wszystkich; nie zwalniano też dzieci.

W Święcanach przed świętami organista roznosił kartki uprawniające do
spowiedzi i na tej podstawie ksiądz proboszcz kupował, potrzebne do
świątecznej Komunii świętej, komunikanty.
Z motywów pokutnych nie dbano zbytnio o zewnętrzny wygląd. Nie wolno
było np. używać lustra, chyba, że było ono niezbędne przy goleniu.
W kościele ołtarze również nie były ozdabiane kwiatami.
Nieodzowną praktyką ostatnich dni Adwentu jest urządzanie
Nowenny do Dzieciątka Jezus ( https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/357/Nowenna-do-Dzieciatka-Jezus ).
Zygmunt Gloger zaświadcza, że „jak daleko sięgały granice
Rzeczypospolitej, tak odprawiają się dotąd roraty.
W północnych Węgrzech, tj. na Spiżu, Roraty pozostały pomnikiem
panowania polskiego za Karpatami”.
Obecnie, buduje się w kościołach, symboliczne schody,
po których w czasie rorat przesuwa się coraz niżej
schodzące na ziemię Dzieciątko Jezus.

wieniec adwentowy – składa się z gałązek choinki, a na nich IV świece.

I - świeca jest świecą pokoju, II - wiary, III - miłości, IV - nadziei.
Elementy wieńca symbolizują wspólnotę oczekującą w nadziei i radości na
przyjście Pana. Znaczenie poszczególnych elementów jest następująca: zielone

gałązki – życie, nadzieja; świece – światło, nadchodzącą Światłość; forma
wieńca: krąg – powracający cykl życia.

kalendarz adwentowy – służący do odliczania dni od 1 dnia
Adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia. Pomysł pochodzi z XIX wieku
od niemieckich luteran. Zwyczaj ten znany jest i pielęgnowany w wielu
krajach na całym świecie w rodzinach chrześcijańskich.

lampion adwentowy – w kształcie czworoboku zamkniętego,
którego ścianki przypominają gotyckie witraże z symbolami
chrześcijańskimi lub scenami biblijnymi. Wewnątrz lampionu umieszcza
się świece lub małą żarówkę na baterię. Lampionami oświetla się
pierwszą część mszy świętej roratnej, podczas której w kościele
pogaszone są światła i panuje symboliczna ciemność. Lampion jest
symbolem przypowieści Jezusa o roztropnych pannach, które z
płonącymi lampami oczekiwały na przyjście Oblubieńca. (Mt 25, 1-13).

wędrująca Matka Boża – zwyczaj ten praktykowany jest w wielu polskich parafiach.
Polega na przyjmowaniu figury Matki Bożej z kościoła po roratach przez to dziecko,
którego serduszko, z zapisanymi dobrymi uczynkami wykonanymi dnia poprzedniego,
zostało wylosowane przez księdza odprawiającego Roraty. Najczęściej dziecko i jego
rodzina przyjmują figurę MB na jeden dzień. Symboliczne schody, przesuwa się coraz
niżej Dzieciątko Jezus.

świeca roratna obok ołtarza
lub przy ołtarzu Matki Bożej.
Biała kokarda, którą jest przepasana
Roratka mówi o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryji Panny.

SYMBOLEM ADWENTU
są lampiony, roratka, wieniec adwentowy i kalendarz adwentowy. Tradycja ustawiania wieńca
adwentowego sięga 1830 r. Pomysłodawcą był protestant Wichern z Hamburgu.
Wieniec adwentowy, w formie okręgu, składa się z gałązek choinki, na których umieszcza się 4
świece, symbolizujace IV Niedziele Adwentu. Co niedzielę zapala się kolejną swiecę.
Symbolika wieńca: zielone gałązki - życie, świece - nadchodzącą Światłość,
forma wieńca: krąg; powracający cykl życia.

https://youtu.be/M65xeFmXS1Q

https://youtu.be/CFenSsU3DJ4

https://youtu.be/eyMj3kcoJTU?list=PLV8Pyax8U8R80podhxw-clmv4WcwxowGo

https://youtu.be/jL4kntwqCFY

https://youtu.be/qJDxz9EYni4

https://youtu.be/7uzWSvidkgg

https://youtu.be/2oFztTWY-4I

https://youtu.be/En22u3Eu44g

https://youtu.be/IXnaI-5nJjA

katolickie-quempas-swietowane-przez-ewangelikow/

Korzenie tych modlitw bożonarodzeniowych, sięgają czasów przed Reformacją i są katolickie, jednak kultywowane są głównie przez
Ewangelików. Nabożeństwo stanowią: odczytanie Ewangelii, modlitwy, psalmy i Pieśni Bożonarodzeniowe śpiewane po łacinie z
czterech rogów kościoła. Odbywa się ono przy zapalonych świecach ustawionych na charakterystycznym wirującym świeczniku.

Quempas: https://youtu.be/5WGf4KVDHhM . https://youtu.be/7P1xtcPH2rU . https://youtu.be/LRNwHsqE9rk

Katecheza: O historii, teologii i praktycznym przeżywaniu tego czasu: https://youtu.be/_FlH6JgXuaQ

W ciągu roku naszego życia religijnego, czyli Roku liturgicznego, przeżywamy z
całym Kościołem w pewnych okresach na sposób szczególny największe prawdy
naszej wiary. I tak w Adwencie Kościół Boży na ziemi żyje prawdą o nieustannie
dopełniającym się przyjściu Pana, czyli Jego zbliżeniu się do nas. Kiedyś zniżał się
Pan Bóg do ludzi przez słowo mówione i różne znaki. Następnie przyszedł na ziemię
jako człowiek w osobie Pana Jezusa. Obecnie zbliża się do nas w swoim Kościele i
sakramentach świętych. W końcu ukaże się nam w całym blasku swego majestatu i
chwały jako Sędzia żywych i umarłych. Błogosławiony jest człowiek, którego Pan
przychodzący zastaje czuwającym i przygotowanym w sercu! O radosnej dla
wierzących serc tajemnicy przyjścia Pana (po łacinie „Adventus Domini”) mówią
pełne wiary i miłości oraz radosnej tęsknoty pieśni na Adwent.
OTO PAN BÓG PRZYJDZIE, Z rzeszą Świętych k’nam przybędzie,
Wielka światłość w dzień ów będzie. Alleluja, Alleluja!

https://youtu.be/j8u_1LZhAMI

https://youtu.be/GESse4j1j_g

https://youtu.be/C7ruXv1a5cY

https://youtu.be/rtEg4uHNhfQ

- bp-piotr-turzynski-adwent-to-czas-tesknoty

PI
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Adwent to czas tęsknoty. Chrystus mówi „nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie" (Łk 21,28).
Kres naszego życia i koniec świata to spotkanie z Chrystusem.

https://stacja7.pl/felietony/postchrzescijanstwo-czas-mroku-i-nadziei/

Duchowe zagubienie, które przeszywa na wskroś współczesną kulturę, przypomina ciemność
adwentu. Tęsknimy, choć nie wiemy do końca za czym. Źródłową opowieścią dla chrześcijaństwa
jest nadzieja. Przed seansem filmu Johnny nie znałem ks. Jana Kaczkowskiego... gdy zobaczyłem
ten film, wysłuchałem chyba wszystkiego, co Kaczkowski miał ludziom do powiedzenia.
Szczególnie podoba mi się jego nauczanie poświęcone adwentowi. Dzieje zbawienia przyspieszają
wraz z wcieleniem. Bóg „wrzuca” samego siebie w biologię, pojawia się pewnego czasu w jajniku
pewnej młodej Żydówki w konkretnym miejscu i czasie. Czas Adwentu, to okres przełomu Wielkiej
Opowieści. Nie rozumiałem, gadania o corocznym oczekiwaniu na przyjście. Przecież On już
przyszedł, więc roraty i zapalanie świeczek to tylko theatrum, a ja jestem co najwyżej widzem
całego tego – najczęściej niezbyt umiejętnie wystawianego – przedstawienia... Kaczkowski
podkreśla, że Bóg ma przyjść we mnie, a cała historia ma realnie wydarzyć się w moim środku, w
analogicznej do historii objawienia dynamice. W kilku krótkich filmikach Kaczkowski wykłada
najważniejsze treści teologiczne adwentu. Po pierwsze, ten czas to nie żadne radosne
oczekiwanie. Kolor szat liturgicznych jest fioletowy. Kościół cierpi w oczekiwaniu. I – słowo klucz
dla adwentu – nadzieja. Przewodniczką nadziei jest Maryja. Dziś, gdy mówimy, że kobieta jest w
ciąży, podkreślamy ciężar, trudność tego stanu. W staropolszczyźnie mówiono, że kobieta jest przy
nadziei. Roraty powinny przypominać o nadziei, przy której jest matka Boga. Ale robią to tylko za
pomocą świec, które ledwie rozpraszają mrok świątyni. Kulturowo znajdujemy się dziś w takim
właśnie adwencie, w czasie mroku dla Kościoła. Cała historia wcielenia, a więc i przemiany
człowieka, zaczyna się tak, jak zatytułowany jest jeden z tekstów Tischnera poświęconych Bożemu
Narodzeniu – od Nocy zdziwienia. Zdziwienie przychodzi z zewnątrz, możemy, a nawet
powinniśmy, go szukać, ale przychodzi właśnie wówczas, gdy się tego nie spodziewamy. Gdy
jesteśmy zaprzątnięci swoimi sprawami, zdziwienie przychodzi mimochodem i jakby przez
przypadek. Jest jak szafa z Opowieści z Narnii. Pierwszy ruch nie należy do nas. Żeby jednak być
przygotowanym na autentyczne zdziwienie, trzeba dać sobie nadzieję. „chrześcijaństwo weszło w
dzieje jako żywe i głębokie doświadczanie nadziei”. Nadzieja nie jest emocją ani uczuciem, nie jest
krótkotrwałym i ulotnym stanem. Nadziei trzeba zaufać, emocjom nie warto. Nadzieja to postawa,
która musi być osadzona w świecie, w naszej indywidualnej teraźniejszości. Jednocześnie jednak
jest wychylona w przyszłość – oczekuje, że wydarzy się coś dobrego. Można żywić głupią nadzieję.
Dzieje się tak wtedy, gdy nie jesteśmy osadzeni w naszym tu i teraz. Dojrzała nadzieja to taka,
która przynosi owoce. Jednocześnie w samą nadzieję wpisana jest zmienność, musimy być otwarci
na możliwość utraty. To nie konsumpcja owocu, ale oczekiwanie na pojawienie się zdrowego
pączka. Im więcej w nas nadziei, tym zło wydaje się bardziej kruche, my zaś jesteśmy bardziej
uważni i zdolni do działania. Uważność to bardzo ważna cecha dla każdej duchowości. Cel jest
taki, żeby z każdego wydarzenia, a nawet każdego bodźca, jaki dochodzi do naszych umysłów,
wyciągnąć, ile się tylko da. To konkretna, duchowa praca. Tischner w zakończeniu eseju
przypomina napis, który Dante umieścił nad bramą piekieł: „Rzućcie nadzieję wy, co tu
wchodzicie”.

Pressje
Wszystko zaczyna się od wyobraźni. Od wyznaczania
nowych kierunków i przesuwania granic tego, co
uważamy za możliwe. „Pressje” chcą być
czasopismem o wyobraźni: politycznej, ekonomicznej,
społecznej, kulturowej, historycznej, religijnej,
cywilizacyjnej.
„Pressje” przechodzą właśnie organizacyjną (r)ewolucję. Dotychczasowe numery pisma możecie zakupić bezpośrednio
na stronie Klubu Jagiellońskiego lub znaleźć je w serwisie Allegro. Od następnej, 53. teki „Pressje” staną się
bezpłatnym czasopismem elektronicznym. Kolejne numery będziecie mogli ściągnąć ze strony Klubu w jednym z trzech
dostępnych formatów: PDF, EPUB i MOBI. Długie teksty i nie krótsze wywiady autorów „Pressji” możecie przeczytać
także już teraz na stronie Klubu. A jeśli chcecie dowiedzieć się kto co poniedziałek bierze udział w spotkaniach
kolegium redakcyjnego, to zerknijcie w zakładkę „Ludzie”.
„Pressje” są także obecne w serwisie Facebook. Na profilu pisma znajdziecie bieżące informacje z prac redakcji, linki
do naszych autorskich materiałów i występów medialnych, a także codzienne komentarze do polskiego życia
intelektualnego.
Jeśli chcecie nas skrytykować, pochwalić, zasugerować jakiś temat, wysłać własny materiał do publikacji lub dołączyć
do zespołu „Pressji”, to piszcie pod adres pressje@klubjagiellonski.pl lub w wiadomości prywatnej na naszym profilu
na Facebooku.


ENGLISH . LUDZIE .

CZYTAJ REGULARNIE

. HTTPS://KLUBJAGIELLONSKI.PL/CZYTAJ-REGULARNIE/

Teka 60: Integralny
pro-life

Pressje
ESTETYKA PŁODÓW
Embriony na trony! Upodmiotowienie płodów
przez sztukę (Anna Grąbczewska, Marek
Grąbczewski )
Judyta Dąbrowska komentuje inspirujące przykłady
sztuki pro-life
Pro-life to nie tylko aborcja, to afirmacja życia
Emancypacja płodów w grze Death Stranding

https://www.advocate-art.com/showcase?query=

Christmas

Grafiki Bożonarodzeniowe !!! nigdzie nie ma Pana Jezusa, ani
Maryi ani św. Józefa !!!! ktoś tego pilnuje !!

Grupa naukowców z Uniwersytetu w Jerozolimie postanowiła przetłumaczyć „Ave
Maria” na aramejski, język używany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i
oczywiście przez Jego Najświętszą Matkę Dziewicę Marię z Nazaretu.
Zatrudnili dwóch piosenkarzy i nagrali utwór.
Kiedy go słuchano, odkryto, że eliminuje migreny, depresję i lęk u ludzi. Pacjenci z
rakiem cudownie wyzdrowieli, słuchając tego utworu przez kolejnych 21 dni.
Zatem zamknij oczy i słuchaj z wiarą tę pieśń. Podziel się tym z innymi, ponieważ
wszyscy, a zwłaszcza czciciele Matki Bożej powinni usłyszeć tę pracę, niewątpliwie
inspirowaną Duchem Świętym!

Ave Maria In Aramaic (Canto/Song): https://youtu.be/bZNwjct_74o
Ave Maria, Bach Gounod, Piano Clássica, Relaxante: https://youtu.be/CBmWVFOYDpU
Ave Maria di Caccini (Vavilov) - Nina Solodovnikova: https://youtu.be/4eVr0ieTx6w
Luciano Pavarotti - Ave Maria (Schubert): https://youtu.be/XpYGgtrMTYs
Ave Maria - Schubert (Extended): https://youtu.be/xXsU44mu9zg

ulice-pelne-swiatel-ku-czci-niepokalanejjak-sie-swietuje-wigilie-8-grudnia-wkolumbii-galeria

W Polsce 8 grudnia kojarzy się z uroczystością jedynie zaangażowanym
katolikom. Są miejsca, gdzie świątecznego nastroju tego dnia, a
zwłaszcza poprzedzającego go wieczoru, po prostu nie da się nie
zauważyć. Obchody wykraczają bowiem daleko poza mury świątyni i stały
się chętnie kultywowaną tradycją rodzinną i narodową.
Mowa o Kolumbii, gdzie w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny tłumy ludzi wychodzą na ulice do parków lub
przed domy, by celebrować tę uroczystość w gronie najbliższych.
Towarzyszą im świece ustawione specjalnie z tej okazji, które mienią się
w kolorowym świetle bożonarodzeniowych iluminacji. W licznych krajach
Ameryki Łacińskiej dekoracje świąteczne zdobią domy i ulice już od
początku Adwentu. Nie ma co się na to obrażać. Dzięki temu widać, że
coś ważnego się zbliża.

Día de las velitas
Święto to nazywa się Día de las velitas. Velita to po prostu świeczka, a może lepiej nawet
przetłumaczyć świeczuszka. Wieczór ten zastał mnie w Medellín, zwanym miastem wiecznej
wiosny. Jedne z najpiękniejszych iluminacji można znaleźć nad rzeką – río Medellín– ale ja, jak
zwykle, chciałem zobaczyć świętowanie zwyczajnych rodzin. Dzielnice Estadio i Laureles są
bezpieczne i spokojne, a także pełne, jak to się mówi, „lokalsów”. Jeszcze z rana 7 grudnia
rozmawiałem z Laurą, piastującą ważne stanowisko w kurii archidiecezji Medellín, która
zdecydowała się mi towarzyszyć i oprowadzić mnie.

kochamy-cie-szatanie-to-nie-zart-disneyoswaja-satanizm-w-serialu-dla-dzieci
„Wybryk”
Disney’a ?

Ostrzeżenie dla Rodziców!

przeszli sami siebie w dziele deprawacji.

Producenci Disney’a uznali, że propagowanie ideologii LGBT wśród najmłodszych
fanów to za mało i przeszli sami siebie w ponurym dziele deprawacji. W najnowszym
serialu, dostępnym również w Polsce na platformie Disney+, pojawia się scena, w
której dzieci trzymają tabliczki z napisem „kochamy cię, szatanie”.
Na Twitterze pojawiły się wpisy ze zrzutami ekranu z najnowszego serialu
Disneya The Santa Clauses (w Polsce dostępnego pod tytułem Śnięty Mikołaj).
„KOCHAMY CIĘ SZATANIE na ekranie. Brawo Disney. Biznes się kręci. A naiwni
ludzie znów zabiorą swoje dzieci do Disneylandu. Dajecie radę” – napisał jeden z
użytkowników. „Przestali już ukrywać swoją agendę” – dodaje inny.
Wybryk Disney’a z zadowoleniem odnotowano również na internetowym forum
Świątyni Satanistycznej, po czym użytkownicy naigrywali się z „chrześcijańskich
mam”, które „rzuciły się” na ten „niewinny żart” w wykonaniu cenionej niegdyś
wytwórni dla dzieci. Na uwagę zasługuje sposób, w jaki wybrnął z tej sytuacji polski
tłumacz. Skoro po angielsku przestawiono literki, to w polskiej wersji dokonano tego
samego zabiegu, zamiast „kochamy Mikołaja”, pisząc „kochamy łojakami”.
Disney zapowiedział wprowadzenia „parytetów” homoseksualno-genderowych do
wszystkich bajek i programów dla dzieci, w których ma pojawiać się przynajmniej
jeden bohater z zaburzeniami psychicznymi na tle seksualności bądź płci. Teraz
okazuje się jednak, że sodomia i „transpłciowość” to za mało, a Disney ni stad ni
zowąd sięgnął po najcięższy kaliber, promując satanizm.

NARODZENIE PAŃSKIE

NARODZENIE PAŃSKIE

https://www.youtube.com/results?search_query=jest+taki+dzie%C5%84

Zajrzyj pod ten adres - tu teksty najbardziej znanych kolęd.

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa ptakom, ptaki drzewom
Tchnienie wiatru płatkom śniegu

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
A gdy wszyscy usną wreszcie
Noc igliwia zapach niesie

NARODZENIE PAŃSKIE

NARODZENIE PAŃSKIE

https://www.youtube.com/results?search_query=jest+taki+dzie%C5%84

Zajrzyj pod ten adres - tu teksty najbardziej znanych kolęd.

12-najlepszych-cytatow-na-kartki-swiateczne

Jeśli wysyłasz w tym roku tradycyjne kartki świąteczne do rodziny i przyjaciół, ale nie jesteś
pewien, że "Wesołych Świąt" albo "Merry Christmas" to najlepsze życzenia, jakie można im
przesłać, ta lista może się przydać. Papierowe, wysłane tradycyjną pocztą kartki świąteczne,
nawet – a może zwłaszcza – w dobie e-maili, Facebooka i Messengera mogą komuś sprawić
wielką przyjemność. Zaproponowane przez nas cytaty pochodzą z Pisma Świętego, Antyfon
liturgicznych i tekstów używanych w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia w liturgii Mszy św.
Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś
bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
Przez tajemnicę Wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości,
abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy
niewidzialnych.
Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał.

(Łk 10, 14)

On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego Narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł
nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności.

https://youtu.be/i-YQDQ0MdAo
Szopka w Rozwadowie: https://youtu.be/_A_NUnXFyXg . https://youtu.be/TYmKDrhnJd4
Szopka w Ostrowie Wielkopolskim: https://youtu.be/G51hykQ65cc
Śląskie Szopki: https://youtu.be/xox2-iRGIL0
Szopka w Klasztorze Bernardynów w Warcie: https://youtu.be/IzpbpllFtec
Ruchoma szopka Karpacz 2022: https://youtu.be/BDeAIe11FfE
Szopka w Wilczyskach: https://youtu.be/2WpF90-XIvw
Kalwaria Zebrzydowska: https://kalwaria.eu/aktualnosc/ruchoma-szopka-w-kalwarii-zebrzydowskiej

https://youtu.be/Y8LAJoNKkdw .

Ruchoma Szopka Kraków Witkowice 2022/2023: https://youtu.be/BMjjEZw3UHc

Kraków: https://glos24.pl/ta-szopka-pod-wawelem-co-roku-przyciaga-tlumy

https://youtu.be/CQgVnmYu-ZU

https://youtu.be/FgRpiv62iJA

Boże Narodzenie wśród lokalnych chrześcijan w Betlejem: https://youtu.be/2Npu2arwU8Y
Bethlehem: https://youtu.be/KYuXSBadKQk . https://youtu.be/pXWNQi-raa4

Polska wieś na Syberii - Wierszyna.

https://youtu.be/xJTO8xJl4Gs . https://youtu.be/fnJYFz3D9QI . https://youtu.be/piDQ8-lUvXo

https://youtu.be/Jvp5XVDDvoM . https://youtu.be/SUYSTW2XJKM

https://youtu.be/KhSoZH0nlYM

https://youtu.be/HRefZDgdToM?list=PLNxIQRVw7QzS_nKHH7qRjCU3J1fxd0UGZ

https://youtu.be/FfL9MzpzpLM

https://youtu.be/EtvslRSNtrI

https://youtu.be/yJI7NYUyKis . https://youtu.be/GF89AfQVvwE

https://youtu.be/tL6SaMXfrLs

Betlejem – tajemnica tajemnic:

http://www.modlitwa.com/rss,27607,416,cz.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzej_Kr%C3%B3lowie . https://www.britannica.com/topic/Magi

Opis pokłonu Mędrców znajduje się w Ewangelii Mateusza (Mt 2,1-12)[11]. W przekazach
biblijnych mówi się jedynie o trzech darach i to na tej podstawie wysnuwa się potocznie
przyjętą liczbę trzech mędrców)[12], którzy, wiedzeni gwiazdą, wyruszyli w drogę do
Betlejem, które wyznaczyli jako miejsce narodzin na podstawie proroctwa w Księdze
Micheasza (Mi 5, 1)[13], aby złożyć pokłon i dary narodzonemu królowi żydowskiemu. Po
drodze wstąpili na dwór Heroda. Ten, usłyszawszy nowinę, w narodzonym upatrywał
rywala. Mędrcy według Ewangelii weszli do domu, w którym przebywali Maria i Józef z
Jezusem, ofiarowali mu mirrę, złoto i kadzidło . Otrzymawszy podczas snu wskazówkę, aby
nie wracali do Heroda, wyruszyli z powrotem do swych krajów inną drogą.
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1320. Oznaczenie drzwi mieszkań może się odbyć w następujący sposób: stojąc przed progiem w
otwartych drzwiach mówi: Słowo ciałem się stało. Odpowiedź: I zamieszkało między nami.
Następnie pobłogosławioną kredą pisze na drzwiach: J + M + J (Jezus, Maryja, Józef) + ROK,
albo: C + M + B (Christusmansionem benedicat-Niech Chrystus pobłogosławi mieszkanie) + ROK,
i mówi: Niech każdy szukający Chrystusa znajdzie Go zawsze między nami. Odp: Amen.
1321. Można także okadzić mieszkanie pobłogosławionym kadzidłem podczas śpiewu kolędy.

CHRISTUS + MANSIONEM + BENEDICAT
Niech Chrystus błogosławi temu domowi.

ROK

COGITO + MATRIMORIUM + BAPTISIMUS:
COGITO / „poznaję”- wizyta i pokłon mędrców w Betlejem
+ MATRIMORIUM /wesele w Kanie Galilejskiej
+ BAPTISIMUS / chrzest Pana Jezusa

CHRISTUS + MULTORUM + BENEFACTOR
Chrystus dobroczyńcą wielu.

CASPER + MELCHIOR + BALTAZAR
Łacińskie"C"zastąpiono polskim"K", gdy w średniowieczu
pojawiła się legenda o trzech królach.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzej_Kr%C3%B3lowie

Jeśli myślisz, że K+M+B, które piszemy na drzwiach naszych
domów oznacza imiona Trzech Króli, to jesteś w błędzie.
Księga Liturgiczna "Obrzędy błogosławieństw" tom II, str. 242
- podaje, że można stosować zapis: C + M + B,
albo: J + M + J - czyli inicjały Jezusa Maryi Józefa.
Nie ma zaś czegoś takiego jak K + M + B!
Dlatego warto powrócić do Tradycji chrześcijańskiej i już dziś
na drzwiach naszych domów zapisać C+ M+ B+ Rok, prosząc
świadomie Jezusa Chrystusa o Jego Błogosławieństwo.
+ to nie plusik, lecz Krzyżyk, czyli znak Błogosławieństwa.

Czytaj także: Objawienie Pańskie - Trzej Królowie: https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/01-06.php3
Trzej Królowie - zagadka historii: https://www.niedziela.pl/artykul/23454/nd/Trzej-Krolowie---zagadka-historii

To najcenniejszy relikwiarz Trzech Króli: https://deon.pl/kosciol/to-najcenniejszy-relikwiarz-trzech-kroli,138111
Święto Trzech Króli: https://wpolityce.pl/polityka/109050-swieto-trzech-kroli-i-dwoch-mitow-czyli-dwie-legendy-w-trzech-slowach
3: https://parafiaofiarowania.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=284:trzej-krlowie-zagadka-historii&catid=46:boe-narodzenie&Itemid=87

Historia o "czwartym królu".
Historia o "czwartym królu".
Czy mógł istnieć?
https://historia.dorzeczy.pl/starozytnosc/
389317/czwarty-krol-kim-byl-czy-wogole-istnial-trzech-kroli-i-czwartykrol.html

Legenda
o czwartym
Królu:
https://ridero.eu/pl/books/legenda_o_cz
wartym_krolu/freeText
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https://ridero.eu/pl/books/legenda_o_cz
wartym_krolu/contents
https://www.taniaksiazka.pl/ebook/lege
nda-o-czwartym-krolu-norbertgrzegorz-kosciesza

Legenda o czwartym królu
znalazła swoje miejsce
również w literaturze.
W Polsce swoją wersję tej
historii napisał Ks. M. Maliński.
https://adonai.pl/opowiadania/nadzieja/?id=2

Mówią, że był i czwarty król, który zobaczył gwiazdę zwiastującą Jezusa i zapragnął złożyć nowo
narodzonemu Królowi żydowskiemu pokłon. Wiedział, że to ma być Król Miłości. I gdy myślał o tym,
jaki dar Mu przynieść, przypomniał sobie o największym swoim skarbie przechowywanym z całą
pieczołowitością. To był ogromny rubin o przepięknym czerwonym kolorze. Otrzymał ten kamień od
ojca przy swoim urodzeniu.
Wiedział, że do kraju żydowskiego jest daleka i trudna droga. Wybrał najlepsze wielbłądy i osły,
najlepsze sługi. Polecił naładować na zwierzęta zapasy wody, jedzenia, ubrania na daleką drogę. Wziął
ze sobą dużą sumę pieniędzy. Zawiesił rubin w sakiewce na szyi i pojechał.
Gwiazda wskazywała drogę. Dopóki jechał przez swój kraj, wszystko było jasne i proste. Ludzie znali
go dobrze. Znali jego mądrość, jego wielkie serce. Pozdrawiali go z miłością i życzliwością. Zmieniło się
potem, gdy wszedł w obce kraje. Zmieniło się nie tylko dlatego, że to był obcy świat, obcy ludzie, obcy
język, ale dlatego, że napotkał na rzeczy, których nie spodziewał się spotkać.
Po jakimś czasie wjechał w kraj nawiedzony suszą. Zobaczył spalone pola, spalone lasy, uschłe drzewa,
ziemię przepaloną na proch. Napotkał wsie nawiedzone klęską głodu. Ludzi wyschłych z wycieńczenia,
żebrzących o garść strawy, umierających z głodu. Zaczął rozdawać to, co miał ze sobą - jedzenie,
wodę. W którymś momencie zawahał się: gdy rozdam wszystko, czy potrafię dojechać do Jezusa. Ale
wahał się tylko chwilę. Jakby poczuł ogień rubinu, który nosił na piersi. Przecież jeżeli Ten, do którego
jadę, jest Królem Miłości, nie mogę postępować inaczej. Rozdał wszystko.
Ale to jego "wszystko" było za mało. Trzeba było rozpocząć jakąś akcję pomocy głodującemu krajowi
zakrojoną na szerszą skalę. Wrócił w kraj żyzny i bogaty. Zorganizował pomoc. Jego karawana zajęła
się transportem żywności i wody w kraje nawiedzone suszą. I dopiero gdy ta akcja odniosła skutek,
gdy zapobiegł głodowi i śmierci, i gdy pieniądze skończyły się, zdecydował się iść w dalszą drogę.
Gwiazda go prowadziła.
Zdawało mu się, że już nie będzie przeszkód, że chociaż był spóźniony, to jednak zdąży do nowo
narodzonego Króla żydowskiego, aby Mu złożyć pokłon. Ale tak nie było. Po krótkim okresie
spokojnego marszu napotkał wieś, nad którą wisiał na drągu czarny strzęp chorągwi. Znak, że tam
panuje "czarna śmierć" - cholera. Zresztą nie było się temu co dziwić. Głodowi towarzyszy jak cień ta
zaraźliwa choroba. I musiał powtórnie wybierać: wjechać w tę wieś, czy ominąć ją z daleka i zdążać jak
najprędzej do kraju żydowskiego, gdzie się narodził Król. Buntowało się w nim wszystko. Był
zmęczony, ogołocony z pieniędzy, żywności. Zostały mu tylko wierzchowce i wierni słudzy. Ale i oni
najwyraźniej byli wycieńczeni ponad granice swoich możliwości. I znowu ta sama przyszła odpowiedź:
jeżeli to jest Król Miłości, ja nie mogę przejść obojętnie wobec nędzy ludzkiej. I tak wjechał ze swoją
karawaną w zagrożoną wieś.
To, co zobaczył, przekraczało jego najgorsze wyobrażenia. Przy drodze i na drodze leżały sczerniałe
trupy ludzkie. Smród rozkładających się ciał wisiał w powietrzu. Konie płoszyły się, wielbłądy stulały
uszy. Przerażeni słudzy patrzyli na ten straszny widok. Wieś wyglądała jak wymarła. Zdawało się, że
nikt nie pozostał przy życiu. Zawahał się: może ktoś jednak jeszcze żyje w tych domach. Podniósł rękę
do góry. - Zatrzymać się - rozkazał. Karawana stanęła. Zawołał po raz drugi: Uciszcie się.
Nadsłuchiwali. I nagle w pierwszym, tuż obok drogi stojącym domu, posłyszeli jakieś słabe wołanie, ale
w tej ciszy umarłej wsi dostatecznie wyraźne. I wtedy się zdecydował. Zaczął schodzić z wielbłąda.
Słudzy patrzyli z zapartym tchem jak dotknął stopą skażonej ziemi. Odwrócił się do nich i powiedział:
- Kto chce, niech odjedzie. Macie wolną rękę. Kto chce, niech mi to' warzyszy. Ja tutaj zostanę, ażeby
pomóc tym ludziom, którzy jeszcze żyją.
Wszedł do pierwszej chaty. I pozostał, aby pomagać ciężko chorym ludziom.
Towarzyszyło mu kilku sług. Od rana do wieczora szedł od domu do domu, przynosił jedzenie, podawał
wodę, wynosił spod chorych brudne prześcieradła. Opiekował się, leczył jak tylko umiał. Gdy mu
pozostawała chwila czasu, kopał doły i chował zmarłych. Tak płynął dzień za dniem, tydzień za
tygodniem na tej ciężkiej pracy.
Aż któregoś dnia poczuł, że słabnie, że go gorączka ogarnia. Zaczęły mu latać przed oczami czerwone
płaty. Zrozumiał, że się zaraził. Ale do końca, ile mu tylko sił jeszcze starczyło, chodził i pomagał

ludziom, aż w którymś momencie stracił przytomność i upadł. Nie wiedział, kiedy jakieś litościwe ręce
zaciągnęły go na barłóg, nie wiedział, kto mu podawał wodę i jedzenie, kto się nim opiekował w czasie,
gdy leżał w wysokiej gorączce.
Nie zdawał sobie sprawy, jak długo Chorował. Gdy się obudził, jedno zrozumiał, że żyje, że
przetrzymał, nie umarł. Ale był bardzo słaby. W pierwszych dniach nie mógł jeszcze wstawać. Potem
zaczął powoli chodzić po izbie, potem wreszcie po podwórku. Nie było przy nim nikogo ze sług. Może
odjechali, może poumierali. Patrzył na budzącą się do życia wieś.
Ludzie nie rozpoznawali w nim króla. Ani nawet wybawcy. Wtedy, kiedy ratował ich wraz ze swoimi
sługami, oni leżeli nieprzytomni, nieświadomi tego, co się wokół nich dzieje. Teraz widzieli w nim
przybysza - nędzarza, któremu trzeba pomagać. Ale to dla niego nie było ważne. Nie było nawet ważne
i to, że traktowali go jak żebraka, jak włóczęgę. Faktycznie nie przypominał w niczym ani króla, ani
człowieka zamożnego. Odzienie było w strzępach, on sam zmęczony, wycieńczony.
Namyślał się, co robić - wracać do swojego kraju czy iść, aby spotkać Jezusa, Króla żydowskiego. Czy
jest sens iść dalej, za gwiazdą. Już tyle lat minęło, gdy ją ujrzał po raz pierwszy. Jego czarna broda
stała się srebrzysta, jego mięśnie zwiotczały, skóra się pomarszczyła. Ale gwiazda wciąż świeciła.
Zdecydował się iść dalej. Miał przecież jeszcze zawieszony na szyi najdroższy skarb - najwspanialszy
rubin, który chciał Jezusowi złożyć w ofierze.
I poszedł. Nie miał pieniędzy, wobec tego najmował się do roboty, aby zapracować na pożywienie i na
nocleg. Szedł od wsi do wsi, od miasta do miasta. Powoli, bo i słaby był, powoli, bo i trzeba było
pracować.
Aż razu pewnego wszedł w wielkie miasto - znowu obce mu, z obcym językiem, z obcymi zwyczajami chciał je przejść jak najprędzej. Nie lulibił hałasu, krzątaniny. Ale patrzył ciekawie na wszystko, co się
wokół działo. Doszedł do wielkiego placu na rynku, gdzie odbywał się targ. Sprzedawano i kupowano
bydło - kozy, owce, konie, wielbłądy. Szedł dalej i napotkał targ, gdzie sprzedawano ludzi. W jego
państwie takich zwyczajów nie było. Patrzył zdziwiony i przerażony. I naraz wśród niewolników
przeznaczonych na sprzedaż zobaczył gromadę ludzi podobnych do jego poddanych. Podszedł bliżej.
Tak, nie mylił się. Dosłyszał, że mówią jego językiem. To byli jego rodacy. Teraz stali na podwyższeniu,
spętani powrozami jak zwierzęta. Przyglądał się im. Duża grupa: mężczyźni, kobiety, dzieci, starcy.
Domyślił się, że jakiś nieprzyjaciel napadł na jego kraj, porwał ludzi, a teraz jak bydło sprzedaje na
targu. Ból ścisnął mu serce. Chciał im pomóc, ale nie miał jak. Przecież nie miał pieniędzy, aby ich
wykupić i uwolnić.
I wtedy przypomniał sobie o skarbie, który nosił na szyi. O rubinie, symbolu miłości, który miał zanieść
Jezusowi. Jeszcze się zawahał: przecież to nie mój, to Już jest Jego. Ja Mu go już podarowałem. Ale
równocześnie pojawiła się odpowiedź: a co On by zrobił, gdyby ujrzał tych biednych ludzi? Bez wahania
podszedł do handlarza i powiedział:
- Chcę kupić od ciebie tych ludzi.
Handlarz popatrzył się z pogardą na niego i odrzekł:
- Tyle pieniędzy, ile ja za nich muszę otrzymać, ty nawet nigdy w życiu nie widziałeś.
Wtedy król sięgnął po swój skarb. Wyciągnął z zanadrza sakiewkę. Pokazał handlarzowi rubin. Handlarz
najwidoczniej znał się na drogich kamieniach, bo oczy zabłysły mu chciwością i spytał:
- Ile chcesz za ten kamień? On odpowiedział:
- Chcę tych ludzi.
- Weź sobie wszystkich - usłyszał.
Wtedy dał mu rubin Jezusa. Potem podszedł do swoich ludzi i powiedział im w swoim i w ich języku:
- Jesteście wolni, wracajcie do domu.

W pierwszej chwili wierzyć nie chcieli, popatrzyli na handlarza. Ten skinął głową. Gdy oni płacząc,
śmiejąc się rzucali się sobie na szyję, król nie spostrzeżony przez nich odszedł. Nie wiedzieli, że to jest
ich król. Zresztą nie poznaliby w tym żebraku swojego władcy.
Gdy wyszedł z miasta i powoli uspokajał się po tym wszystkim, co przeżył, zadał sobie pytanie: "Co
teraz? Co teraz robić? Po co iść do Jerozolimy? Po co iść do stolicy państwa żydowskiego? Nie mam co
przynieść temu nowemu Królowi żydowskiemu. Nowo narodzony Król żydowski jest już z pewnością
dorosłym człowiekiem. Już tyle lat upłynęło od chwili, kiedy wyszedłem ze swojego państwa w tę
daleką drogę. Po co iść? Co Mu powiem? Co Mu ofiaruję? Ale po co wracać do domu? W kraju z
pewnością inny król rządzi".
Wieczorem odszukał swoją gwiazdę. Gwiazda świeciła. Zdecydował się iść dalej. Powiedział sobie:
"Zobaczę, jak On rządzi, ten Król Miłości. Czy w Jego państwie naprawdę panuje Miłość? Jak On
realizuje Miłość na co dzień? W ustawodawstwie, w prawie, w zwyczajach, które wprowadził?" I
poszedł. Poszedł zobaczyć królestwo Miłości.
I znowu szedł tak jak przedtem od miasta do miasta, od wsi do wsi zarabiając na jedzenie i na nocleg
pracą. Aż wreszcie doszedł do Jerozolimy. Zobaczył najpierw z daleka piękną, bielejącą murami
świątynię na górze postawioną, potem mury Jerozolimy, którymi była stolica, opasana. Ale on widział
piękniejsze i większe miasta niż to. Był ciekawy tego życia, które w nim się toczy, tych zwyczajów,
które w nim panują. A może ten Król Miłości, tak jak nieraz inni ludzie, stał się zwyczajnym
człowiekiem? Może zapomniał o Miłości? Może się zajmuje bogaceniem się? Może rządzi przemocą, silą?
Spostrzegł, że jego gwiazda gasła szybko. Zaniepokoił się. Nie wiedział, co to znaczy. Wszedł w miasto
gwarne, burzliwe, żywiołowe. Zmęczony usiadł na progu jakiegoś domostwa. Był szczęśliwy, że
wreszcie doszedł do celu swojej podróży.
Patrzył ciekawie na domy, kramy, przesuwające się przed jego oczami, aż naraz posłyszał z daleka
jakiś hałas - drogą szedł orszak, pobłyskiwały hełmy i zbroje. Orszak się zbliżał coraz bardziej. Król
wciąż nie wiedział, czy to jakaś procesja, czy pochód triumfalny. Aż nagle spostrzegł nad tłumem
sterczące trzy belki. W pierwszej chwili nie chciał uwierzyć własnym oczom. Zadał sobie pytanie: "I
tutaj istnieje kara śmierci i to najokrutniejsza kara śmierci przez ukrzyżowanie? W krainie rządzonej
przez Króla Miłości?" Pochód przeciągał obok niego. Pomiędzy tłumem żołnierzy, gapiów szli dwaj
pierwsi skazańcy. Potem nastąpiła przerwa. Po chwili pojawił się żołnierz trzymający w rękach tablicę,
na której było napisane imię i wina, za którą trzeci skazaniec będzie ukarany śmiercią krzyżową. Powoli
sylabizował tekst napisu: "Jezus Nazareński Król Żydowski" i gdy odczytywał to ogłoszenie, napisane w
kilku językach, nagle odkrył z całym przerażeniem, że człowiek, którego tablica zapowiada, to jest Ten,
do którego on wędrował przez tyle lat, że to On idzie teraz skazany na śmierć. Wciąż jeszcze nie
rozumiał, wciąż był tak przerażony, że pojąć nawet nie mógł do końca sensu tego, co przeczytał.
Wtedy pojawił się Jezus Nazareński, Król Żydowski. Z koroną cierniową na głowie, szedł zataczając się,
wyczerpany, uginający się pod drzewem krzyża.
Gdy tak wpatrywał się wciąż jeszcze osłupiały w tę postać pochyloną pod krzyżem, spostrzegł nagle, że
Jezus podchodzi do niego. I wtedy król zobaczył dokładnie Jego twarz zlaną potem i krwią. Zapatrzył
się na krople krwi drżące na cierniach korony, bo przypomniały mu tamten jego rubin, który tak długo
niósł do Jezusa. Dopiero po jakiejś chwili opamiętał się i zauważył, że Jezus na niego skierował swój
wzrok. Król spotkał się z Jego spojrzeniem. Takich oczu jeszcze nigdy nie widział. To było pierwsze
wrażenie. Ale następne było równie zaskakujące: w oczach Jezusa nie było nienawiści. Uderzyło go to
tym bardziej, że przed chwilą przesunęły się przed nim straszne twarze pierwszych dwóch skazańców. I
z kolei odkrył rzecz, która go przyprawiła o zdumienie: Jezus mu współczuje. Coś niepojętego: ten
Człowiek skazany na śmierć, tak strasznie poraniony, zachowuje się tak, jakby nieważne było Jego
własne cierpienie, ale jakby jedynie ważnym był on - stary król. Z najwyższym wzruszeniem wyczytał z
oczu Jezusa, że On wie o wszystkim, o całej długiej drodze, jaką odbył do Niego, o tym, co przeszedł w
tych długich latach wędrówki. Że to przyjmuje jako największy dar. Dar ważniejszy niż tysiące
najpiękniejszych rubinów świata.
To wszystko trwało tylko moment, ale przepełniła go taka radość z tego spotkania z Jezusem, że serce
mu pękło ze szczęścia.
ks. M. Maliński

https://pch24.tv/w-katakumbach-i-w-obliczu-krawawych-przesladowan-jak-swietowali-pierwsi-chrzescijanie/
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BOŻE NARODZENIE PIERWSZYCH CHRZEŚCIJAN
Początkowo nie przywiązywali większej wagi ani do miejsca narodzenia, ani do daty przyjścia
Chrystusa na świat. Pierwsi chrześcijanie po Chrystusie nie obchodzili Świąt Bożego Narodzenia.
Istotne dla nich było jedynie to, że Jezus przyszedł na ziemię i stał się człowiekiem. Celebracja i
upamiętnianie Jego narodzin pojawiły się dopiero w I połowie IV wieku.
Pierwsze trzy stulecia po Chrystusie to okres, w którym chrześcijanie nie obchodzili Uroczystości Bożego Narodzenia.
Po raz pierwszy obchodzono je 25 grudnia 336 roku w Rzymie. Tradycja, aby święto Bożego Narodzenia obchodzić
właśnie 25 grudnia, wiąże się z przypadającym na ten dzień Świętem Niezwyciężonego Słońca, które poganie
obchodzili od 256 roku. Chrześcijanie zastąpili to pogańskie święto świętem chrześcijańskim. Było to dość proste,
ponieważ Chrystus jest Światłością – co znane było także z kart Pisma Świętego – a w dniu Święta Niezwyciężonego
Słońca nastawało przesilenie dnia nad nocą, w czym chrześcijanie upatrywali symbol zwycięskiego Chrystusa.
Chrystus-Światłość przychodząc na świat, przezwyciężył ciemności grzechu, podobnie jak światło słońca coraz
dłuższego dnia przezwycięża ciemności nocy.

W Grecji i Egipcie nie od razu jednak obchodzono dzień narodzin Jezusa. Najpierw pojawiło się tu
bowiem Święto Objawienia Pańskiego, które obchodzono 6 stycznia – data również wiązała się ze świętem pogańskim.
Podobnie jak w Rzymie czczono wówczas narodzenie boga światła, co wyznawcy Chrystusa zamienili na święto
chrześcijańskie. Na to, że początkowo nie obchodzono tu Bożego Narodzenia wpływ miała m.in. sekta Bazylidesa. Jej
członkowie uważali, że Chrystus jest Bogiem i człowiekiem od momentu chrztu dlatego nie uznawano Bożego
Narodzenia. W początkach V wieku Wschód i Zachód uzgodniły praktykę i ustaliły, że rocznica narodzenia Chrystusa
obchodzona będzie 25 grudnia, podczas gdy 6 stycznia będzie świętem pokłonu mędrców (Trzech Króli).

Liturgia bożonarodzeniowa kształtowała się w IV wieku, a jej początki odnajdujemy w Jerozolimie.
Podczas Uroczystości Bożego Narodzenia odprawiano wówczas trzy Msze św. – Pasterkę, Msze św.
o świcie i w ciągu dnia. Pasterka odbywała się w Betlejem – miejscu narodzin Jezusa. Po jej
zakończeniu patriarcha wracał do Jerozolimy, by celebrować drugą Mszę św. o świcie w Bazylice
Zmartwychwstania Pańskiego. Następnie sprawował kolejną – trzecią Mszę św. w ciągu dnia, w
której uczestniczyć mógł ogół wiernych.
Obecnie właściwe przeżycie Bożego Narodzenia wymaga od chrześcijanina odpowiedniego
przygotowania – okres ten w Kościele nazywamy Adwentem. Pierwotnie jednak nie znano takiego
Adwentu, jaki mamy dzisiaj.
– Nie było takiego Adwentu, jaki jest w dzisiejszym naszym rozumieniu. Pierwsza wzmianka o
Adwencie to jest rok 380 – Kanon 4 Synodu w Saragossie w Hiszpanii. Tyle, że był to okres
ascetyczny i też taka mała różnica czasowa. Ten Adwent ascetyczny zaczynał się dopiero 17
grudnia, dlatego że oni mieli to święto 6 stycznia. Pierwsze teksty liturgiczne na Adwent pojawiły
dopiero w VI wieku w zwoju z Rawenny. (…) Tak więc pojawienie się Adwentu liturgicznego
przyjmuje się na VI wiek – wyjaśnia ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, liturgista.
W pierwszych latach po ustanowieniu Święta Bożego Narodzenia jego teologiczne znaczenie nie
było określane w sposób jednoznaczny. Św. Augustyn (żyjący w latach 354 – 430) traktował je np.
bardziej jak urodziny, które znamy dzisiaj. Z kolei papież Leon I Wielki (żyjący na przełomie III i IV
wieku) poszedł o wiele dalej i zalecał, aby na Boże Narodzenie patrzeć w kontekście całego
sakramentu paschalnego, bo również ono do niego należy. Nauczał, że Pascha nie jest tylko męką,
śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Mówił, że trzeba ją rozumieć jeszcze jako przejście,
gdyż Chrystus wyszedł od Ojca, przeszedł przez ziemię i odszedł do Ojca. Całe Jego przejście
przez ziemię powinno było być zatem rozumiane jako jedna wielka Pascha.
Świętu Bożego Narodzenia towarzyszą od wielu lat różne zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe.
Niektórymi z nich są np. kolędowanie czy konstruowanie szopek. W pierwszych wiekach po
ustanowieniu Bożego Narodzenia nie było jednak takich tradycji. Pierwszą szopkę
bożonarodzeniową zbudowano dopiero w 1223 roku we Włoszech. Podobnie jest z kolędami, które
zaczęto śpiewać w późnym średniowieczu.

Dla pierwszych chrześcijan liczył się tylko fakt, że Bóg stał się człowiekiem. Nie
przywiązywali oni większej wagi ani do miejsca ani do daty Jego przyjścia na świat.
W Ewangeliach niewiele jest słów o narodzinach Jezusa. Jedynym źródłem, które
pozwala w przybliżeniu datować to wydarzenie są dwie spośród ewangelii Nowego
Testamentu: według Łukasza i według Mateusza. Możemy tam znaleźć nieco
odmienne opisy wydarzeń, co do których nie podaje się określonej daty.
Z drugiej strony już od II wieku naszej ery zaczęły pojawiać się pozakanoniczne
ewangelie - apokryfy uważane przez historyków za niewiarygodne jako źródło
rekonstrukcji historycznej. Apokryfy dostarczają wielu szczegółów dotyczących
narodzin i dzieciństwa Jezusa, uzupełniają ten okres wieloma barwnymi
opowieściami. Jednak w nich także nie ma ani słowa o dacie narodzin Chrystusa.
Pierwsi chrześcijanie nie świętowali Bożego Narodzenia. Dla nich liczył się tylko fakt,
że Bóg stał się Człowiekiem. Nie przywiązywali większej wagi ani do miejsca ani do
daty Jego przyjścia na świat. Boże Narodzenie, a zwłaszcza data grudniowa to była
sprawa późniejsza, można by powiedzieć propagandy cesarskiej, bo przypisuje się to
Konstantynowi, który wyznaczył tę datę dla wyeliminowania pogańskiego święta Sol
Invictus – mówiła archeolog prof. Elżbieta Jastrzębowska.
Ostatecznie "ochrzczono" najpopularniejsze pogańskie święto rzymskie, wyznaczając
w tym samym dniu święto Bożego Narodzenia. Najstarsza wzmianka o jego
świętowaniu pochodzi dopiero z 336 roku. Wtedy to po raz pierwszy oficjalnie
obchodzono w Rzymie Boże Narodzenie.
Jest wiele hipotez, odnośnie do tego w jaki sposób została ustalona data narodzin
Chrystusa. Kwestia dopasowywania zjawisk gwiezdnych i wydarzeń historycznych
realnie istniejących do źródeł, które są źródłami wiary, a nie historycznymi jest
bardzo trudną kwestią. https://polskieradio24.pl/39/156/artykul/2634914,boze-narodzenie-pierwszych-chrzescijan
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To pierwsze męczeństwo w historii Kościoła. Męczeńską śmierć św. Szczepana św. Łukasz opisuje na podobieństwo męczeństwa Jezusa
Chrystusa. Tak jak Mistrz, powierzył Bogu swego ducha i przebaczył prześladowcom. Święty Augustyn pisał, że tak jak Rzym szczyci się
swym męczennikiem św. Wawrzyńcem, tak św. Szczepan jest chlubą Jerozolimy. To absolutny „numer jeden”, bo nie tylko oddał swoje życie dla
Jezusa, ale stał się także pierwszym męczennikiem Kościoła. Czytanie z Dziejów Apostolskich opisuje jego męczeństwo.

Cuda i proces
Szczepan działał wielkie znaki pośród ludu. Nie mogli tego znieść jego przeciwnicy należący do synagogi, gdyż dzięki życiu i nauczaniu Szczepana
Żydzi zaczynali wierzyć w Jezusa. Wytaczają zatem sfingowany proces. Lecz i to za mało, aby pokonać Szczepana, który przemawia pod natchnieniem
Ducha • Zgodnie z zapowiedzią Jezusa jego słowom wypowiadanym pod natchnieniem Ducha nie są w stanie przeciwstawić się jego oponenci (Łk 21,15).

Wizja św. Szczepana. Ukamienowanie. Szczepan – podobny do Jezusa
Szczepan, choć stoi przed Sanhedrynem, spogląda w niebo, gdzie – podobnie do Ezechiela – widzi chwałę Bożą (� Ez 9,3; Ez 10,19) i Chrystusa po
Bożej prawicy jako uznanego przez Ojca, wywyższonego Mesjasza (Dz 7,55). Chrystus nie siedzi, w przeciwieństwie do podobnej wizji w Ewangelii wg
św. Łukasza ( Łk 22,69), ale stoi. Jest gotów do działania: powstaje, aby osądzić sądzących Szczepana, zaświadcza na jego korzyść lub zamierza mu
przyjść z pomocą • Tytuł Syna Człowieczego to wyraźne odniesienie do tego, jak opisywał się sam Pan, i nawiązanie do chwalebnej wizji Syna
Człowieczego z Księgi Daniela (� Dn 7,13). Wypełniają się proroctwa. W wizji Szczepana Chrystus otrzymuje od Ojca nagrodę zapowiedzianą przez
proroka Daniela. To prawdziwy Mesjasz.
Zwycięża ślepa nienawiść. Przeciwnicy zatykają sobie uszy, nie chcą słuchać. Nie mogąc znieść słów, które Bóg wkłada w jego usta, wyprowadzają go
za miasto i kamienują. W Starym Testamencie ukamienowanie stosowano jako karę za przestępstwa, takie jak kult obcych bogów, składanie ofiar z
dzieci, prorokowanie w imię obcych bóstw, wróżbiarstwo, bluźnierstwo, naruszenie szabatu, cudzołóstwo. Późniejsze teksty rabinackie mówią o
ukamienowaniu przez świadków. Kamienowanie było również losem proroków (� 2 Krn 24,21). Fakt, że dokonuje się go za miastem i bez wyroku,
sugeruje, że jest bezprawne. To lincz, nie prawomocna kara. Szczepan modli się, przebaczając w chwili śmierci swym prześladowcom. Łukasz opisał
śmierć Szczepana na podobieństwo męki samego Jezusa (zrelacjonował ją w Ewangelii). Odpowiedzią na głoszoną przez Jezusa Ewangelię był pełen
fałszywych oskarżeń proces przed Sanhedrynem, w którym skazano Go na krzyż. Cierpiąc karę straszliwej śmierci, Jezus nie zrezygnował z misji
Dobrego Pasterza i modlił się za oprawców: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią ( Łk 23,24). Jego ostatnie słowa to wołanie ufności skierowane
do Ojca: w Twoje ręce powierzam ducha mojego ( Łk 23,46). Szczepan przyjmuje modlitwę Jezusa za swoją, kierując ją do Niego samego: Panie Jezu,
przyjmij ducha mego!

Szkoła uczniów Jezusa
Od Szczepana bierze swój początek długi orszak męczenników, ludzi, którzy dla miłości Jezusa wzgardzili własnym życiem. Czy podobieństwo
pomiędzy dwoma opisami męki to tylko zabieg literacki zastosowany przez Łukasza? Nie, odkryć w nim można głęboką i poruszającą wizję męczeństwa
Kościoła pierwszych wieków. Męczennik to ktoś, kto w całym swym życiu tak wiernie upodabnia się do Jezusa, że staje się Jego ikoną. Kiedy cierpi i
umiera męczennik, cierpi i umiera sam Chrystus. Życie męczennika podobnie jak życie Jezusa staje się znakiem sprzeciwu. Jego śmierć nie jest
przegraną, lecz tak jak śmierć Zbawiciela rodzi nowe życie.

Przy śmierci Szczepana był obecny Szaweł
Przy śmierci Szczepana obecny był Szaweł, przyszły św. Paweł, apostoł Jezusa i ewangelizator niemal całego ówcześnie znanego cywilizowanego świata
(� Dz 7,58). Nazwany młodzieńcem, mógł mieć wówczas około 25–30 lat. Był zapewne znany prześladowcom Szczepana, a przy tym mógł należeć do
Synagogi Wyzwoleńców i Cylicyjczyków. Śmierć i wizja Szczepana zaczynają pracować w sercu Szawła. Bóg będzie prowadził go do jego własnego
spotkania ze Zmartwychwstałym pod Damaszkiem.

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2014/Przewodnik-Katolicki-12014/Archidiecezja-Krakowska/Dobrze-zes-sie-Jezu-pod-Giewontem-zrodzil

Choć Pismo Święte podaje, że Jezus Chrystus narodził się w
ubogiej stajni w Betlejem, to górale twierdzą inaczej. Według
nich Dzieciątko Jezus narodziło się wśród bydła, ale w góralskim
szałasie, pod Giewontem.

https://youtu.be/DLTWITRkp4E . https://youtu.be/5Tb3yS_yn6U . https://youtu.be/ITb75TYAzxg

Choć Pismo Święte podaje, że Jezus Chrystus narodził się w ubogiej stajni
w Betlejem, to górale twierdzą inaczej. Według nich dzieciątko Jezus
narodziło się wśród bydła, ale w góralskim szałasie.
Sprawdzić gazdówkę: Święta Bożego Narodzenie to wyjątkowy czas,
który spędza się w gronie rodziny i przyjaciół. Również w bardzo ciekawy,
ale i niecodzienny sposób celebrują go górale. Jak podaje tradycja, każdy
gazda w Wigilię musi iść sprawdzić swoją gazdówkę. Tą ową gazdówką w
zimie jest las. To tam głowa rodziny zabiera swoich synów, gdzie szukają
najbardziej dorodnego drzewka. – Takie świeżo ścięte drzewko
przywożono do chałupy z lasa, a następnie przyozdabiano.
Od samego rana gazdowie wyzierali, co by we Wigilię pierwszy do izby
przyszedł chłop – opowiada Marcin Zubek, prezes zakopiańskiego
Związku Podhalan. Również zwyczajem góralskim jest przyozdabianie
obory, boisk, szop tzw. podłaźnickami, czyli szpicami z choinek

zawieszonymi do góry nogami, aby narodzony Jezus przyszedł nie tylko
do ludzi, ale i do zwierząt. Po wieczerzy wigilijnej każdy gospodarz to, co
zostało ze stołu zanosił do obory i dawał do spróbowana swoim
zwierzętom. – Tak samo czy to krowom, owcom, koniom zawsze dajemy
opłatek, bo jak wiadomo, Jezus przyszedł na świat w takiej góralskiej
szopie między owieckami – dodaje pan Marcin. – I dlatego śpiwomy w tej
nasej góralskiej pastorałce: „Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodził.
Bedzies w biołyk portkak i w cuzecce chodził”.
Owies na szczęście: Oczywiście każda rodzina na Pasterkę szła ubrana
w piękne ludowe stroje, gdzie już w całej okazałości śpiewano
narodzonemu Jezusowi. Już po Pasterce wszyscy się nawzajem
odwiedzali, jak to jest w jednej przyśpiewce podhalańskiej: „wspólnik
wspólnika swojego, wtenczas Chrysta zrodzonego”. Szczególnie
kawalerowie szli ku swoim sympatiom, wybrankom serca na tzw. podłazy.
Ci zaś, którzy ich jeszcze nie mieli, chodzili od domu do domu w
poszukiwaniu tej jedynej, śpiewając kolędy. Również starsi chodzili z
kolędą, składając sąsiadom życzenia i podsypywali ich owsem na
szczęście. I tak ten wysypany owies należało pozostawić do drugiego dnia
świąt, bo jak wiadomo w Boże Narodzenie izby sprzątać nie wypada. –
Jednak jak gaździna była bardziej zaradna, to i w św. Szczepana do
chałupy potrafiła wpuścić kury, co by ten owiec troche żdziubały, żeby
było go mniej. Następnie ten owies brało się w drugi dzień świąt do
kościoła, do poświęcenia, aby Chrystus błogosławił domowi na cały rok –
opowiada Marcin Zubek.
Góralskie śpiewanie i garnie: Ważnym elementem góralskiego
świętowania jest śpiew i kolędowanie. W każdym podhalańskim domu się
kolęduje w rodzinnym gronie. Szczególnymi przekazicielami tej radosnej
nowiny z narodzenia są kolędnicy. – W każdej chałupie oni zakolędowali,
życzenia złożyli, by później dostać od gospodyni cukierki i pierniki, a
casem i jakiego dudka – dodaje pan Marcin. Te tradycje przekazuje się z
pokolenia na pokolenie i tak one trwają po dziś dzień. Dlatego górale
dalej utrzymują, że Jezus narodził się na Podhalu i wciąż mu śpiewają:

„Bedzies w biołyk portkak i w cuzecce chodził.
I mioł na mój dusik z piórkiem kapelusik.
Hej kolęda, kolęda!”.

Jak Poniezus urodził się pod Giewontem:
https://owczarek.blog.polityka.pl/2006/12/21/jak-poniezus-urodzil-sie-pod-giewontem/

Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodził,
Bedzies w biołyk portkak i w cuzecce chodził
I mioł na mój dusik z piórkiem kapelusik.
Hej, kolęda, kolęda!
Tak sie w nasyk górak w cas Bozego Narodzenia śpiewo. Co za herezja! –
mógłby ftoś sie oburzyć – przecie Ewangelia wyraźnie pado, ze Poniezus
narodził sie w Betlejem, nie pod Giewontem! A tymcasem to zodno
herezja nie jest. Herezjom natomiast byłoby zarzucanie herezji tej
kolędzie. Bo w casak biblijnyk Giewont wznosił sie nie nad Zakopanem,
ino… nad Betlejem! A najlepsym na to dowodem jest fakt, ze słowo
Giewont do zodnego polskiego słowa nie jest podobne. Do jednego
hebrajskiego zaś jest – „gaawa” to po hebrajsku „wyniosły”. No i jak
bedziecie w Zakopanem, to poźrejcie na Giewont – cyz nie wyglądo on
dumnie i wyniośle?
Wierch ten był niemym świadkiem przybycia Matki Boskiej ze świętym
Józefem do Betlejem. Poziroł z wysoka, jak oboje próbowali znaleźć
nocleg w tym najlichsym mieście Judy. Ale co trafiali oni na jakom
gospode, to na drzwiak był wywiesony napis: „Wolnych miejsc brak.
Przepraszamy”. Kie dosli do kolejnej gospody i po roz kolejny uwidzieli
ten sam napis, zdesperowany święty Józef zapukoł do drzwi. Otworzył mu
sam oberzysta.
– Pokwolony – pedzioł święty Józef. – Na pewno nimo u wos wolnyk
miejsc?
– A co zeście myśleli! – warknął oberzysta, bo kie widzioł ubogo odzianyk
podróznyk, to nie widzioł potrzeby bycia uprzejmym. – Na tydzień przed
Sylwestrem to jo zawse mom komplet! Trza było dokonać rezerwacji pół
roku temu!
– Pół roku temu to ani Matka Bosko, ani jo nie wiedziołek, ze cysorz
wymyśli se spis ludności.. – zacął tłumacyć święty Józef.
– Cooo? – przerwoł Józefowi oberzysta – Ta osoba wom towarzysąco to
jest Matka Bosko? W takim rozie wy pewnie jesteście świętym Józefem?
– Zgadliście, panocku – przytaknął święty Józef.
– O, krucafuks! – zawołoł oberzysta łapiąc sie za głowe – Myślicie, ze jo
nie wiem, ze Herod całej wasej Świętej Rodziny nie lubi? Nie fce mieć
kłopotów! Wynoście sie! Jak by co, to ani wyście mnie nie widzieli, ani jo
wos. Dowidzenia!

Oberzysta z takim hukiem zatrzasnął drzwi, ze zaroz syćka goście
gospody sie zbiegli skarząc sie na hałasy i krzycąc, ze juz nigdy więcej do
tej nory nie przyjadom, skoro nie mozno tutok w cisy i spokoju odpocąć.
– I co teroz, święty Józefie, zrobimy? – spytała Matka Bosko. – Została
w Betlejem jesce jako gospoda?
Święty Józef wyciągnął z torby podróznej plan Betlejem. Przyjrzoł sie
temu planowi, a potem pedzioł:
– Ta była ostatnio. Przynajmniej na tym planie, cok go w biurze podrózy
w Nazarecie dostoł, zodnej inksej gospody nie widze.
– To ka bedziemy nocować? – zmartwiła sie Matka Bosko.
Święty Józef rozejrzoł sie wokół i zatrzymoł wzrok na skąpanym w blasku
zachodzącego słonka Giewoncie.
– Poźrej, Matko Bosko, jako pikno góra! – zawołoł zakwycony, zabocując
na kwile o kłopotak z noclegiem.
– Ano, pikno! – zgodziła sie Matka Bosko. – Ino wydaje mi sie, ze na jej
wierchu powinien stać krzyz.
– Krzyz? A to cemu? – zdziwił sie święty Józef.
– Sama nie wiem – pedziała Matka Bosko. – Ale tak mi sie jakoś widzi, ze
powinien.
– W kozdym rozie – pedzioł święty Józef – jo se myśle, ze trza póść ku tej
górze. Moze znajdzie sie w niej jakosi grota, we ftórej dałoby sie spędzić
noc?
No i rusyli ku Giewontowi. Kie znaleźli sie na przedmieściak Betlejem,
droge zastąpił im nagle jakiś chłop w cornym filcowym kapelusu
z piórkiem. Ubrany był w cuche i cyfrowane portki, a na nogak mioł
kierpce, ftóre chyba casy króla Dawida bocyły.
– Scynść Boze! – powitoł podróznyk nieznajomy. – Noclegu sukocie?
– Ano, sukomy – pedzioł święty Józef. – Ale w betlejemskik gospodak
syćkie miejsca zajęte.
– O! To mocie scyście, zeście na mnie trafili! – uciesył sie chłop
w filcowym kapelusu. – Mom takom piknom stajenke z widockiem na
Giewont. Drzwi sie nie domykajom, więc zimno do środka leci, ale jak ftoś
nie jest zmarźlok, to przezyje. Dlo dorosłyk miejsca do spania na klepisku,
dlo dzieci – w złóbku. Stajenka wyposazono jest w woła i osiołka. Jednym
słowem – agroturystyka pełnom gębom!
– A kielo bierecie za nocleg? – spytoł święty Józef.
– Jak dlo wos – po denarze od osoby za noc – pedzioł chłop w filcowym

kapelusu.
– Po denarze? – zastanowił sie święty Józef. – To nie tanio. W winnicy
cały dzień trza pracować, coby telo zarobić.
– To zalezy – pedzioł chłop w filcowym kapelusu. – Casem wystarcy ino
jeden wiecór.
– Nie wiem, cy mom jesce choć denara – zafrasowoł sie święty Józef. –
Spytom Matki Boskiej, cy nimo jakik dutków.
– Matki Boskiej? Cy to znacy, ze wy jesteście świętym Józefem? – spytoł
chłop w kapelusu syroko otwierając ocy.
– Tak, ze mnom jest Matka Bosko, a jo jestem świętym Józefem – pedzioł
ponuro święty Józef cując, ze na nic miłego sie nie zanosi. Był pewien, ze
zaroz powtórzy sie sytuacja z oberzystom. Ale chłop w filcowym kapelusu
pedzioł cosi zupełnie inksego niz święty Józef ocekiwoł.
– Na mój dusiu! To trza tak było od rozu! Przecie byłbyk ostatnim
ancykrystem, kiebyk od Matki Boskiej dutki broł! Przyjme wos za darmo!
Mozecie mieskać w mojej stajence tak długo, dopóki nie bedziecie musieli
uciekać ze Zbawicielem do Egiptu!
Święty Józef nie wierzył własnym usom. Nie spodziewoł sie, ze problem
z noclegiem nagle tak piknie sie rozwiąze.
– A nie boicie sie, panocku – spytoł – za jak nos przyjmiecie, to
podpadniecie Herodowi?
– Herodowi? Hahahaha! – zaśmioł sie chłop w filcowym kapelusu – Jo sie
z pasterzy miłującyk ślebode wywodze! Jedyne, co Herod moze mi zrobić,
to pocałować mnie w… nos!
Chłop w filcowym kapelusu fcioł pedzieć, ze Herod moze go pocałować
w rzyć, ale w ostatniej kwili ugryzł sie w język, bo pomyśloł, ze przy
Matce Boskiej nie wypado tak brzyćko mówić, więc słowo „rzyć” zamienił
na „nos”.
– Dziękujemy wom pikne, dobry cłowieku – pedziała łagodnie Matka
Bosko. – Jak ino Poniezus sie nom urodzi, od rozu go popytom, coby
wom grzychy odpuścił!
Co było dalej, dobrze wiecie: Maryja z Józefem zamieskali w stajence,
tamok mały Poniezusek na świat przyseł, anieli grali, króle witali, pasterze
śpiewali, a bydlęta piknie klękały.
Wej. Roki mijały. Mały Poniezusek wyrósł na duzego Poniezusa, a duzy
Poniezus wędrowoł po Ziemi Świętej, coby ludzi naucać i cuda cynić.
W wędrówkak towarzysyło mu – jak kozdy wie – dwunastu apostołów. No

i zdarzyło sie roz, ze Poniezus z apostołami zawędrowoł tamok, ka sie
urodził – pod samiućki Giewont. Poźreł na ten pikny wierch i pedzioł:
– Mało w wos wiary, oj, mało. Kieby było w wos telo wiary, co w ziarku
gorcycy, to pedzielibyście tej górze: Przesuń sie. A ona by sie piknie
przesunęła.
– Niemozliwe! – wykrzyknął święty Tomas. – Jak nie uwidze tego na
własne ocy, to nie uwierze!
– A jo – odezwoł sie Judas – gotów jestem załozyć sie o trzydzieści
srebrników, ze tej góry rusyć sie nie do!
– Przyjmuje zakład! – wypalił bez namysłu święty Pieter.
A potem zwrócił sie ku Giewontowi:
– Ej, góro, przesuń sie!
I… Giewont zacął sie majestatycnie przesuwać! Świętemu Pietrowi
straśnie sie to spodobało.
– A teroz skręć w prawo! – polecił.
Giewont posłusnie skręcił w prawo.
– Zacnij sie kręcić w kółko!
Giewont zacął sie kręcić.
– A teroz pofruń daleko, daleko na północ!
Giewont nagle oderwoł sie od ziemi, przelecioł nad głowami oniemiałyk
apostołów i pozirającego na to syćko z pobłazaniem Poniezusa, a potem
z ponaddźwiękowom prędkościom pognoł przed siebie i wkrótce znikł za
horyzontem.
– Wygrołek zakład! Wygrołek zakład! – ciesył sie święty Pieter. – Judasu!
Dawoj mi moje trzydzieści srebrników!
Judas podrapoł sie po głowie.
– Eh, nimom przy sobie takiej sumy. Ale przysięgom, ze coś wymyśle,
coby jom zdobyć!
Poniezus udoł, ze nie dosłysoł, co Judas pedzioł, zwrócił sie natomiast ku
świętemu Pietrowi:
– No, święty Pietrze, pobawiłeś sie tom górom jako mały chłopiec
rydwanem-matchboxem, ba teroz ściągnij jom na miejsce.
Ale wiecie jak to z tym świętym Pietrem było. Roz mioł telo wiary, ze
mógł po wodzie chodzić, a zaroz potem ogarniało go zwątpienie i zacynoł

tonąć. Roz był tak odwazny, ze ucho słudze kapłana obciął, a niedługo
potem taki strach go oblecioł, ze trzykoć wyporł sie Poniezusa. I teroz
było podobnie: rusyć Giewont umioł, ale postawić go z powrotem na
miejscu – juz nie! Na prózno wołoł:
– Hej! Góro! Wracoj na miejsce! Góro, ty weredo jedno! Wracojze –
kruca! – na miejsce, bo ci drzewa ze stoku powyrywom! Ponie Jezusicku,
próbuje i próbuje, ale nie doje rady. Moze ta góra jest tak daleko, ze
mnie nie słysy?
Poniezus pokiwoł głowom z politowaniem.
– Ej, Pietrze, Pietrze – westchnął. – Chyba bede musioł sprawić, coby
Kościół bez procesu kanonizacyjnego uznoł cie świętym, bo kozdy taki
proces przegrołbyś z kretesem. Jako pokute za to, ześ narozrabioł,
odmówis trzy rozy Ojce Nas. A jak sie odmawio Ojce Nas, to juz dobrze
wies, bo naucyłek wos syćkik, kie byliśmy w sóstym rozdziale jego
Ewangelii.
Mówiąc „w sóstym rozdziale jego Ewangelii” Poniezus wskazoł na
świętego Mateusa.
A co stało sie z Giewontem? Ano lecioł i lecioł na północ, jaz wylądowoł
między tatrzańskimi wierchami. Wroz z Giewontem mimowolnie przenieśli
sie w Tatry betlejemscy pasterze, ftórzy akurat na zbocak tej góry paśli
owce. I dlotego syćka dzisiejsi bacowie i juhasi som potomkami tyk
pasterzy, ftórzy jako pierwsi uwidzieli Poniezusa w stajence. Zaś syćkie
owcarki podhalańskie som potomkami pomagającyk tym pasterzom psów.
Hau!
PS. 1. Pikne podziękowania dlo Innocencicka za konsultacje z języka
hebrajskiego
PS. 2. Moi ostomili! Porządki w budzie trza robić, przypilnować gaździne,
coby piknie piernik na Smadnym Mnichu upiekła, przypilnować bace, coby
pikne śledzie w oleju wyryktowoł, więc następny wpis bedzie dopiero po
Świętak...
syćkim i syćkiemu, co zyje, fce zycyć
PIKNIE WESOŁYK ŚWIĄT!!!
(mom nadzieje, ze sie nie pomyliłek – uśmiechniętyk kuf powinno być
telo co potraw wigilijnyk).

9-zwyczajow-swiatecznych-i-ich-znaczenie
Od kilkunastu, kilkudziesięciu lat powtarzasz te zwyczaje co roku. Zawsze
w okresie Bożego Narodzenia. Wiesz skąd się wzięły i jakie jest ich
prawdziwe znaczenie?
Wigilia rozpoczyna święta Bożego Narodzenia - rodzinne, chrześcijańskie
święta pełne pięknych tradycji i podniosłego nastroju. Na przestrzeni
wieków zwyczaje ludowe i obrzędy religijne związane z tymi świętami
nawarstwiały się i łączyły w przedziwne formy. Relikty wierzeń
pogańskich splatały się z tradycjami chrześcijańskimi a każdy naród
zabarwiał je specyficznymi cechami własnej kultury.

Przypomnijmy sobie niezwykłe bogactwo znaków i symboli związanych z
Wigilią Bożego Narodzenia.
1) DIES NATALIS
Wybór daty świąt Bożego Narodzenia nie jest przypadkowy. Święto
chrześcijańskie miało być przeciwwagą dla obchodzonego w tym dniu w
Rzymie (od 274 r.) Dnia Narodzin Niezwyciężonego Słońca (Dies Natalis
Solis Invicti). Stwierdza to explicite m.in. anonimowy komentator dzieł
Dionizego Saliby: “Podają, że powodem, dla którego przeniesiono
wspomniane przez Ojców uroczystości na grudzień, jest święto
narodzenia słońca. Weszło w zwyczaj, że do tych obrzędów zaproszono i

dopuszczono także chrześcijan. Postanowiono tedy w tym dniu obchodzić
święto narodzin prawdy". (L.Stomma, Słońce rodzi się 13 grudnia).
2) WIGILIA
Słowo “wigilia" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie.
Tradycja czuwania przed dniami świąt wywodzi się ze Starego
Testamentu. W izraelskich domach w wigilię szabatu i innych świąt
szykowano jedzenie i czyniono wszelkie przygotowania tak, aby święto
mogło być dniem odpoczynku. W Nowym Testamencie wigilie
rozpoczynały obchód święta. Trwały one od godziny trzeciej po południu
do wieczora. Przygotowanie wigilijne miało na celu przyrządzenie potraw
oraz odprawienie przypisanych modlitw i ceremonii rytualnych.
3) WIECZERZA WIGILIJNA BOŻEGO NARODZENIA

Wieczerza Wigilijna miała zawsze charakter bardzo uroczysty. Do wigilii
zasiadano, gdy pierwsza gwiazdka ukazała się na niebie. Starym
zwyczajem rozpoczynano odczytywaniem fragmentu Ewangelii św.
Łukasza o narodzeniu Chrystusa. Ceremoniom przewodniczył z zasady
ojciec rodziny a tam, gdzie go zabrakło, rolę tę pełnił najstarszy
mężczyzna lub najstarsza kobieta. Uczta wigilijna zbierała w krąg rodzinę,

krewnych i samotnych. Religijny charakter wieczerzy wigilijnej podkreślał
zwyczaj łamania się opłatkiem. Wieczerza ta miała bowiem przypominać
“agapę", podczas której u pierwszych chrześcijan odbywała się
Eucharystia, czyli uczta miłości.
4) PIERWSZA GWIAZDA
Znakiem do rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej było ukazanie się na niebie
pierwszej gwiazdy. Gwiazda jest pamiątką gwiazdy betlejemskiej, którą
ujrzeli Mędrcy. Zwyczaj ten głęboko zakorzenił się w polskiej kulturze.
Pierwsza gwiazdka wyznacza granicę między codziennością a świętem,
między światem bliskim, znanym, a światem cudów, nadprzyrodzonych
zjawisk, tajemnicy. Jej blask napełnia ludzi niepokojem, grozą, ale i
wielką radością. W ten cudowny wieczór rodzi się bowiem Zbawiciel.
5) ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM
Najważniejszy i kulminacyjny momentem wieczerzy wigilijnej jest łamanie
się opłatkiem. Opłatki są śladem po eulogiach starochrześcijańskich.
Eulogie były to chleby ofiarne składane na ołtarzu. Część tych chlebów
konsekrowano i rozdawano jako Eucharystię, a pozostałą resztę
poświęcano po Mszy św. i rozdawano tym, którzy nie przyjęli Komunii św.
Był to rodzaj komunii duchowej. Z tego powodu od przyjmujących
wymagano odpowiedniego usposobienia duchowego. Eulogie były
znakiem miłości i jedności chrześcijańskiej.
Dziś niejaki ślad tego znaku wzajemnej życzliwości i jedności pozostał w
zwyczaju wysyłania sobie opłatków z dobrymi życzeniami. Opłatki były
wypiekane na plebaniach lub w klasztorach i roznoszone po domach. To
miało swoją głęboką wymowę, były wyrazem jedności z kościołem
parafialnym. Dzielenie się nawzajem opłatkiem-chlebem, oznacza
otwarcie serca drugiemu człowiekowi, jest znakiem miłości i pokoju,
gotowości do oddania bliźniemu nawet ostatniego kawałka chleba.
6) WOLNE MIEJSCE PRZY STOLE
Wolne miejsce w czasie wieczerzy wigilijnej przeznaczone jest dla
przypadkowego gościa, samotnego, bezdomnego. To miejsce symbolizuje
też obecność Chrystusa, który tego wieczoru, w sposób szczególny,
przychodzi do człowieka. Wyraża ono również serdeczną pamięć o

naszych bliskich, przebywających z dala od rodzinnego domu. Wolne
miejsce oznacza także członka rodziny, który odszedł do wieczności.

7) TRADYCYJNE POTRAWY
Dawniej ilość potraw podawanych na stół wigilijny była różna. Dzisiaj
najczęściej spotyka się zwyczaj spożywania dwunastu potraw. Jadłospis
wigilijnych potraw był tak przemyślany, żeby uwzględniał wszystkie płody
rolne i leśne z całego roku. Do najbardziej typowych i tradycyjnych
zestawów ludowych potraw wieczerzy wigilijnej należały: barszcz z
buraków, zupa grzybowa, zupa owocowa, kluski z makiem, pierogi,
kapusta, ryby, groch, fasola, kasza, pszenica, kutia, jabłka, orzechy,
miód. Zwyczajem jest umieszczanie na wigilijnym stole ryby, głównie
karpia. Ryba jest starochrześcijańskim znakiem. Grecka nazwa ryby brzmi
“ichthys". Wyraz ten jest skrótem następujących słów: Jezos Christos
Theu Hios Soter, co znaczy po polsku: Jezus Chrystus Syn Boga,
Zbawiciel.
8) POST ŚCISŁY
Tradycyjnie w Polsce w wigilię Bożego Narodzenia zachowywany jest
ścisły post, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Trwał aż do

północy, natomiast post ilościowy -do ukazania się pierwszej gwiazdy na
niebie. Zwyczaj ten jest pozostałością dawnego, pokutnego charakteru
adwentu, który obchodzony był na wzór Wielkiego Postu. Pozostało z
tego okresu polskie przysłowie: “ W adwenta same posty i święta".

9) CHOINKA
Jedną z najmłodszych tradycji wigilijnych jest strojenie choinki. Zwyczaj przyjęto
od Niemców w latach 1795 -1806. Kościół początkowo był niechętny, potem
przejął choinkę i nadał jej chrześcijańską symbolikę "biblijnego drzewa
wiadomości dobra i zła". Zielone drzewko oznacza wieczną zieleń, nadzieję nieba.
Światełka na drzewku przypominają przyjście na świat Chrystusa-Światłości
Świata.
Rozrzucone na choince łańcuchy symbolizują węża, kusiciela, a błyszcząca na
czubku gwiazda, ewangeliczną gwiazdę betlejemską. Inne ozdoby drzewka
wigilijnego drzewka to znak darów i łask jakie spływają na świat z przyjściem
Odkupiciela. Stojąca choinka wyparła z domów wcześniejsze wigilijne przybrania,
którymi były wierzchołki jodły i świerku zawieszone u pułapu w izbie.

Kiedy urodził się Jezus? - http://warszawa.gosc.pl/doc/2288574.Kiedy-urodzil-sie-Jezus
Boże Narodzenie - http://www.pch24.pl/swieta-na-cenzurowanym,32781,i.html#ixzz3MNQB5ZZ0

Video:

https://www.google.com/search?q=A+Christmas+Carol+OPOWIE%C5%9A%C4%86+WIGILIJNA+1999+LEKTOR+%5BCa%C5%82y+Film+...&oq=A+Christmas+Carol
+OPOWIE%C5%9A%C4%86+WIGILIJNA+1999+LEKTOR+%5BCa%C5%82y+Film+...+++&aqs=chrome..69i57.2631j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Bóg się rodzi! On, który jest Święty przychodzi do nas, grzesznych ludzi. Przychodzi
nie po to, by sądzić i potępiać, lecz po to, aby kochać i zbawić. Przychodzi szukać tego, co
zginęło, co uległo złu, co pogrążyło się w beznadziei. Przychodzi, ponieważ jest Miłością.
Nikt nie jest Mu obcy ani obojętny. Dzieląc się opłatkiem, proszę Pana przychodzącego na
świat w postaci małej Dzieciny, aby uzdolnił nas abyśmy byli autentycznymi świadkami
Miłości, aby umocnił naszą nadzieję, zaufanie oraz dobroć, byśmy się stali godnymi Daru
Nocy Betlejemskiej i mogli Go wiernie w Jego miłości naśladować. Na Święta Bożego
Narodzenia i Nowy Rok ,Niech Nowonarodzony szczodrze i hojnie błogosławi.
Ja zaś do tych życzeń łączę moją pamięć przed żłóbkiem i szczerą modlitwę.

Jak dobrze przygotować Wigilię?
Wieczerza wigilijna nie jest zwykłą kolacją. Wigilijna liturgia domowa pomaga lepiej przeżyć nie tylko ten wieczór, ale
i całe święta Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją wolne miejsce przy wigilijnym stole jest przeznaczone dla przygodnego
gościa, który w wigilijny wieczór może zapukać do naszych drzwi. Może też wyrażać pamięć o bliskich osobach, które z różnych
powodów nie mogą spędzić świąt razem z nami, albo przypominać o zmarłych członkach rodziny. Opłatek jest wyrazem zgody.
Dzieląc się nim składamy sobie życzenia. Stół powinien być nakryty białym obrusem, podkreślającym uroczysty charakter. Pod
obrusem układa się kilka źdźbeł siana. Przypomina ono ubóstwo groty betlejemskiej i Maryi, która złożyła narodzonego Jezusa w
żłobie. Krzyż symbolizuje Jezusa, który umarł na Krzyżu i Zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Świeca symbol Chrystusa, który
przyszedł na świat jako „światło na oświecenie pogan”. Choinka jest symbolem drzewa rajskiego. Ponieważ pozostaje zielona
nawet zimą, jest uważana za symbol Chrystusa – drzewa życia. Pismo Święte, a tam opis Narodzenia Pańskiego.
ZAPALENIE ŚWIECY: Światło Chrystusa. W; Bogu niech będą dzięki.

Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn
Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada o tym Ewangelia Św. Łk ;
„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby
przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Udał się także Jozef
z Galilei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ
pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubiona
sobie Maryja, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali,
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie.

Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego Syna i
prosimy Cię: Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Obdarz naszych Bliskich pokojem tej nocy.
Wszystkich opuszczonych, pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Naszych zmarłych obdarz szczęściem i światłem
Twej chwały. 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.
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.

Wielki Post w Kościele jest traktowany
jako czas pokuty i nawrócenia. Jego zaleceniami są post, jałmużna i
modlitwa. W okresie wielkiego postu z kościoła znikają kwiaty przy
ołtarzu, nastrój pokuty podkreśla skromniejszy wystrój świątyni.
Kolorem liturgicznym jest fiolet,
a w IV niedzielę różowy. Początków
używania koloru różowego w dni
niedzieli Laetare doszukuje się w
tradycji procesji Papieża z różą do
kościoła Św. Krzyża Jerozolimskiego.
Papież konno przybywał z Lateranu trzymając w rękach różę.
Z czasem wykształcił się zwyczaj ofiarowania przez Papieża złotej róży
świątyniom. Złote Róże otrzmały Sanktuaria m. in. w:

niektórym osobom i

KALWARII
ZEBRZYDOWSKIEJ

Czarna róża,
którą Papież
Benedykt XVI
dał do Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
w 2006 r. Jest jedyną na świecie
Różą papieską nie złotą.

CZĘSTOCHOWIE

W WIELKIM POŚCIE ODPRAWIA SIĘ: Drogę Krzyżową -pojawia się także Stacja XV - Zmartwychwstanie, która
nadaje sens całej Ofierze Jezusa Gorzkie Żale - nabożeństwo, połączone z wystawieniem N. Sakramentu i kazaniem
pasyjnym .
W Wielkim Poście od XI wieku zasłaniano Krzyże tzw. „suknem postnym”. Od XVIII wieku tylko podczas dwóch ostatnich
tygodni. Obecnie zwyczaj ten w Polsce został on zachowany. W pierwszych wiekach Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i
Wielką Sobotę. W III wieku poszczono już cały tydzień, zaś na początku IV wieku, na pamiątkę 40-dniowego postu Jezusa na
pustyni oraz 40 lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu, został przedłużony do 40 dni. Niedziele, jako dni świąteczne, nie
były nigdy do niego wliczane.
W VII w. Kościół katolicki za początek postu przyjął VI niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele wyłączone były z postu,
aby zachować 40 dni pokutnych jego początek przypadał na środę. Od 1570 roku był to już zwyczaj powszechnie obowiązujący w
Kościele. W tym dniu na znak pokuty posypywano głowę popiołem.

Papieżowi Grzegorzowi I Wielkiemu przypisuje się wprowadzenie okresu przygotowującego do wielkiego postu –
przedpościa (czasu Siedemdziesiątnicy), rozpoczynającego się na dziewięć tygodni przed Wielkanocą i obejmującego
trzy kolejne niedziele przed Środą Popielcową: Niedziela Siedemdziesiątnicy (zwana także Niedzielą Starozapustną),
Niedziela Sześćdziesiątnicy (zwana także Niedzielą Mięsopustną) i Niedziela Pięćdziesiątnicy (zwana także Niedzielą
Zapustną). Aktualnie przedpoście obchodzi się w Kościele katolickim w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz
przez luteranów, mariawitów i anglikanów.
W czasie postu chleb smarowało się powidłami lub maczano go w oliwie. Podawano śledzie bez śmietany, kawa również była
bez śmietany i bez cukru, za to z palonych żołędzi. Piło się herbatę lipową, zamiast deserów podawano mało słodkie ciastka
zwane "wiekuistymi", gdyż można je było jeść w pół roku po upieczeniu. Kobiety na sześć tygodni zdobiły się czarnymi agatami
albo drobiazgami z hebanu i onyksu w srebrze.W czas postu nie wypadało grać skocznych polek i mazurków. Jeśli już, to smętne
dumki i nokturny. Zdarzało się, że w czas postu dzieciom chowano zabawki, zostawiając tylko te najbardziej zniszczone, a zamiast
baśni czytano im żywoty świętych.

Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów mięsnych,
obowiązuje od 14 roku życia we wszystkie piątki całego roku,
chyba że w danym dniu przypada jakaś Uroczystość.
Nie obowiązuje również w Oktawie Wielkanocy.
Dni Oktawy Bożego Narodzenia nie są Uroczystościami
i dlatego przypadający w tej Oktawie piątek jest dniem pokutnym.

Wstrzemięźliwość i post ścisły (3 posiłki w ciągu dnia, w tym tylko 1
do syta) obowiązują osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60 roku życia
w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek.
POWSTRZYMYWANIE SIĘ OD ZABAW HUCZNYCH obowiązuje
w piątki całego roku i w czasie Wielkiego Postu.

Warto poczytać: http://liturgia.wiara.pl/doc/418991.Wszystko-o-Wielkim-Poscie
http://www.tradycyjnarodzina.pl/tradycje-rodzinne/zwyczaje-wielkanocne
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/wielki_post_popielec.php3

Zadaj swoje zapytanie pisząc na adres: listy@przk.pl

Ogród Oliwny

http://www.goodnews.ie/viadolorosa.shtml

O. Adam Szustak OP - https://www.youtube.com/watch?v=I4D1wkwpyJc

JEROZOLIMA:

https://youtu.be/rP7nldRKAyI . https://youtu.be/zUt_sdrJXLo

Patriarcha trzykrotnie obchodzi kaplicę Grobu Chrystusa. Izraelscy żołnierze rewidują go, sprawdzając, czy
nie ma przy sobie zapałek. Wchodzi do pozbawionego światła wnętrza. Po chwili dobywają się stamtąd
płomienie ognia. Jak co roku, w prawosławną Wielką Sobotę jerozolimska bazylika wypełnia się wiernymi
siedmiu wschodnich obrządków, które obchodzą Wielkanoc według kalendarza juliańskiego. Ludzie
gromadzą się wokół okrągłej kaplicy Anastasis, co po grecku znaczy „Zmartwychwstanie”. Tradycja
niepodzielonego Kościoła podaje, że w tym właśnie miejscu zmartwychwstał Chrystus. Dlatego też
świątynię, która katolikom i protestantom znana jest pod nazwą bazyliki Grobu Świętego (Pańskiego),
prawosławni nazywają bazyliką Zmartwychwstania. Tego dnia jest ona miejscem wydarzenia, określanego
przez wielu jako największy cud w obrębie ziemskiego kręgu prawosławnej wspólnoty.
Cud światła: Wierni przynoszą do kościoła świece grube jak paschały. W rzeczywistości są to ściśle
połączone pęczki cienkich świeczek, które pojedynczo zapalane są zazwyczaj przed ikonami. W każdym
pęku doliczyć się można 33 świec – tyle lat prawdopodobnie miał Jezus, gdy zmartwychwstał i wstąpił do

nieba. Miejscowi oraz przybysze z bliskich i odległych krajów godzinami oczekują na przybycie patriarchy;
niektórzy z nich okupują wnętrze bazyliki już od poprzedniego wieczora. Po wieczornych nabożeństwach
prawosławnego Wielkiego Piątku wygaszane są też w całej bazylice lampy oliwne. Czekający śpiewają po
arabsku (w tym języku modli się większość chrześcijan Bliskiego Wschodu) i biją w bębny. Atmosfera
ekscytacji narasta z przybyciem o godz. 14.00 prawosławnego patriarchy Jerozolimy. Teofilos III trzykrotnie
obchodzi kaplicę, po czym zdejmuje strój patriarszy, pozostając tylko w białej albie. Izraelscy żołnierze
rewidują go, sprawdzając, czy nie ma przy sobie zapałek lub zapalniczki. To stara procedura – do początku
XX w., jako polityczni zwierzchnicy Jerozolimy, robili to Turcy. Obecność przedstawicieli władz
niechrześcijańskiego państwa ma być obiektywnym świadectwem prawdziwości tego, co za chwilę się
wydarzy. Patriarcha zrywa woskową pieczęć, którą wcześniej żołnierze zamknęli wejście do kaplicy. Przy
akompaniamencie głośnych modlitw, okrzyków i gwizdów wchodzi do pozbawionego światła wnętrza. Tam
w kompletnej ciemności modli się przy grobie Jezusa. Wierni tego nie widzą, reagują wzmożonym
entuzjazmem dopiero na widok dobywających się z wnętrza płomieni. To zapaliły się dwa pęki świec, które
patriarcha wniósł do kaplicy. Trudno opisać radosną wrzawę, która wypełnia bazylikę, gdy przy dźwięku
dzwonów brodaty starzec wychodzi z kaplicy, trzymając oburącz skrzyżowane świece, płonące jak
pochodnie. Od nich odpalane są kolejne, jednak gdzieniegdzie w bazylice świece zapalają się same już w
momencie cudu, gdy patriarcha nie zdąży jeszcze wyjść na zewnątrz.
Co z tym ogniem? Cud świętego ognia wydarza się w tym miejscu od początków chrześcijaństwa. Już w IV w.
historyk Kościoła Euzebiusz opisuje, jak to w roku Pańskim 162 jerozolimski biskup Narcyz, z braku oliwy, nakazał
napełnić lampy w bazylice zwykłą wodą. W trakcie wielkosobotniej modlitwy lampy zapłonęły żywym światłem.
Niewiele późniejsza od Euzebiusza Egeria, autorka pierwszego przewodnika dla pielgrzymów po Ziemi Świętej,
wspomina o obrzędzie w kaplicy Zmartwychwstania, podczas którego wychodzące ze środka płomienie wypełniają
cały kościół „nieskończonym światłem”. Tradycja obrzędu świętego ognia była tak silna, że nie przerwały jej nawet
wieki panowania arabskich i tureckich muzułmanów. Przez stulecia wielu próbowało podważyć wiarygodność owego
wydarzenia. Już w średniowieczu pojawiły się oskarżenia o rzekome fałszerstwo: ukryty pod kopułą bazyliki mnich
miał dyskretnie rozsypywać nad głowami wiernych fosforyzującą, łatwopalną substancję. Oczywiście nie można
wykluczyć, że do podobnych trików mogło niekiedy dochodzić w odległej przeszłości. Jednak dzisiaj, przy obecności
dziesiątek kamer, nie można byłoby ich powtórzyć. Mimo że cud wielokrotnie próbowano sfilmować, jest to bardzo
trudne. Moment zapalenia świec w kaplicy jest niewidoczny dla osób pozostających na zewnątrz, zaś jeśli chodzi o
świece same zapalające się w kościele, nikt przecież nie wie, na którą z setek świeczek skierować obiektyw. Nie jest
to zresztą najważniejsze. „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” – jak powiedział Jezus do Tomasza.
Udało się natomiast zmierzyć temperaturę płomienia. Wyniki okazały się zdumiewające: w pierwszej chwili wynosi
ona zaledwie 42°C, a dopiero po kwadransie osiąga 320°C. Trudno naukowo wytłumaczyć przyczynę tego zjawiska.
Wierni radośnie „obmywając” sobie dłonie i twarze płomieniami, które nie palą ani nie parzą.
Jeśli cud, to dla wszystkich: Wokół cudu świętego ognia narosło wiele nieporozumień. Dla niektórych
prawosławnych jest to widomy dowód nieprawdziwości wiary katolików. Inni uważają, że cud jest dowodem na
wyższość kalendarza juliańskiego nad gregoriańskim. Takie stawianie sprawy jest sprowadzaniem wiary do poziomu
zabobonu. Żaden cud, jeśli jest prawdziwy, nie może dokonywać się przeciw komukolwiek. Jeśli cud ognia występuje
nieprzerwanie, od czasów starożytnych, jedynie w obrębie jerozolimskiego prawosławia, świadczy to o sile tradycji
tego apostolskiego Kościoła. Z tą, a nie inną tradycją łączy się ów cud. Nie można jednak tej prawdy traktować w
sposób negatywny, wykluczający. Zapewne też wynikiem nieporozumień jest dystans większości katolików. Chociaż
Kościół katolicki oficjalnie ani nie potwierdził, ani też nie zaprzeczył cudowności tego wydarzenia, wspomina się o
nim niezwykle rzadko. Zdarza się też, że przełożeni niektórych klasztorów zakazują swoim członkom biernego nawet
uczestniczenia w prawosławnych obrzędach Wielkiej Soboty w Jerozolimie. Takie praktyki należy jednak uznać za
lustrzane odbicie wyżej wspomnianego błędu niektórych prawosławnych. Jeśli cud świętego ognia jest prawdziwy – a
wiele na to wskazuje – katolik nie ma powodu się go obawiać. Może dać się ponieść entuzjazmowi zgromadzenia.
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2018/Przewodnik-Katolicki-13-2018/Temat-numeru/Cud-ognia

https://youtu.be/xrhwP34IQnM . https://youtu.be/gtqWPxqG_wY . https://youtu.be/rP7nldRKAyI

 Wielkanoc: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc#Znaczenie_teologiczne
 Panorama ze Wzgórza Oliwnego: https://youtu.be/FLyi9I2fzak
 Drogi Krzyżowa: https://youtu.be/phqNpG4yVk0
 Pielgrzymkowa Droga Krzyżowa: https://youtu.be/x1oqvL3axOc

 Model Jerozolimy: https://youtu.be/6nuKYWv66mU
 Model Golgoty: https://youtu.be/hS-OkMN88cM

ŻYCZENIA:
Alleluja dziś śpiewamy,
Bogu cześć i chwałę dajmy.
Bo Zmartwychwstał nasz Zbawiciel,
Tego świata Odkupiciel.
Błogosławionych Świąt
życzy …

"A nad Głową Jego umieścili
napis z podaniem Jego winy:

To jest Jezus, Król żydowski
po hebrajsku, łacinie i grecku

Św. Tomasz:

„ Pan mój i Bóg mój”

Katolicka Wspólnota Chleb Życia
02-220 Warszawa, Łopuszańska 17
tel.+48 22 8466644
biuro czynne do 16.00, przyjmowanie ludzi bezdomnych 24 h

http://katolelementarz.pl/?page_id=557

kościół „Ojcze nasz” na Górze Oliwnej

ogród Oliwny

KAŻDY Z NAS NIESIE SWÓJ WŁASNY KRZYŻ

„To jest Jezus, Król
żydowski ”, po hebrajsku , łacinie i
NAPIS :

grecku

J E R O Z O L I M A

SUPER VIDEO Z ZIEMI ŚWIĘTEJ:

https://youtu.be/RmVU6Ju7ELA

https://youtu.be/_5ta5kFD7ZA

Miejsce

Ukrzyżowania

https://pch24.tv/calun-turynski-budzi-nienawisc-niesamowity-obraz-jezusa-przeraza-chrystofobow/

https://www.national-geographic.pl/artykul/pierwsza-hiperrealistyczna-rzezba-jezusa-wzorem-byl-calun-turynski221019113147#Czy+Jezus+naprawd%C4%99+istnia%C5%82%3F

W powyższym artykule:
1. Hiperrealistyczna rzeźba Jezusa w Salamance
2. Wystawa dla wiernych i nie tylko
3. Całun Turyński badania. Co wiadomo o tajemniczej relikwii?
4. Czy Jezus naprawdę istniał?

Bazylika Bożego Grobu:

https://albumromanski.pl/album/jerozolima-bazylika-grobu-bozego-iv-xii-wiek

Rewelacyjne zdjęcia z Bazyliki Grobu Bożego, zobacz
acz pod tym linkiem: https://wiadomosci.onet.pl/religia/wiara/dowody-na-meke-i-smierc-jezusa-chrystusa/kz16pws

arcosolium

EMAUS: ŁUKASZ

I KLEOFAS

W dniu Zmartwychwstania Jezusa do Emaus szli dwaj Jego uczniowie. W czasie drogi
przyłączył się do nich Jezus, który z początku nie został rozpoznany.

Św. Tomasz:

„ Pan mój i Bóg mój ”
Po dotarciu na miejsce, do Emaus, w czasie wspólnego posiłku, Jezus został rozpoznany
przez uczniów, gdy łamał dla nich Chleb, i wówczas zniknął.

NIEBO
O

W ramach P R E Z E N T U : Niezwykły film o Izraelu , ( https://youtu.be/LER7lcnzoDU ).
Grób jest pusty. Możesz teraz spotkać Żyjącego wśród nas Chrysusa.
Proponuję Tobie spojrzeć na Jerozolimę: Zdjęcia Jerozolimy - Miłego oglądania!
Specjaliści z Politechniki Ateńskiej przeprowadzili prace przy kaplicy Grobu Jezusa. Otóż na portalu
National Geographic pojawiły sie pierwsze materiały na temat tego, co zostało odkryte. Klikając TUTAJ
możesz zobaczyć, jak stary kamieniołom przekształcał się w ciągu wieków. Na dole strony znajdziesz też
zwiastun filmu, jaki był zrealizowany przy okazji badań. Przypominam też, że TUTAJ znajdziesz
materiały, którymi można uzupełnić swoją wiedzę: https://jerozolima2013.blogspot.com/

Zapraszam Ciebie, byś zobaczyć Jerozolimę w czasach Jezusa:

https://youtu.be/EHs07DVRzOs

Wirtualna pielgrzymka do Ziemi Świętej (ofmcap.org)
W okresie Bożego Narodzenia nasze myśli spontanicznie kierują się do Betlejem w Ziemi Świętej, do miejsc,
w których narodził się i żył nasz Zbawiciel. W okresie, w którym pandemia wciąż uniemożliwia nam
podróżowanie, zapraszamy na wirtualną pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
Aby ułatwić tę wirtualną pielgrzymkę, prezentujemy listę galerii zdjęć, podzielonych według różnych miejsc.
Wszystkie opublikowane zdjęcia (28 GB i 4400 zdjęć) są dostępne również dla Braci Mniejszych Kapucynów
w wysokiej rozdzielczości w naszym Capuchin Creative Commons. Zdjęcia wykonał brat Paweł Teperski
OFMCap i udostępnił je współbraciom. Dzięki temu mogą one być legalnie wykorzystywane przez Braci
Kapucynów zarówno w publikacjach drukowanych, jak i na stronach internetowych.
Udanej pielgrzymki do miejsc Jezusa!

Capuchin Creative Commons - zdjęcia do pobrania:
https://drive.google.com/drive/folders/1RmFg22GerlinMA5b35XzenK0jQS5nDqH?usp=sharing
Galerie zdjęć z Ziemi Świętej do obejrzenia w internecie:

Jerozolima


Klasztor kapucynów, Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/yJMMI77gY8lAoeRj1



Klasztor Kapucynów, Jerozolima, – ogród https://photos.app.goo.gl/j8UaVVMVr1oZh2J3A



Kaplica Wniebowstąpienia w Jerozolimie – https://photos.app.goo.gl/aqzKYUvQX8yI0iVu2



Coenaculum – https://photos.app.goo.gl/swPTf6C9tov7h9dp2



Dominus flevit, Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/1lyCaEMG8xyQ9t9B3



Zaśnięcie Marii – https://photos.app.goo.gl/2W8CV7zxb92LVhFr1



Ecol Biblique – https://photos.app.goo.gl/k8TQYMPSzNniJsvE2



Getsemani, Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/TUghMO9gO0U5tULk2



Golgota – https://photos.app.goo.gl/EtBCZDjK71bLL4eB2



Święty Grób 1 – https://photos.app.goo.gl/Zhvj35ZhvFKXPWk12



Święty Grób 2 – https://photos.app.goo.gl/s54VZuRhSbCSChBR9



Jerozolima – miasto nr. 1 - https://photos.app.goo.gl/beHpv9g4KDnLm4Ww1



Jerozolima – miasto 2 – https://photos.app.goo.gl/rDD0U1je6K7Y2v3t1



Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/AmFJag4xJq3nYxUS9



Jerozolima nocą – https://photos.app.goo.gl/XF1qxp1ZSx5jx53z5



Jerozolima, Getsemani, Ermitaż https://photos.app.goo.gl/5VqrAuwuYzkSPQYu7



Grobowiec króla Dawida – https://photos.app.goo.gl/rjlrVSnXKkyZeTdD2



Góra Oliwna – cmentarz, Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/WUMFWQq1EG97tiQJ3



Pater noster, Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/DjpkbGfXLP6IJAqw1



Piotr w Gallicantu – https://photos.app.goo.gl/69FiU36PSsQxkiXl2



Wzgórze Świątynne – https://photos.app.goo.gl/LE3Rxx18TgX4V3qb9



Miasto Dawida – https://photos.app.goo.gl/AgP0U961i4nEOo383



Grób Marii Panny – https://photos.app.goo.gl/xJil4NvR6ZpDXc4F3



Ściana Płaczu – https://photos.app.goo.gl/NsDecXX9OJRI3BAw2

Muzea jerozolimskie


Muzeum Ziemi Biblijnej w Jerozolimie – https://photos.app.goo.gl/21CdpaQoQd8W7frV6



Muzeum Rockefellera, Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/RdXfxDNvmx3CAFxf7



Muzeum Izraela, Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/2YkGypgQ7euG4UVr7



Wieża Dawida, Jerozolima – https://photos.app.goo.gl/k7fAN6P7iR9v4B6M8

Betlejem


Betlejem z innej strony – https://photos.app.goo.gl/Dg3O4jJWQdNNWtlz1



Kościół Narodzenia Pańskiego w Betlejem – https://photos.app.goo.gl/HiZ9LvBDMIwNZbjv1



Kościół Groty Mlecznej w Betlejem – https://photos.app.goo.gl/lXkbIWsjPCHcnk3i2



Pole pasterzy, Betlejem – https://photos.app.goo.gl/bGz3Kr5cyJXpdqQM2

Jordania
Jordania, strona chrztu – https://photos.app.goo.gl/xbQZ77HJNLAYaC3f2



Galilea


Banias, źródła rzeki Hermon – https://photos.app.goo.gl/ipoDDi17ExTnoL6VA



Betsaida, Galilea – https://photos.app.goo.gl/FqY85NTLjKXJnoCk6



Kana, Galilea – https://photos.app.goo.gl/5x24Q9UQkT5MNYPg7



Kafarnahum, Galilea – https://photos.app.goo.gl/8kYTESC9qm1yf74s7



Domus Galilaeae 1 – https://photos.app.goo.gl/ZhHSGgH9RmW4TR957



Domus Galilaeae 2 – https://photos.app.goo.gl/dlAT7WEfL2wMwkio1



Synagoga Gamla – https://photos.app.goo.gl/PnUphi9W4TcyEh556



Ginosar – starożytna łódź galilejska – https://photos.app.goo.gl/uM3EdPMpErC45tU76



Jordan River Park – https://photos.app.goo.gl/QD4XHstojpPQpc6F7



Korazim, Galilea – https://photos.app.goo.gl/JrmfQtAoCghAC71C8



Kursi, Gergesa – https://photos.app.goo.gl/gPcm7NxpA2NbxvwN7



Magdala, Galilea – https://photos.app.goo.gl/XU3NuTZnjYhvElbk1



Góra Karmel, Hajfa – https://photos.app.goo.gl/U7ZcHH3VtcGMiU8T7



Góra Błogosławieństw, Galilea 2019 – https://photos.app.goo.gl/I1sbzRM0xvFAD64k1



Góra Błogosławieństw, Galilea 2020 – https://photos.app.goo.gl/PiSAoMKZCYGFo8nF7



Góra Tabor, Galilea – https://photos.app.goo.gl/cTIW4YDH1XCBktms2



Nain, Galilea – https://photos.app.goo.gl/pfr25UVJx9h5t9958



Nazaret, Galilea – https://photos.app.goo.gl/lPQWuOySqEwLKb8L2



Prawosławne Kafarnaum – https://photos.app.goo.gl/W8UCeruj27skoDW87



Prymat Piotra, Galilea – https://photos.app.goo.gl/Vw8iSeHyXJFF2JvD3



Jezioro Galilejskie – https://photos.app.goo.gl/83SQCKHSAXgtwqhi7



Tabagha / Dalmanuta, Galilea – https://photos.app.goo.gl/595gLmqRfhQNIHL93



Tel Megiddo, Galilea – https://photos.app.goo.gl/QTF1GsTn8YJXudbo6

Inne


Bet Gemal, Jerozolima, Izrael – https://photos.app.goo.gl/C8mctN5x4o8ijjc69



Bethany, Izrael – https://photos.app.goo.gl/icRhimMpyfaFuAPV8



Bethphage, Izrael – https://photos.app.goo.gl/Ah7yeN9AK7p2WcbP6



Morze Martwe – https://photos.app.goo.gl/IVFxgn0QE2Lt9igt2



Deir Rafat, Izrael, Reginae Palaestinae – https://photos.app.goo.gl/Pew39E9ukR7jiybZ8



Ein Kerem, St John Ba Harim, Izrael – https://photos.app.goo.gl/BxLLvMqjCLWsiAf7A



Ein Kerem, Kościół Nawiedzenia, Izrael – https://photos.app.goo.gl/SZtK7MSUH7kQGps3A



Emaus, Abu Gosh, Izrael – https://photos.app.goo.gl/XTjMuqJTXuomSSrS7



Jerycho – https://photos.app.goo.gl/Qryp4MpORXBW2YBq2



Masada – https://photos.app.goo.gl/UpDu6jA4Dlj8H6HV2



Góra Kuszenia – https://photos.app.goo.gl/dnkPMQg2wQjrsohEA



Qumran – https://photos.app.goo.gl/1wk7WNKj7gfoLuW53
https://www.ofmcap.org/pl/notizie/altre-notizie/item/5072-wirtualna-pielgrzymka-do-ziemi-swietej

Ziemia Święta z roku 1936 stron 276:
http://www.rcin.org.pl/igipz/Content/29840/WA51_23008_PTG704-r1936_Ziemia-Swieta.pdf

Filmy religijne: http://swiatlopana.com/category/filmy/

BIBLIA OD KUCHNII: "Dzieci, czy macie co na posiłek?" . Chrystus po Zmartwychwstaniu
służył najbliższym nie tylko jako lekarz czy nauczyciel, ale też jako kucharz. Nie wierzycie?
Zapraszam do lektury Ewangelii Jana. Znajdziecie tam fragmenty w których
Jezus przyrządzał swoim uczniom posiłki. Oto śniadanie o 5 rano prosto z kart Ewangelii:
1. Na palenisku ogniska lub w domu, na patelni grillowej, umieszczamy
małe kromki chleba oraz ryby słodkowodne (np. pstrąg, panga). Po
usmażeniu umieszczamy kawałki ryby na grzance, skrapiamy wysokiej
jakości oliwą i dekorujemy świeżym tymiankiem.
2. Przepis na 5 chlebów jęczmiennych: łyżeczka suchych drożdży i pół
łyżeczki sody oczyszczonej, 1/5 szklanki ciepłej wody, 1/4 jogurtu
naturalnego, 1 szklanka mąki jęczmiennej + 1/4 szklanki mąki
pełnoziarnistej, szczypta soli. Drożdże rozpuścić w ciepłej wodzie. Ubić
jogurt z sodą (aż utworzy pianę). Wymieszać wszystkie składniki razem,
zagnieść ciasto i wyrabiać w rękach przez 10 minut. Pozostawić ciasto z
misce pod przykryciem w ciepłym miejscu na godzinę tak, aby podwoiło
objętość. Następnie znów zagnieść ciasto i podzielić na 5 równych części
uformowanych w kule. Rozwałkować i pozostawić na pół godziny pod
przykryciem. W tym czasie przygotować palenisko lub nastawić patelnię.
Smażyć placki po 2 minuty z każdej strony. Podawać ciepłe.
3. Ryba z miodem: filet (np. z pangi lub dorsza), sok i skórka starta z
cytryny, sól, pieprz, śmietana, miód. Filety posypujemy przyprawami i
nacieramy skórką i sokiem z cytryny. Następnie układamy w naczyniu
żaroodpornym. Każdy kawałek ryby polewamy dużą łyżką śmietany i
odrobiną miodu (wystarczy mała łyżeczka). Pieczemy w piekarniku
rozgrzanym do temperatury 160'C przez około 20 minut.

Wielkanoc w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Czym była Wielkanoc dla pierwszych chrześcijan?

Zdjęcie ilustracyjneFoto: Romolo Tavani/Shutterstock.com

Dla pierwszych chrześcijan, z których wielu było Żydami, święto paschy zyskało jeszcze
inny wymiar. Wielkanoc była momentem, w którym dokonywano najważniejszych
wtajemniczeń. Wtedy też sprawowana była najbardziej uroczysta liturgia w roku. Była
to noc, w trakcie której wspominano i przeżywano wciąż na nowo tajemnicę przejścia
Jezusa ze śmierci do życia, czyli zmartwychwstanie.
Ks. prof. Józef Naumowicz tłumaczył, że w pierwszych wiekach w Wigilię Wielkanocną
przyjmowano sakrament chrztu, a brali w nim udział głównie dorośli. – W pierwszych
wiekach w Wigilię Wielkanocną, czyli z soboty na niedzielę, przyjmowano chrzest.
Pamiętajmy, że w pierwszych wiekach chrzczono głównie dorosłych. Do chrztu
przygotowywali się długo, zazwyczaj kilka lat - poinformował.
Ale w pierwszych wiekach w całym Imperium Rzymskim decyzja, by wziąć udział w
Eucharystii, zwłaszcza w wielkanocnej liturgii, oznaczała poważne ryzyko.
Chrześcijanie byli prześladowani, a Kościół działał w konspiracji. Sytuacja zmieniła się
dopiero w 313 roku za panowania cesarza Konstantyna.
Czym był Edykt Mediolański? W jakim stopniu męka i śmierć Chrystusa zmieniły
myślenie chrześcijan? Jakie są podobieństwa między Wielkanocą świętowaną dzisiaj a
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa? Czym jest Dies Natalis? Zapraszamy do
wysłuchania całej audycji. https://www.polskieradio.pl/7/5410,labirynt-historii

Program
duszpasterski czytaj i słuchaj:

https://www.youtube.com/@FARO_TV

1. Czym jest Kościół?
https://youtu.be/-2wIzlgDmW4

2. W Kościele uczę się
kochać. https://youtu.be/jLTycsUsyhE
.c.d.n.
Materiały dla rodzin (i nie tylko) przeznaczone są do indywidualnej formacji świeckich i są praktyczną realizacją programu
duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce: Wierzę w Kościół Chrystusowy.
Katechezy przybliżają tematykę Kościoła, a jednocześnie ich formuła ma prowadzić do umacniania więzi małżeńskich i
rodzinnych. Ufamy, że przygotowane rozważania zachęcą Państwa do coraz większego zaangażowania się w życie Kościoła
– parafialnego i powszechnego.
Rozważania zostały przygotowane na poszczególne niedziele w ciągu całego roku. Każdy miesiąc posiada swoje hasło
przewodnie, zaś materiały na poszczególnie tygodnie są rozwinięciem tego tematu. Każdy moduł składa się z 3 części:
wprowadzenia – najczęściej jest to nauczanie Kościoła na dany temat; „do refleksji” – rozważania pogłębiające nauczanie
Kościoła z odniesieniem do życia rodzinnego oraz „zadanie” – konkretna propozycja działań.

materialy-dla-rodzin-w-ramach-programu-duszpasterskiego-kosciola-w-polsce-na-rok-2022-2023/
- Materiały na poszczególne tygodnie roku duszpasterskiego
Materiały do pobrania całość >> Materialy-dla-rodzin

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ - zwiastun nowego programu dla rodzin: https://youtu.be/oCfQK10KUSA
grudzień 2022 - Po co Kościół?

-







2022.11.27 - Czym jest Kościół?
2022.12.04 - W Kościele uczę się kochać.
2022.12.11 - W Kościele lepiej poznaję siebie.
2022.12.18 - W Kościele nikt nie jest sam.
2022.12.25 - W Kościele otrzymuję życie wieczne.

styczeń 2023 - Budowanie Kościoła






2023.01.08 - Boży plan budowania Kościoła.
2023.01.15 - Duch Święty działa w Kościele.
2023.01.22 - Buduję Kościół w każdej chwili życia.
2023.01.29 - Moja rodzina staje się Kościołem domowym.

luty 2023 - Potrzeba wiary w Kościół






2023.02.05 - To my jesteśmy Kościołem.
2023.02.12 - Wiara w Kościół - wiarą w Boga.
2023.02.19 - Śmieci bywają brudne...
2023.02.26 - Wolność i zaufanie.

marzec 2023 - Kontemplować miłość Pana






2023.03.05 - Twarzą w twarz.
2023.03.12 - Niech ktoś pomoże...!
2023.03.19 - Kim On jest dla Ciebie?
2023.03.26 - Bogu niech będą dzięki!

kwiecień 2023 - Rodzina Paschalna






2023.04.09 - Jezus zmartwychwstał i żyje z nami.
2023.04.16 - Żyjemy z Jezusem, kiedy kochamy.
2023.04.23 - Pokój mój daję Wam.
2023.04.30 - Kto we Mnie wierzy...

maj 2023 - Rodzina żyje w mocy Bożego Ducha






2023.05.07 - Rodzina dzieci Bożych - Chrzest Święty.
2023.05.14 - Jesteśmy świadkami Chrystusa - bierzmowanie.
2023.05.21 - Rodzina żyje owocami Ducha.
2023.05.28 - Rozeznawanie woli Bożej w rodzinie.

czerwiec 2023 - Przeżywać przymierze z Panem






2023.06.04 - Jak nie Bóg, to kto?
2023.06.11 - Nie pojmiesz.
2023.06.18 - Trzecie: "Uroczystuj!"
2023.06.25 - Masz czas.

lipiec 2023 - Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił






2023.07.02 - Niedziela to dzień zmartwychwstania, to nasz dzień.
2023.07.09 - Msza Święta sercem niedzieli.
2023.07.16 - Niedziela dniem radości, odpoczynku i solidarności.
2023.07.23-30 - Rodzinne świętowanie niedzieli.

sierpień 2023 - Zbudowani na fundamencie Apostołów






2023.08.06 - Wybrani i posłani.
2023.08.13 - Chrześcijański supermarket.
2023.08.20 - Ojciec Święty.
2023.08.27 - Małżonkowie - królowie, kapłani i prorocy.

wrzesień 2023 - Apostolat i realizacja misji Kościoła






2023.09.03 - Posłani, aby głosić Chrystusa w rodzinie.
2023.09.10 - Posłani, aby głosić Chrystusa... przyjaciołom, znajomym, rodzinie.
2023.09.17 - Posłani, aby głosić Chrystusa... w miejscu pracy.
2023.09.24 - Posłani, aby głosić Chrystusa... w świecie wirtualnym.

październik 2023 - Rodzina otwarta na bogactwo życia Kościoła






2023.10.01 - Kościół jest "Bożą budowlą".
2023.10.08 - Parafia, czyli co?
2023.10.15 - Moje zaangażowanie w parafii.
2023.10.22-29 - Świecki czy kapłan - kto ważniejszy?

listopad 2023 - Idziemy do Domu Ojca






2023.11.05 - Dlaczego Maryja jest wyjątkowa?
2023.11.12 - Świętość - skrzydła dla każdego z nas.
2023.11.19 - Łączność ze zmarłymi.
2023.11.26 - W jednej rodzinie Bożej.

https://youtu.be/-2wIzlgDmW4

1. Czym w swej najgłębszej istocie jest
Kościół i jak podnieść świadomość wiary
w Kościół, którą wyznajemy w Składzie
Apostolskim.
2. Zwrócenie uwagi przede wszystkim na
to, że Kościół nie jest jakąś zewnętrzną
instytucją, ale że my wszyscy go
stanowimy.
3. Kościół jest wspólnotą Ludu Bożego,
która podąża za Chrystusem, dając się
prowadzić Bożemu Duchowi.
4. Uświadamianie, że nie należy
lekceważyć świątyni, w której Bóg
dokonuje naszego uświęcenia, jak i
również stawia „znaki drogowe”, jakimi
są przykazania i Ewangelia.
5. W zakresie, odkrywania tajemnicy
Kościoła i tego, jakim ma być Kościół,
nowy program duszpasterski 2022-2023
bardzo zbiega się z synodem o
synodalności, który również stawia sobie
za zadanie wysłuchanie tego, co na
obecnym etapie Duch Boży ma do
powiedzenia Kościołowi.
6. Uświadamianie wiernym co w istocie
znaczy „Wierzyć w Kościół”, a co
oznacza wierzyć w Boga, który objawił
się jako Emmanuel.
7. Tłumaczenie dlaczego warto jest
„Wierzyć Kościołowi”. A to wyłącznie
dlatego, że przekazuje on treści
objawione wprost przez samego Boga, a
nie żadną ludzką naukę. W Kościele
przekazywane jest to, co Bóg chce nam
ofiarować i jeśli nie wierzę w Kościół, to
się na to zamykam. A jest to bogactwo
łaski Bożej i Prawdy oraz rzeczywista
obecność Chrystusa i moc Bożego
Ducha.
8. Następnym krokiem w uświadamianiu
jest podążanie wraz z Kościołem
wspólną drogą, która być może jest
wyboista, ale jednak prowadzi ku
zbawieniu. Warunkiem podjęcia
wspólnej drogi wraz z Kościołem i w
Kościele jest umiłowanie Kościoła, bo
inaczej iść razem się po prostu nie da.
9. Zwrócenie uwagi, że ludzki grzech nie
podważa sensu Kościoła, ani wartości
jego misji, ponieważ Kościół jest święty,
ale wyłącznie dlatego, że obecny jest w
nim Chrystus, a jako wspólnota jest
wspólnotą grzesznych ludzi. To my,
ludzie, sprawiamy, że w Kościele jest
tyle grzechu, choć on sam jest święty
świętością samego Boga.
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin:

www.kodr.pl

Program duszpasterski będzie realizowany poprzez trzy ścieżki, głównie w
parafiach, ale też poza tym lokalnym kontekstem. Są to przepowiadanie słowa
Bożego i katecheza parafialna, zwiastowanie medialne o Kościele oraz kontynuacja
dzieła synodalności rozpoczętego synodem ogłoszonym przez papieża Franciszka.
Katecheza parafialna skierowana jest głównie do dzieci oraz rodziców
dzieci przygotowujących się do sakramentów pierwszej komunii i
bierzmowania, ale też chodzi o członków parafialnych rad duszpasterskich i
ekonomicznych, którzy — choć są powołani głównie do konkretnego działania —
także powinni być odpowiednio uformowani w duchu założeń programu
duszpasterskiego.
Program chce nadal wykorzystywać ewangelizacyjną wartość przekazu
medialnego, który został odkryty i był z powodzeniem stosowany w czasie
pandemii. Ma przy tym rysować to, co dobrego dzieje się w Kościele oraz być
dodatkowym narzędziem w duszpasterskiej pracy na poziomie parafialnym.
Podobnie, jak w latach ubiegłych, program zaproponowany został w formie pięciu
zeszytów, skierowanych przede wszystkim do duszpasterzy.









Zeszyt teologiczno-pastoralny wyjaśnia koncepcję programu, w
nawiązaniu m.in. do nauczania papieża Franciszka oraz takich wydarzeń z
życia Kościoła, jak rozpoczęty w ubiegłym roku synod o synodalności.
Zeszyt liturgiczny zawiera konspekty nabożeństw, adoracji, modlitewnych
czuwań oraz teksty komentarzy liturgicznych, które zostały przypisane do
różnych wydarzeń roku liturgicznego.
Zeszyt homiletyczny zawiera z kolei materiały, które mogą być pomocą dla
kaznodziejów na poszczególne niedziele oraz uroczystości roku liturgicznego.
Zeszyt katechetyczny to propozycje katechez, które mogą być prowadzone
w ramach parafialnego duszpasterstwa – dla członków parafialnych rad
duszpasterskich, dla rodziców kandydatów do bierzmowania oraz dla
dorosłych.
Zeszyt maryjny, w którym można znaleźć szkice homilii na maryjne
uroczystości i święta czy propozycje konferencji do wykorzystania w różnych
grupach apostolskich, zwłaszcza maryjnych. Zamieszczone na końcu każdej
konferencji pytania mogą być pomocne w spotkaniach o charakterze
synodalnym. Zeszyt zawiera też rozważania różańcowe oraz rozważanie Drogi
Krzyżowej.

Materiały stworzone na potrzeby programu duszpasterskiego mają pokazać rodzinom i
małżonkom ich miejsce w Kościele, tak aby mogły odkryć swoje powołanie i charyzmaty, jakie
otrzymały w Kościele i dzięki nim pełnić w sposób bardziej funkcję w Kościele.

Materiały są dostępne na stronach Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin:
www.kodr.pl

XIX Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie
bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Cel | Konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu zachęca młodzież do refleksji nad wartością życia
i godnością człowieka. Rodzicom i wychowawcom daje konkretną informację o tym, co młode
pokolenie myśli na tematy pro-life i jakich argumentów używa w swoich dyskusjach.
Konkurs, który uratował dziecko | Nastolatki z Żelechowa nakręciły film konkursowy pt. Wzór.
Jego bohaterami są skłóceni małżonkowie. Mąż jest żołnierzem i wyjeżdża na misję pokojową,
zanim zdąży się dowiedzieć, ze jego żona jest w ciąży. Kilka tygodni później kobieta odkrywa, ze
choruje na białaczkę i musi wybierać, która walka będzie priorytetowa – o nią czy o dziecko. Po
tym jak film nastolatków trafił do internetu, odezwała się do nich pewna mama z Białegostoku.
Powiedziała, ze dzięki niemu nie zdecydowała się na aborcje.
Tematyka | Wszystkie aktualne zagadnienia bioetyczne jak antykoncepcja, aborcja, „in vitro” czy
eutanazja. Pro-life to także miłość, rodzina, adopcja.
Formy | Ołówek, pastele, akwarele, farby olejne, wydzieranki, wyklejanki, prace przestrzenne,
strony internetowe, prezentacje multimedialne, filmy, teksty piosenek, teledyski, gry
komputerowe… Wszystko pro-life!
Patron – bł. ks. Jerzy Popiełuszko | Nazywany „obrońcą kołyski”. Mówił, że „Zadaniem Kościoła
jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia nienarodzonych, lecz także
praktyczna obrona tego prawa”. Pomagał finansowo i organizacyjnie samotnym matkom i młodym
dziewczynom w ciąży. Przygotowywał paczki żywnościowe i wyprawki niemowlęce, rozdawał
lekarstwa. Był duszpasterzem służby zdrowia.
Terminy | Na prace konkursowe czekamy do 10 lutego 2023 r. Laureatów i osoby wyróżnione
zaprosimy na uroczystą galę, gdzie pod koniec marca ogłosimy zwycięzców i wręczymy nagrody.
Zwycięzcy zaprezentują swoje prace, spotkają się z artystami i poznają z innymi młodymi
obrońcami życia człowieka.

KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

https://stacja7.pl/z-kraju/mlodziezowy-konkurs-pro-life-rusza-dziewietnasta-edycja/

Termin nadsyłania zgłoszeń na XIX Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” upływa 10 lutego
2023 r. Prace muszą w pozytywny sposób pokazywać wartość życia każdego człowieka. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się
18 marca 2023 r. podczas gali finałowej w Częstochowie, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Szczegółowe informacje, w tym
regulamin i elektroniczny arkusz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie konkurs.pro-life.pl
https://pro-life.pl/xix-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu/

LITERACKA:
wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż, gazetka szkolna…
PLASTYCZNA:
plakat, grafika, malarstwo,
montaż, gablota szkolna
i parafialna…
MULTIMEDIALNA:
strona internetowa, film, program radiowy, program multimedialny…

Chcesz wziąć udział w konkursie? Zapraszamy!











Przeczytaj regulamin.
Przygotuj pracę konkursową (literacką, plastyczną albo multimedialną).
Zarejestruj pracę elektronicznie, używając formularza dostępnego poniżej.
Wydrukuj formularz będący potwierdzeniem elektronicznej rejestracji, który otrzymasz
mailem.
Podpisz formularz i poproś o podpis rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich)
następnie wyślij go pocztą lub kurierem do naszego biura.
Jeśli przygotowałaś/eś pracę plastyczną, wyślij ją razem z formularzem na adres: Polskie
Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków. Prace
literackie i multimedialne wgraj na serwer podczas rejestracji elektronicznej.
Ostateczny termin nadsyłania prac: 10 lutego 2023 r.
Sprawdź, czy wygrałaś/eś! Ogłoszenie wyników na www.pro-life.pl i Facebooku 28 lutego
2023 r.
Przyjedź do Częstochowy na Galę Finałową 18 marca 2023 r.

REGULAMIN XIX KONKURSU 2023 [ROZWIŃ ↓ ]

§ 3. Autor pracy/Uczestnik konkursu
1. Autorem pracy/Uczestnikiem konkursu jest osoba spełniająca kryteria wiekowe (dla
poszczególnych kategorii), która zgłosiła i nadesłała pracę konkursową będącą wynikiem
jej samodzielnej (lub zbiorowej w przypadku prac zbiorowych) pracy twórczej.
§ 4. Opiekun pracy
1. Opiekunem pracy może być nauczyciel, katecheta, wychowawca lub, w szczególnych
przypadkach, inna osoba pełnoletnia (np. rodzic) sprawująca opiekę nad Uczestnikiem
konkursu w trakcie tworzenia pracy i zbierania do niej wiadomości, materiałów.
§ 5. Opiekun prawny
1. Opiekunem prawnym jest osoba, która sprawuje opiekę i ochronę nad interesami
osobistymi oraz majątkowymi dziecka; jest jego przedstawicielem ustawowym
(podejmuje czynności prawne w jego imieniu).

franciszek-i/przemowienia/sdm2023

„Maryja wstała i poszła z pośpiechem”(Łk 1, 39)
Drodzy młodzi!
Temat Światowych Dni Młodzieży w Panamie brzmiał: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,
38). Po tym wydarzeniu wyruszyliśmy w drogę ku nowemu celowi: spotkaniu w Lizbonie w 2023 r., pozwalając, by w naszych
sercach rozbrzmiewało echem przynaglające zaproszenie Boga, by powstać. I tak, w 2020 r. rozważaliśmy słowa Jezusa:
„Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7, 14). Zaś w ubiegłym roku zainspirowaliśmy się postacią św. Pawła apostoła, do którego
Zmartwychwstały Pan zwrócił się ze słowami: „Wstań! Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (por. Dz 26, 16). Etap drogi,
który pozostał nam jeszcze do Lizbony, będziemy przemierzać wspólnie z Dziewicą z Nazaretu, która zaraz po zwiastowaniu
„wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39), żeby pomóc swej kuzynce Elżbiecie. Słowem, które łączy te trzy tematy jest
czasownik powstać, który — o czym warto pamiętać — oznacza też „zmartwychwstać”, „obudzić się do życia”.
W tych ostatnich, tak trudnych czasach, kiedy ludzkość, doświadczona już traumą pandemii, rozdzierana jest dramatem wojny,
Maryja otwiera dla wszystkich — a zwłaszcza dla was, ludzi młodych tak, jak ona — drogę bliskości i spotkania. Mam nadzieję i
głęboko wierzę w to, że doświadczenie, które stanie się udziałem wielu z was w Lizbonie, w sierpniu przyszłego roku, stanie się
nowym początkiem dla was młodych, a wspólnie z wami także dla całej ludzkości.
Maryja wstała
Po zwiastowaniu Maryja mogłaby skupić się na samej sobie, na zmartwieniach i obawach, związanych z jej nowym stanem. A
jednak nie czyni tego, ale całkowicie ufa Bogu. Myśli raczej o Elżbiecie. Wstaje i wychodzi na światło słoneczne, tam, gdzie panuje
życie i ruch. Choć szokująca zapowiedź anioła wywołała w jej planach „trzęsienie ziemi”, ta młoda kobieta nie pozwala się
sparaliżować, ponieważ w jej wnętrzu znajduje się Jezus, moc zmartwychwstania. Nosi już w sobie Baranka złożonego w ofierze i
zarazem wiecznie żywego. Maryja powstaje i wyrusza w drogę, ponieważ jest pewna, że Boże plany są najlepszym możliwym
projektem jej życia. Maryja staje się świątynią Boga, obrazem pielgrzymującego Kościoła, Kościoła, który wychodzi i oddaje się na
służbę, Kościoła niosącego Dobrą Nowinę!
Doświadczenie w swym życiu obecności zmartwychwstałego Chrystusa, spotkanie z Nim „żywym” — to największa duchowa
radość, to eksplozja światła, wobec której nikt nie może pozostać „w bezruchu”. Natychmiast wprawia ona w ruch i przynagla do
niesienia innym tej nowiny, do dawania świadectwa radości z tego spotkania. To właśnie ona ożywiała pośpiech pierwszych
uczniów, w dniach, które nastały po zmartwychwstaniu: „niewiasty więc pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką
radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom” (Mt 28,8).

W opisach zmartwychwstania, często występują dwa czasowniki: zbudzić oraz powstać. Za ich pomocą Pan przynagla nas do
wyjścia ku światłu, do tego, byśmy dali się Mu prowadzić, abyśmy mogli wyjść poza progi wszystkich naszych zamkniętych drzwi.
„Dla Kościoła jest to znaczący obraz. Także i my, jako uczniowie Pana i jako Wspólnota chrześcijańska, jesteśmy wezwani do
szybkiego powstania, aby wejść w dynamiczną rzeczywistość zmartwychwstania i pozwolić się prowadzić Panu po drogach, które
chce nam wskazać” (Homilia w Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2022 r.).
Matka Boża jest wzorem młodych ludzi będących w ruchu, którzy nie trwają bierni przed lustrem, podziwiając swoje odbicie, ani nie
wpadają w „pułapki” sieci. Jest ona całkowicie zwrócona ku temu, co na zewnątrz. Jest kobietą paschalną, w stanie niekończącego
się exodusu, wychodzenia poza siebie, ku wielkiemu Innemu, którym jest Bóg i ku bliźnim, braciom i siostrom, zwłaszcza
najbardziej potrzebującym, jak było to w przypadku jej kuzynki Elżbiety.
... i poszła z pośpiechem
Św. Ambroży z Mediolanu pisze w komentarzu do Ewangelii wg św. Łukasza, że Maryja skierowała się pośpiesznie ku górom,
ponieważ „pchnęła Ją do drogi obudzona pragnieniem pochodzącym z wewnętrznej radości i gorliwością w spełnieniu obowiązku.
Dokąd Ona, wypełniona Bogiem, miała zmierzać z pośpiechem, jeśli nie ku górze? Łaska Ducha Świętego nie zna powolnych
rachub” [1]. Pośpiech Maryi jest więc wyrazem troskliwego przynaglenia do służby, do radosnego głoszenia, do pełnej gotowości
odpowiedzi na łaskę Ducha Świętego.
Maryja pozwoliła, by wyzwaniem stały się dla niej potrzeby jej starszej kuzynki. Nie wycofała się, nie pozostała obojętną. Myślała
bardziej o innych, niż o sobie samej. I to wniosło w jej życie dynamizm i entuzjazm. Każdy z was może zadać sobie pytanie: w jaki
sposób reaguję na potrzeby, jakie widzę wokół siebie? Czy myślę natychmiast o usprawiedliwieniu, by zwolnić się z obowiązku, czy
też wykazuję zainteresowanie i oddaję siebie do dyspozycji? Oczywiście, nie możecie rozwiązać wszystkich problemów świata. Ale
być może możecie zacząć od tych, które są najbliżej was, od spraw w waszej okolicy. Kiedyś ktoś powiedział Matce Teresie z
Kalkuty: „To, co matka robi, jest zaledwie kroplą w oceanie”. A ona odpowiedziała: „Ale gdybym tego nie robiła, w oceanie byłoby o
jedną kroplę mniej”.
Wobec konkretnej i pilnej potrzeby, należy działać pośpiesznie. Jak wiele osób na świecie czeka na odwiedziny kogoś, kto się nimi
zajmie! Ileż osób starszych, chorych, uwięzionych, iluż uchodźców potrzebuje naszego współczującego spojrzenia, naszych
odwiedzin, jako brata lub siostry, pokonujących barierę obojętności!
Jaki „pośpiech” wprawia was w ruch, drodzy młodzi? Co sprawia, że czujecie się wezwani do tego, by się ruszyć — tak bardzo, że
nie jesteście w stanie ustać w miejscu? Tak wiele osób — doświadczonych m.in. rzeczywistością pandemii, wojny, przymusowej
migracji, ubóstwa, przemocy, kataklizmów — zadaje sobie pytanie: dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego właśnie mnie? Dlaczego
teraz? Tymczasem kluczowe pytanie naszej egzystencji brzmi: dla kogo jestem? (por. Posynodalna Adhortacja apost. Christus
vivit, 286).
Pośpiech młodej kobiety z Nazaretu jest pośpiechem właśnie tych, którzy otrzymali nadzwyczajne dary od Pana i nie mogą
powstrzymać się przed dzieleniem się nimi, przed rozlewaniem na innych ogromnej łaski, której sami doświadczyli. Jest to
pośpiech tego, kto umie przedkładać potrzeby innych ponad własne. Maryja jest przykładem młodej osoby, która nie traci czasu,
próbując zwrócić na siebie uwagę lub poszukując uznania innych — jak zdarza się to wówczas, gdy uzależniamy się od „polubień”
w mediach społecznościowych — ale wyrusza w poszukiwaniu najbardziej autentycznych więzi, wypływających ze spotkania, z
dzielenia się, z miłości i służby.
Od chwili zwiastowania, kiedy po raz pierwszy wyruszyła w odwiedziny do swej kuzynki Elżbiety, Maryja nie ustaje w przemierzaniu
przestrzeni i czasów, odwiedzając swe dzieci, potrzebujące jej troskliwej pomocy. Nasze pielgrzymowanie, jeśli jest w nim obecny
Bóg, prowadzi nas wprost do serca każdego z naszych braci i sióstr. Jak wiele świadectw otrzymujemy od osób „odwiedzonych”
przez Maryję, Matkę Jezusa i naszą Matkę! W iluż miejscach na krańcach ziemi przez wieki — za sprawą objawień lub
wyjątkowych łask — Maryja nawiedzała swój lud! Praktycznie nie ma miejsca na ziemi, którego by nie odwiedziła. Matka Boża
pielgrzymuje pośród swego ludu, poruszona opiekuńczą czułością, biorąc na siebie zmartwienia i zmienne koleje losu. A
gdziekolwiek znajduje się sanktuarium, kościół czy kaplica jej poświęcona, tam licznie przybywają Jej dzieci. Jak wiele mamy
wyrazów ludowej pobożności! Pielgrzymki, święta, modlitwy błagalne, przyjmowanie w domach peregrynujących obrazów, a także
wiele innych, to konkretne przykłady żywej relacji pomiędzy Matką Pana i Jej ludem, którzy wzajemnie się odwiedzają!
Dobry pośpiech zawsze popycha nas ku górze i ku innym
Dobry pośpiech zawsze kieruje nas ku górze. Istnieje też jednak pośpiech niewłaściwy, jak na przykład ten, który sprawia, że
podchodzimy do życia w sposób powierzchowny i wszystko traktujemy z lekkodusznością, bez uwagi czy zaangażowania, bez
prawdziwego uczestniczenia w tym, co robimy; to pośpiech, z jakim żyjemy, uczymy się, pracujemy, spotykamy się z innymi, bez
angażowania w to naszej głowy, a jeszcze mniej serca. Zdarza się on też w naszych relacjach: w rodzinie, kiedy nigdy nie
słuchamy tak naprawdę innych i nie poświęcamy im czasu; w przyjaźniach, kiedy oczekujemy, że przyjaciel będzie nas zabawiał i
odpowiadał na nasze wymagania, lecz widząc, że przeżywa kryzys i nas potrzebuje, zaczynamy go unikać i kierujemy się ku
komuś innemu; w naszych relacjach uczuciowych, między zakochanymi, gdzie dwie osoby będące razem, rzadko wykazują się
cierpliwością, by dogłębnie poznać się nawzajem. Takie samo podejście możemy okazywać w szkole, w pracy i w innych
przestrzeniach codziennego życia. Cóż, trudno by wszystkie te sprawy przeżywane w pośpiechu, wydały owoce. Istnieje ryzyko, że
pozostaną jałowe. Tak, jak czytamy w Księdze Przysłów: „Zamiary pracowitego [prowadzą] do zysku, a wszystkich śpieszących się
— do straty” (Prz 21, 5).

Kiedy Maryja przybywa wreszcie do domu Zachariasza i Elżbiety, dochodzi tam do wspaniałego spotkania! Elżbieta doświadcza na
sobie cudownego działania Boga, który obdarza ją synem, choć sama jest już w podeszłym wieku. Miałaby wszelkie podstawy,
żeby mówić przede wszystkim na swój temat, jednak nie jest skupiona na sobie, ale zwraca się do swej młodej kuzynki, by powitać
Ją i owoc Jej łona. I gdy tylko słyszy Jej pozdrowienie, Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym. Takie niespodzianki i nagłe
powiewy Ducha mają miejsce wówczas, kiedy żyjemy w sposób prawdziwie gościnny, kiedy w centrum stawiamy gościa, a nie nas
samych. Widzimy to także w historii Zacheusza. W Ewangelii wg św. Łukasza czytamy: „Gdy Jezus przyszedł na to miejsce [gdzie
znajdował się Zacheusz], spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim
domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany” (Łk 19,5-6).
Wielu z nas zdarzyło się, że Jezus niespodziewanie wyszedł nam na spotkanie: to w Nim po raz pierwszy doświadczyliśmy
bliskości, szacunku, braku uprzedzeń i potępienia, miłosiernego spojrzenia, którego nigdy nie spotkaliśmy u innych. A to nie
wszystko, poczuliśmy też, że Jezusowi nie wystarczało spoglądanie na nas z oddali, ale chciał być blisko nas i dzielić z nami swoje
życie. Radość z tego doświadczenia wzbudziła w nas pośpiech, by Go przyjąć, pilną potrzebę bycia z Nim i lepszego poznania Go.
Elżbieta i Zachariasz ugościli Maryję i Jezusa! Uczmy się od tych dwojga staruszków, co znaczy gościnność! Zapytajcie waszych
rodziców, dziadków i najstarszych członków waszych wspólnot, co znaczy dla nich być gościnnym wobec Boga i wobec innych.
Warto, byście wysłuchali doświadczeń tych, którzy was poprzedzili.
Drodzy młodzi, nadszedł czas, by z pośpiechem wyruszyć ku konkretnym spotkaniom, ku prawdziwemu przyjęciu tego, kto jest inny
niż my, tak, jak dzieje się to w przypadku młodej Maryi i starszej już Elżbiety. Tylko w ten sposób będziemy mogli pokonać
odległości dzielące pokolenia, klasy społeczne, kultury etniczne i wszelkiego rodzaju grupy oraz kategorie, a także wojny. Dla
rozbitej i podzielonej ludzkości, młodzi ludzie zawsze są nadzieją na nową jedność. Ale tylko wówczas, gdy posiadają pamięć.
Tylko wtedy, kiedy słuchają o dramatach i marzeniach osób starszych. „Nie jest przypadkiem, że wojna powróciła do Europy w
czasie, gdy odchodzi pokolenie, które doświadczyło jej w ubiegłym wieku” (Orędzie z okazji II Światowego Dnia Dziadków i
Osób Starszych, 24 lipca 2022 r.). Potrzeba przymierza pomiędzy młodzieżą a starszymi, aby nie zapomnieć nauki płynącej z
historii, aby przezwyciężyć polaryzacje i ekstremizmy współczesnych czasów.
Pisząc do Efezjan, św. Paweł oznajmiał: „Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy
przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył
rozdzielający je mur — wrogość” (Ef 2, 13-14). Jezus jest Bożą odpowiedzią na wyzwania ludzkości w każdym czasie. I tę
odpowiedź Maryja niesie w sobie, kiedy udaje się na spotkanie z Elżbietą. Największym prezentem, jakim obdarza swą podeszłą
wiekiem krewną, jest przyniesienie jej Jezusa. Z pewnością także Jej konkretna pomoc była cenna. Jednak nic nie mogłoby
wypełnić domu Zachariasza tak wielką radością, ani tak wielkim znaczeniem, jak obecność Jezusa w łonie Dziewicy Maryi, która
stała się żywym tabernakulum Boga. W tej górskiej okolicy Jezus przez samą swą obecność i bez wypowiedzenia choćby jednego
słowa, wygłasza swe pierwsze „kazanie na górze”: ogłasza w ciszy błogosławieństwo maluczkich i pokornych, którzy powierzają się
Bożemu miłosierdziu.
Moim przesłaniem dla was, młodych, i zarazem wielkim przesłaniem, które niesie Kościół jest Jezus! Tak, tym przesłaniem jest On
sam, Jego nieskończona miłość wobec każdego z nas i Jego zbawienie i nowe życie, które nam dał. Zaś Maryja jest dla nas
wzorem, jak przyjąć w naszym życiu ten ogromny dar i jak ogłaszać go innym, stając się tymi, którzy niosą cierpiącej ludzkości
Chrystusa, Jego współczującą miłość i hojną służbę.
Wszyscy razem do Lizbony!
Maryja była dziewczyną, podobną do wielu z was. Była jedną z nas. Tak pisał o niej bp Tonino Bello: Święta Maryjo (...) wiemy, że
zostałaś przeznaczona do żeglowania po pełnym morzu. Lecz jeśli zmuszamy Cię do pływania przy brzegu, to nie dlatego, że
chcemy Cię ograniczyć, ale dlatego, że pragniemy Cię widzieć blisko plaż naszego zniechęcenia. W ten sposób możemy
uświadomić sobie, że my również jesteśmy powołani, podobnie jak Ty, do żeglugi po oceanach wolności [2].
Jak przypominałem w pierwszym orędziu z tej trylogii, to z Portugalii w XV i XVI w. wielu młodych ludzi — a wśród nich liczni
misjonarze — wyruszało ku nieznanym światom, także po to, by podzielić się z innymi ludami i narodami doświadczeniem
spotkania Jezusa (por. Orędzie ŚDM 2020). I to tę ziemię Maryja zechciała w szczególny sposób odwiedzić na początku XX w.,
kiedy to z Fatimy zwróciła się do całego świata z potężnym i zadziwiającym orędziem o Bożej miłości, wzywając do nawrócenia i do
prawdziwej wolności. Wobec każdego i każdej z was ponawiam moje serdeczne zaproszenie do udziału w tej wielkiej
międzykontynentalnej pielgrzymce ludzi młodych, której kulminacją będą Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, w sierpniu
przyszłego roku. Przypominam wam też, że 20 listopada bieżącego roku, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, będziemy
obchodzić Światowy Dzień Młodzieży w Kościołach lokalnych na całym świecie. A w związku z nim, wielką pomocą dla tych, którzy
działają w duszpasterstwach młodzieży może być niedawny dokument, opublikowany przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i
Życia — Wskazówki duszpasterskie dotyczące celebracji ŚDM w Kościołach partykularnych.
Drodzy młodzi, marzę o tym, byście podczas ŚDM mogli na nowo doświadczyć radości spotkania z Bogiem oraz z braćmi i
siostrami. Po długim okresie rozłąki i izolacji — z Bożą pomocą — odkryjemy w Lizbonie radość braterskiego uścisku pomiędzy
narodami i pokoleniami, uścisku pojednania i pokoju, uścisku nowego misyjnego braterstwa! Niech Duch Święty rozpali w waszych
sercach pragnienie powstania i radość wspólnego wędrowania w stylu synodalnym, odrzucając fałszywe granice. Czas na
powstanie jest teraz! Powstańmy w pośpiechu! I tak, jak Maryja, nieśmy w sobie Jezusa, by móc głosić Go wszystkim! W tym
pięknym okresie waszego życia, idźcie naprzód i nie odkładajcie tego, co Duch może w was dokonać! Z serca błogosławię waszym
marzeniom i waszej drodze.

https://sdmpolska.pl/
- https://sdmpolska.pl/rejestracja-grupy : Podsumowując: W systemie polskim (nie portugalskim)
w sekcji płatności organizator uzupełnia następujące pola opłat:
A) opłata naliczona przez system portugalski razem z oplatą solidarnościową 10EUR
B) opłata za pakiet polski wraz z ubiezpieczeniem kosztów leczenia za granicą i NNW - 40 EUR
Po wpisaniu kwot system wygeneruje 2 faktury proforma - pierwszą za pakiety w Lizbonie i opłatę slidarnościową, drugą za pakiety polskie.
W przypadku faktury proforma za pakiety lizbońskie i opłatę solidarnościową rozliczaną przez KBO ŚDM zostaną uwzględnione zniżki, jeśli wpłaty
będą dokonane według harmonogramu:
do 24 grudnia 2022 - zniżka 10% za pakiet lizboński
od 25 grudnia 2022 do 9 marca 2023- zniżka 5% za pakiet lizboński
od 10 marca 2023 - bez zniżek.

-

https://sdmpolska.pl/aktualnosci/167,dzieje-sie

. https://sdmpolska.pl/lizbona-2023

- https://sdmpolska.pl/aktualnosci/166,kierunek-lizbona

. https://pielgrzym.

- https://sdmpolska.pl/aktualnosci/163,dzialamy
- https://sdmpolska.pl/punkty-przygotowan-do-sdm
- https://sdmpolska.pl/aktualnosci/103,odliczanie-do-lizbony

Rodzi się ważne pytanie: Ile to będzie kosztować?
1. Samolot lot w dwie strony + bagaż 23kg – od 1750 zł
(przykładowo dla grupy 40 osób, na trasie
2. Warszawa-Porto-Lizbona-Warszawa, z przesiadką)

3. Pakiet polski, pełny lizboński, ubezpieczenie i fundusz solidarnościowy - Ok 1500 zł

4. Dni w diecezji - Ok 300 zł
5. Przejazdy wewnętrzne - Ok 200 zł
Podsumowując wydatki na dzień dzisiejszy wychodzi od 3.700 zł, za przeloty i
dwutygodniowy pobyt w Portugalii.

HYMN
ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

https://youtu.be/JUiBADEot90

Powietrze już drga
Ruszamy w drogę, jeden łączy nas cel
We wspólnej wędrówce spotkaliśmy się
Jak Maryja chcemy przyjąć Twój plan
To my Twoi słudzy wołamy co dnia
Ojcze nasz, Panie nasz
Niech dziś wola Twa wypełni się w nas
Chcemy jak Matka Twa
Otwierać swe serca na łaski tej dar
Ref. Wszyscy słyszą nasz radosny głos
Podnosimy swe ręce, powietrze już drga
Jezus żyje, nie zostawi nas
Już teraz na miłość jest czas
Ty, co ciągle poszukujesz swych dróg
Posłuchaj uważnie, co mówi Ci Bóg
Spróbuj z nami podnieść w górę swój wzrok
Gdy tracisz nadzieję, bo zgubiłeś gdzieś
uśmiech Twój, miłość Twą
Odzyskasz je znów, zaufaj bo On
dobrze zna serca głos
I ruszaj bez strachu, zrób pierwszy krok!
To Maryja pierwsza znała ten dar
Miłości bez końca, co zawsze już trwa
Zaufała, nauczyła nas jak
Przyjmować do serca Jezusa, gdy On
Daje nam Ciało Swe
Ja przyjąć Go chcę, podnoszę swój głos,
Wołam On Panem mym
Ja ufam Jemu, a On ufa mi!
Nie zwątpiła w obietnicę Twą
Maryja, tak młoda, nie bała się wstać
I z pośpiechem wyruszyć na górski szlak
Jej krewna Elżbieta witała ją tak:
„Raduj się, chwała Ci,
Bo owoc Twej wiary, Syn Jezus, nasz Pan”
I ja też słyszeć chcę
„Twa wiara wystarczy, nie lękaj się!"

https://youtu.be/SWo7r7PaHqE

Po raz pierwszy w logotypie umieszczono też
Różaniec – nawiązanie do duchowości Maryjnej
silnie obecnej w portugalskim Kościele, a
zwłaszcza do historii fatimskich objawień.
Jednym z elementów jest też podobizna Maryi,
przedstawionej, jako młoda dziewczyna, gotowa
do drogi i do odpowiedzi na Boże wezwanie.
https://sdmpolska.pl/logo-sdm

https://stacja7.pl/ze-swiata/platki-roz-w-getsemani-w-uroczystosc-najdrozszej-krwichrystusa/?utm_source=one_signal&utm_medium=push

W Bazylice Agonii na Górze Oliwnej w Jerozolimie w uroczystość Najdroższej Krwi
Chrystusa na skale, na którą padać miały krwiste krople Jezusowego potu, rozsypywane są
płatki czerwonych róż.
Naga skała znajduje się przed głównym ołtarzem. Upamiętnia ona kamień, przy którym Jezus
modlił się do Ojca w Ogrodzie Getsemani. Na tę właśnie skałę padać miały krwiste krople
Jezusowego potu. W bazylice kamień otoczony jest żelaznym cierniem, na którym widzimy ptaki
uwikłane w jeżyny – mają one symbolizować tych, którzy łączą się z cierpieniem Jezusa.
Płatki czerwonych róż dwa razy w roku
Pierwszy ma miejsce w Wielki Czwartek, kiedy po Mszy Wieczerzy Pańskiej wspomina się
modlitwę Pana Jezusa w Getsemani. Na nabożeństwie pod przewodnictwem Ojca Kustosza czyta
się w kilku językach fragmenty Ewangelii przeplatane psalmami.
Drugi raz obrzęd jest wykonywany w Uroczystość Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa. W jednym
jak i w drugim przypadku po przybyciu procesji do kościoła i ucałowaniu ołtarza Celebrans wraz z
asystą obchodzi miejsce przed ołtarzem, gdzie znajduje się lita, odsłonięta skała, przy której
według tradycji Jezus klęczał podczas modlitwy w ogrodzie Oliwnym. Celebrans rozsypuje na
niej płatki róż, symbolizujące krwawy pot Pana Jezusa, który skropił ten właśnie kamień w
czasie agonii w Getsemani – wyjaśnia o. Niewiński.

Nabożeństwo do Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
Uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa jest związana z relikwiami przechowywanymi w kościele San Nicola in Carcere w Rzymie. Chodzi
o skrawek płaszcza, który według tradycji należał do setnika przebijającego włócznią Ukrzyżowanego Chrystusa, aby upewnić się o Jego śmierci.
Skrawek ten ze czcią został odcięty, gdyż był naznaczony "krwią i wodą", które wypłynęły z przebitego boku Jezusa.
Relikwie te trafiły do kościoła San Nicola in Carcere w XVIII wieku za sprawą potomków setnika. Zostały umieszczone pod krzyżem, który potem
miał przemówić do mistyczki, św. Brygidy. Tak rozwinął się kult relikwii Krwi Chrystusa. Co roku, w pierwszą niedziele lipca, obchodzono święto
Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. Szczególne nabożeństwo do Najdroższej Krwi Pana Jezusa miał św. Kasper de Buffalo. W XIX wieku
założył on osobną rodzinę zakonną pod wezwaniem Najdroższej Krwi Pana Jezusa. W 1822 roku kazaniami św. Kaspra została poruszona Maria
De Mattias. Pod wpływem słów św. Kaspra zaczęło dojrzewać w niej powołanie zgromadzenia sióstr. Ostatecznie powstało ono w 1834 roku
pod nazwą Adoratorek Przenajdroższej Krwi Chrystusa. W średniowieczu bardzo często nabożeństwo do Najdroższej Krwi Chrystusa było
połączone z nabożeństwem do Ran Pana Jezusa. Takim nabożeństwem wyróżniali się m.in. św. Bernard, św. Anzelm czy św. Bonawentura.

Święto Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
W 1849 roku, kiedy papież Pius IX przebywał na wygnaniu w Gaeta, przyjął z wizytą księdza Jana Merliniego, Misjonarza Krwi Chrystusa. Misjonarz
przepowiedział papieżowi, że jego wygnanie się skończy, jeśli rozszerzy święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa na cały Kościół. Ojciec Święty miał
odpowiedzieć: "Nie ślubuję, ale obiecuję".
Tak się stało. Dekretem Redempti sumus z dnia 10 sierpnia 1849 roku papież ustanowił święto Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa
w całym Kościele powszechnym. Było ono nadal obchodzone w pierwszą niedzielę lipca. Podobnie jak Boże Ciało jest rozwinięciem Wielkiego
Czwartku, tak uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa była niejako przedłużeniem Wielkiego Piątku.
Podczas pontyfikatu Piusa X datę liturgicznych obchodów święta Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa ustalono na dzień 1 lipca. Z kolei
papież Pius XI podniósł obchody święta Przenajdroższej Krwi Chrystusa do stopnia uroczystości rytu zdwojonego I klasy. W rycie rzymskim
Kościoła katolickiego do dziś w dniu 1 lipca obchodzona jest uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa.
Reforma Soboru Watykańskiego II
W wyniku reformy po Soborze Watykańskim II święto Najdroższej Krwi Chrystusa zostało zniesione i połączone z uroczystością Najświętszego
Ciała Chrystusa, czyli tzw. Bożym Ciałem. Zachowało się jedynie, na zasadzie przywileju, w zgromadzeniach Księży Misjonarzy i Sióstr Adoratorek
Krwi Chrystusa. Warto zaznaczyć, że nabożeństwo ku czci Krwi Chrystusa znajduje swoje źródło w Piśmie Świętym. Choć wielu męczenników
przelewa krew za wiarę, to jednak jako pierwszy swoją Krew przelał Jezus Chrystus za zbawienie świata. Pierwszy raz Jego krew została przelana
przy obrzezaniu. Cenna Krew Zbawiciela płynęła też w Ogrodzie Oliwnym, gdy Chrystus pocił się krwawym potem (Łk 22, 44). Nie sposób
nie wspomnieć tutaj biczowania, koronowania cierniem oraz ukrzyżowania, podczas których Krew Pańska wylewała się obficie na świat.
Po przebiciu boku Chrystusa na krzyżu, "natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19,34).

Płatki róż w Getsemani
Na pamiątkę Nocy, w której Jezus pocił się krwawym potem w Ogrodzie Getsemani, w Bazylice Agonii na Górze Oliwnej w Jerozolimie
rozsypywane są płatki czerwonych róż. Przed ołtarzem w Bazylice znajduje się naga skała, na którą padać miały krwiste krople Jezusowego potu,
gdy modlił się podczas Męki w Ogrodzie Oliwnym. Kamień przed ołtarzem otoczony jest cierniem. Można zauważyć też ptaki uwikłane w jeżyny.
To symbol tych, którzy łączą się z cierpieniem Jezusa. Obrzęd obsypania skały płatkami róż odbywa się dwa razy w roku. Pierwszy to Wielki
Czwartek. Po Mszy Wieczerzy Pańskiej wspominana jest modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Wtedy też na kamień wysypuje się płatki czerwonych
róż. Drugi raz taki gest wykonywany jest w uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa.

Lipiec – miesiąc poświęcony Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
Po tym, jak w 1933 roku papież Pius XI podniósł uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa do rangi świąt
pierwszej klasy, w 1960 roku papież Jan XXIII ogłosił list apostolski "Inde a Primis" o rozszerzaniu nabożeństwa ku
czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Tym samym zachęcał wiernych, by lipiec był czasem
rozmyślań o Krwi Chrystusa. Ojciec Święty Jan XXIII zatwierdził również Litanię do Najdroższej Krwi Pana Jezusa.

Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem
świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia
i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się
w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
"Il mese del Preziossismo Sangue" Rafaello Bernardo CPPS
W książce "Il mese del Preziossismo Sangue" ks. Rafaello Bernardo tłumaczy dlaczego Kościół w wyjątkowy sposób wspomina w lipcu Najdroższą
Krew Jezusa Chrystusa. "Po miesiącu maju dla Maryi i czerwcu dla Najświętszego Serca Jezusowego, Kościół świadomie ustalił, że miesiąc lipiec
będzie poświęcony Najdroższej Krwi Jezusa. Lipiec jest centrum roku słonecznego, jest miesiącem nad miesiącami, miesiącem słońca, które praży
swym najintensywniejszym skwarem: a Odkupienie nie jest może stołem obfitującym w cudowne źródło – Boskiej Krwi – wlewanej w dusze przez
miłość Chrystusa? Oto dlaczego tak święto, jak i miesiąc Najdroższej Krwi zostały ustanowione w środku roku prawie, by przypomnieć nam pełnię
samego Odkupienia. Ale jest jeszcze inny motyw: właśnie w lipcu życie chrześcijańskie osłabia się, a życie ziemskie nabiera rozmachu i w tym
ferworze tryumfuje zło. Dlatego konieczna jest jakaś pomoc, a znaleźć ją można właśnie we Krwi Chrystusa".

módlmy się nieustannie
60,2 tys. subskrybentów
SUBSKRYBUJ

Dziś zaczyna się lipiec, miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej
Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. W dzisiejszej liturgii apostoł Paweł w
Liście do Galatów stwierdza, że «ku wolności wyswobodził nas Chrystus» (Ga 5, 1). Ta wolność ma bardzo
wysoką cenę: jest nią życie, krew Odkupiciela. Tak! Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby
wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Krew Chrystusa jest niezbitym dowodem miłości
niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. Wszystko to bardzo jasno wyraził św. Jan
XXIII, który otaczał Krew Pańską wielkim nabożeństwem, wyniesionym z domu, gdzie słyszał w
dzieciństwie, jak rodzina odmawiała litanie jej poświęcone. Jako papież napisał list apostolski wzywający
do krzewienia tego kultu (Inde a primis, 30 czerwca 1959 r.) i zachęcił wiernych do rozważania
nieskończonej wartości tej Krwi, «której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy» (hymn
Adoro Te devote). Niech rozważanie ofiary Pana, zadatku nadziei i pokoju dla świata, będzie zachętą i
bodźcem do budowy pokoju również tam, gdzie wydaje się on niemal nieosiągalny. Niech Maryja, Matka
Tego, który swą krwią odkupił świat, błogosławi wytrwałe wysiłki tych, którzy starają się tworzyć klimat
bezstronności i odprężenia, niezbędny warunek zgody i pokoju. (św. Jan Paweł II, rozważanie przed
modlitwą „Anioł Pański”) Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa:
Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem
Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego. Wszystkie osoby, które dziś
spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich
bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje,
które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które
będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i
odpoczynku. Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli
uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się
jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako
zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Oddaję
siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez
warunków i bez zastrzeżeń. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana. Teraz i
zawsze. Amen. https://youtu.be/rV2HpRvEKeI
Ogród Oliwny :
- https://youtu.be/qsKikrLv_WA
- https://youtu.be/kD8yg4T77wU
FADA THEO (o. Teofil OFM)
@TheoFada Z wczorajszej uroczystości Najdroższej Krwi Chrystusa z Getsemani. Na skale, na której modlił się Pan Jezus w tym dniu (jak również
w Wlk. Czwartek) rozsypuje się płatki czerwonych róż - symbol krwawego potu Chrystusa podczas agonii. Autor zdjęcia: Nadim Asfour CTS



12 Apostołów. Poznaj sylwetki najbliższych uczniów Pana Jezusa

Kim byli Apostołowie, których powołał sam Jezus, by mu towarzyszyli? Dlaczego Jezus wybrał akurat 12
mężczyzn? Jakie zadania im powierzył? Co obecność Apostołów dała Kościołowi, który znamy?



Ziemski Tron Boga. Historia i znaczenie tabernakulum

Tabernakulum obecne jest w każdym kościele. Jego obecność wydaje się oczywista i nikt nie zadaje sobie
pytań o jego byt. Po co jest tabernakulum? Jaka jest jego historia? Dlaczego ustawiono je właśnie w tym
miejscu? Albo co by było,...

Źródło: DoRzeczy.pl https://dorzeczy.pl/religia/319570/kiedy-obchodzimy-

uroczystosc-najdrozszej-krwi-jezusa-chrystusa.html

Rzeszów: https://youtu.be/Xo8CzG1JTxI
https://rzeszow.naszemiasto.pl/koncert-jednego-serca-jednego-ducha-2022-w-rzeszowie-mimo/ga/c13-8870067/zd/72681329

.

Nietypowy przebieg będzie miała w tym roku procesja Bożego Ciała we wspólnocie parafialnej NSPJ w Bielsku-Białej.
Podczas procesji osoby starsze i chore będą mogły liczyć na podwózkę Ciuchcią Beskidzką. W ten sposób dotrą do
miejsca rozpoczęcia modlitwy, ale także umożliwi to im przemieszczanie się pomiędzy ołtarzami. Kolejka będzie
kursowała na trasie procesji od 9.00-14.00. https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/procesja-bozego-ciala-na-peryferiach-i-festyn-z-owca-parafianspj-zaprasza/ . https://serce.katolik.bielsko.pl/duszpasterstwo/wiadomosci/46-parafialny-festyn-rodzinny

Starsi i schorowani jechali Ciuchcią Beskidzką. Oglądaj: www.facebook.com/watch/?v=773356600336027

https://e-wyszogrod.pl/artykul/procesja-bozego-ciala/1320419 . https://plock.gosc.pl/gal/spis/7637573.Wislana-procesja-eucharystyczna-Cz-1
https://plock.gosc.pl/gal/spis/7637569.Wislana-procesja-eucharystyczna-Cz-2

Wisła - zdjęcie ilustracyjne. Fot.: TVP3 Warszawa

Wiślana Procesja Eucharystyczna przepłynie łodziami w
Boże Ciało ze Smoszewa do Czerwińska nad Wisłą. Po
drodze zatrzyma się przy stacjach modlitewnych w
miejscowościach Wychódźc i Secymin. Do procesji, której
trasa wyniesie około 18 kilometrów, można dołączyć na
rzece.
https://warszawa.tvp.pl/60734949/niecodzienne-wydarzenie-na-mazowszu-wisla-poplynie-procesja-bozego-ciala

https://www.rdc.pl/informacje/boze-cialo-procesja-uda-sie-takze-wzdluz-brzegow-wisly-posluchaj/

https://plock.gosc.pl/doc/7639057

.Plyniemy-i-wierzymy

ten-zwyczaj-jednych-bawi-innychszokuje-wirujace-obrazyhttps://kobieta.interia.pl/zycie-i-styl/news-

czyl,nId,6092491#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Pokłon feretronów. Ten kaszubski
zwyczaj ma już ponad 300 lat! /Anna Ratajczak-Krajka/zdj. dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Gdańsku /archiwum prywatne

Sianowo powitanie feretronu z Wejherowa - https://youtu.be/QB5PGDQ4ENo
Pokłon feretronów w Wejherowie - https://youtu.be/HsiKx8hUM_Q
Pokłon feretronów na Kalwarii Wejherowskiej - https://youtu.be/bp7y7Gc4Y1Q
Areobik ze świętym obrazem (feretron dance)- https://youtu.be/uqdmmC3YX08
Pielgrzymka Wejherowo - https://youtu.be/Bbt6P7VOdKA
2022-05-29 pokłon feretronów - https://youtu.be/pTHFvMWNPMM
2022 05 26 Bierzmowanie ks bp Edward Zielski Parafia NMP
Królowej Polski w Wejherowie - https://youtu.be/MIW2_DUbHPQ
https://youtu.be/FLDNvRGuQ3w

PAP/Grzegorz Momot -

https://misyjne.pl/ukladanie-dywanow-kwiatowych-na-procesje-bozego-ciala-tradycja-siegajaca-200-lat/

PROCESJA z okazji UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA w parafii Dobrego Pasterza w Lublinie - https://youtu.be/CZsLi_ZrJuU
Bożego Ciała, która odbyła się 16.06.2022 r. w mieście Zawadzkie - https://youtu.be/-lqVzgZ2ZJA
Procesja Bożego Ciała w Częstochowie - https://youtu.be/sMuKVL5upRg
Boże Ciało 2022 w Lubawie - https://youtu.be/zSo-Pt2OPTo
Procesja Bożego Ciała ulicami Gostynia 16-06-2022 - https://youtu.be/5aWtOuAMrfI
Procesja Bożego Ciała. Leszno 2022 - https://youtu.be/w4EjXrershk
Procesja Bożego Ciała | Parafia WNMP Biłgoraj 2022 - https://youtu.be/hoJkaLB7F84
PROCESJA BOŻEGO CIAŁA. DĘBNO 2022 - https://youtu.be/QxDpWQsilZQ
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Procesja - 16.06.2022r. - https://youtu.be/EvsqViCvcU4
Procesja Bożego Ciała w Katowicach 16.06.2022 - https://youtu.be/QpyWnBH8N_4
Procesja Bożego Ciała w parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach, 16.06.2022 - https://youtu.be/1CYnVEsUe2E
Procesja Bożego Ciała w Gorcach pod Turbaczem. autor:Dawid Bulanda - https://youtu.be/tQVMWfL1oIw
Charbel TV-Procesja Bożego Ciała -Florencja 16.06.2022 - https://youtu.be/cCDn6LE_5FI
Fronleichnamsprozession München 2022 - https://youtu.be/GR6dmR0GKlU
Gottesdienst und Prozession an Fronleichnam vom Kölner Dom - https://youtu.be/bvtGkxrmBTE
Fronleichnam Crostwitz * Sorben * Oberlausitz * Serbja - https://youtu.be/F4co7GpJXFE
Fronleichnam - https://youtu.be/z5vEXyO36aY
TERCER MISA DE CORPUS CHRISTI jueves 03 de junio 2021 - Padre Arturo Cornejo - https://youtu.be/aJdAunchTCE

Spycimierskie Boże Ciało - https://youtu.be/9dpR0EcE6-w

16.6.2022. Levoča

BOŽIE TELO Júnová pobožnosť & Svätá omša & Procesia. 16.6.2022. Levoča - https://youtu.be/GnzmPxLSMEc

SEVILLA 2022

4K - REGRESO SAGRADA CENA CORPUS CHRISTI SEVILLA 2022

Corpus Christi dia central Cusco 2022

-

https://youtu.be/agH0uyvOpJU

Corpus Christi at the Cathedral of the
Immaculate Conception Port of Spain Thursday 16th June 2022 https://youtu.be/LXmswuV-drw

https://youtu.be/HOhgMGZilHU

„Żaden kapłan nie posiada prawa, żeby
wprowadzać tam dodatkowe obrzędy czy
modlitwy, których nie przewiduje mszał”.
UWAGI TEOLOGICZNO-LITURGICZNE DOTYCZĄCE
ODMAWIANIA MODLITWY DO ŚW. MICHAŁA
ARCHANIOŁA I JEJ ZWIĄZKU Z MSZĄ ŚWIĘTĄ

1. Liturgia Mszy ma swój stały porządek i żaden kapłan nie posiada
prawa, żeby wprowadzać tam dodatkowe obrzędy czy modlitwy, których
nie przewiduje mszał.

O ile formy pobożności ludowej i prywatne modlitwy wiernych są w
pewnym stopniu kształtowane przez potrzeby wiernych, o tyle przebieg
liturgii i jej strukturę określają księgi, które Kościół opracowuje i
przedstawia jako formy wzorcowe i obowiązujące.

2. Dodawanie innych modlitw podczas Mszy świętej może sugerować
wiernym, że w trakcie celebracji mszalnej czegoś brakuje, dlatego
potrzebny jest jakiś dodatek, specjalna modlitwa, a przecież każda Msza
jest uobecnieniem paschalnego misterium Chrystusa.
3. Warto zwrócić uwagę, że nawet w uroczystości Matki Bożej
albo świętych, modlitwy mszalne są adresowane do Pana Boga,
nigdy bezpośrednio do świętego. Taka jest istota liturgii, gdyż jest
ona wykonywaniem kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa. W Eucharystii
sprawujemy dzieło naszego odkupienia i oddajemy chwałę Bogu razem z
Maryją, aniołami i świętymi. W żadnym wypadku nie zapominamy o nich i
nie tracimy ich z pola widzenia, ale też w liturgii nie zwracamy się
bezpośrednio do nich, a raczej w jedności z nimi zwracamy się
wspólnie do Boga, co bardzo dobrze wyraża konkluzja prefacji
(„Dlatego z Aniołami, Archaniołami i wszystkimi Świętymi głosimy Twoją
chwałę, razem z nimi wołając” – w tym lub w zbliżonym brzmieniu).
W liturgii jesteśmy w jedności z Maryją, Aniołami oraz Świętymi

i mamy nadzieję znaleźć się kiedyś w pełnej wspólnocie z nimi, ale nie
koncentrujemy się na nich samych. Nawet gdy obchodzimy w roku
liturgicznym ich uroczystości, święta i wspomnienia, wysławiamy przede
wszystkim dzieła Boże zdziałane w nich i przez nich. Nic nie stoi
natomiast na przeszkodzie, by po zakończonej liturgii zwrócić się z
wezwaniem także do tych, z którymi w liturgii byliśmy skupieni na Bogu
i Jego paschalnym dziele.

4. Ponadto powstaje problem praktyczny: w jednej parafii odmawiamy tę
modlitwę, a w drugiej nie. Albo w tej samej parafii jest ksiądz X, który ją
odmawia podczas każdej celebracji, a po nim odprawia ksiądz Y, który tej
modlitwy nie odmawia: nie dlatego, że ją deprecjonuje, tylko chce być
wierny księgom liturgicznym i nie dodaje w trakcie liturgii mszalnej innych
modlitw, które sugeruje mu osobista pobożność albo postulaty określonej
grupy wiernych.
5. Włączanie do liturgii mszalnej dodatkowych modlitw tworzy
wrażenie, jakby sama Msza święta była jakoś niepełna,
niewystarczająca i potrzebowała uzupełnienia czy to przez
modlitwę, czy to przez jakiś inny pobożny akt.

6. W tym kontekście kilka istotnych pytań: „Czy wprowadzając na końcu
Mszy modlitwę do św. Michała Archanioła, pamiętamy, że to przede
wszystkim paschalne misterium Chrystusa obecne w Eucharystii jest
naszym ratunkiem i naszym zabezpieczeniem przed zakusami diabła?
Rzecz nie w tym, by negować szczególną misję Archanioła Michała w
opiece nad Kościołem, bo to sam Bóg wyznacza obowiązki aniołom i
ludziom (por. kolekta ze święta Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała),
ale w tym, by nie tworzyć wrażenia, że Eucharystia bez modlitwy do św.
Michała ma niepełną wartość. Czy dodając modlitwy do Maryi lub
innych świętych, pamiętamy, że to przede wszystkim sam
Chrystus na wiele sposobów realnie obecny w Eucharystii
oręduje za nami u Ojca (Rz 8,34),
7. Praktycznym rozwiązaniem w tej sytuacji jest więc to, aby tam gdzie jest taki zwyczaj, odmawiać modlitwę do św.
Michała Archanioła po błogosławieństwie (z miejsca przewodniczenia) albo po rozesłaniu wiernych, na podobnej
zasadzie jak inne nabożeństwa (na stopniach ołtarza lub w innym, wyznaczonym do tego miejscu).
Źródło tekstu modlitwy: Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne.

nie-trzeba-poprawiac-eucharystii

Pamiętam taką sytuacje, gdy w wakacje, w jednej z pomorskich parafii,
niejako „z automatu” zacząłem modlić się znanymi słowami: „Święty
Michale Archaniele…”. Po mszy św. proboszcz wziął mnie pedagogicznie,
w zakrystii, na bok i zapytał: „Ojciec jest niewierzący?”. Zapytałem:
„Dlaczego? Skąd taki wniosek?”. „Eucharystii nie trzeba już poprawiać” –
usłyszałem. Sama w sobie jest egzorcyzmem, gładzi grzechy powszednie,
jest szczytem i źródłem. „Ojciec w to nie wierzy?” – zapytał.
Odpowiedziałem: „Wierzę”. Od tej pory zacząłem intuicyjnie zastanawiać
się nad formułami, modlitwami „poprawiającymi” mszę św., które nie są
przez ryt dopuszczane. A jest ich wiele. Nie tylko ta do św. Michała
Archanioła (piszę „do”, bo jej słowa mówią jasno, że nie chodzi o
modlitwę za jego wstawiennictwem, a to formuła niezgodna z
nauczaniem Kościoła), ale są dodatkowe modlitwy za zmarłych, za
wstawiennictwem Maryi… Za każdym razem jeśli była kartka na ołtarzu
czy ambonce lub gdy wierni sami zaczynali – odmawiałem ją, bo przecież
są ważniejsze sprawy w liturgii czy w Kościele, niż dodatkowe modlitwy...
>>> „Modlitwa do św. Michała Archanioła” powinna być
odmawiana po mszy świętej . Wystarczy pięknie celebrować (bez
pośpiechu i ze starannymi gestami, z przygotowanym słowem, oprawą
muzyczną i liturgiczną na poziomie – może to być też msza św.
recytowana, ze świecami nie z plastiku, w zadbanym kościele/kaplicy, z
czystymi szatami liturgicznymi i bielizną liturgiczną…), bo wówczas tym
bardziej staje się ona rzeczywistością ewangelizacyjną. Obyśmy tylko
chcieli z niej korzystać.

KWESTIA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DZIECI PODCZAS
ROZDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ.

Błogosławienie dzieci podczas rozdzielania Komunii Świętej, według
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - o. Corrado
Maggioniego, jest nadużyciem liturgicznym i nie powinno się wprowadzać
takiego zwyczaju podczas liturgii.
W związku z tym, w tych kościołach, w których zostały wprowadzone
takie praktyki, w trosce o poszanowanie Eucharystii i właściwe rozumienie
znaczenia poszczególnych obrzędów Mszy świętej, prosimy o wycofanie
takich praktyk i ewentualne wytłumaczenie wiernym znaczenia i miejsca
błogosławieństwa dzieci podczas Mszy św.
Dodatkowo zwyczaj ten może wzbudzać – pośród tych samych wiernych
– różne opinie, które nie przyczyniają się do tworzenia jedności.
Praktyka błogosławienia dzieci znakiem krzyża podczas rozdzielania
Komunii Świętej jest zatem nadużyciem liturgicznym.

Po pierwsze - szacunek dla Najświętszego Sakramentu wymaga, aby
kapłan rozdzielający Komunię świętą, który na palcach ma cząsteczki
Pana Jezusa, niczego nie dotykał zanim nie obmyje palców w naczynku
zwanym vasculum. Wyraża się tutaj wiara, że Jezus jest obecny cały,
nawet w najdrobniejszej cząsteczce konsekrowanej hostii. Po drugie każda czynność liturgiczna ma swoje miejsce i znaczenie.

Błogosławieństwo jest
Błogosławieństwo
jest przewidziane
przewidziane
na rozesłanie
na rozesłanie
Mszy Świętej, a nie w czasie
rozdawania
Komunii
Świętej.
Mszy
Świętej, a
nie w czasie
rozdawania Komunii Świętej
Traci się przez to czytelność gestów
i znaków
liturgicznych, przez które
Komunii
Świętej.
działa na liturgii Chrystus. Jeśli duszpasterze pragną indywidualnie
błogosławić dzieci i dorosłych - odpowiedniejszym momentem,
wynikającym ze struktury Mszy Świętej jest pieśń na zakończenie.
Przypominamy też o pięknym zwyczaju błogosławienia dzieci przez
rodziców, który mogą wykonywać w każdym czasie.

ZAŁĄCZNIKI:
Pismo do Kongregacji
Odpowiedź Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

W Okresie Zwykłym obchodzi się m.in. następujące święta i uroczystości:


































25 stycznia - święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła
2 lutego - święto Ofiarowania Pańskiego
14 lutego - święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy
22 lutego - święto Katedry św. Piotra, Apostoła
poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego - święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego - święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - uroczystość Najświętszej Trójcy
czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego - uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
24 czerwca - uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
29 czerwca - uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
3 lipca - święto św. Tomasza, Apostoła
11 lipca - święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
23 lipca - święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
25 lipca - święto św. Jakuba, Apostoła
6 sierpnia - święto Przemienienia Pańskiego
9 sierpnia - święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy
10 sierpnia - święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
24 sierpnia - święto św. Bartłomieja, Apostoła
26 sierpnia - uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
8 września - święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
14 września - święto Podwyższenia Krzyża Świętego
18 września - święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
21 września - święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
29 września - święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
18 października - święto św. Łukasza, Ewangelisty
28 października - święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
ostatnia niedziela października - uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła
1 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych
2 listopada - wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
9 listopada - święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
30 listopada - święto św. Andrzeja, Apostoła

