
  

  

Maryja pocznie i porodzi Syna 
Bóg posłał anioła Gabriela  
do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,  
do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 
Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą". 
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 
Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz 
Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da 
Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie 
końca". 
Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" 
Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, 
które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej 
starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego". 
Na to rzekła Maryja: "Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa".  
Wtedy odszedł od Niej anioł. 
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Jak król Dawid pragniemy zbudować Bogu świątynię; 
podobnie jak król Dawid, robimy to tylko dla naszej wygody, 
żebyśmy zawsze wiedzieli, gdzie Go można znaleźć.     
Oczywiście budujemy świątynię piękną i trwałą, na miarę 
naszych możliwości i naszego wyobrażenia wielkości Boga. 
Budujemy ją z najbardziej wzniosłych pojęć, subtelnych 
poruszeń serca, wyobrażeń i definicji.  
Tu będziesz – mówimy do Boga i na chwilę czujemy się 
bezpiecznie. Ale Bóg się wymyka, nie może usiedzieć na 
miejscu. Nieuchwytny, ale zawsze z nami. 
 
 



 

  

WIGILIA  

Boże Narodzenie i poprzedzająca je Wigilia 
przypadają w porze zimowego przesilenia słońca 
ok. 23-25 grudnia.  Dawniej wierzono, że w tym 
czasie rozpoczynał się przełom zimowy 
zapowiadający dłuższe dni i coraz krótsze noce. 
Od najdawniejszych czasów wigilia otwiera rok 
słoneczny, wegetacyjny i tradycyjny ludowy rok 
obrzędowy. Niezależnie od tych wszystkich 
wątków, Wigilia jest przede wszystkim 
uroczystością chrześcijańską, a zachowane w niej 
wcześniejsze, często archaiczne elementy 
związane są z tradycją i liturgią kościelną.  

W Kościele słowem wigilia określa się dni 
poprzedzające wszystkie ważniejsze święta 
religijne.  W polskiej tradycji i obyczaju 
świątecznym, nazwa ta zrosła się głównie z dniem 
24 grudnia, dniem poprzedzającym Boże 
Narodzenie.  Uroczystości wigilijne wprowadzone 
zostały do kalendarza liturgicznego w VI wieku, 
jako przedświcie – czuwanie oczekiwanie na 
święto Narodzenia Pańskiego z obowiązującym 
w historii postem i modlitwami.  

W całej Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się 
pięknym rytuałem łamania opłatka, delikatnego 
białego cienkiego jak mgła chleba, niegdyś 
zwanym mgiełka – nebula. Od najdawniejszych 
czasów ludzie dzielili się opłatkiem na znak 
pojednania, miłości, pokoju i przebaczenia win.  

Ten charakterystyczny dla naszej tradycji 
świątecznej, wyłącznie polski obyczaj łamania 
opłatka przed wieczerzą wigilijną, wykazuje 
pewne podobieństwo z rytuałami 
starochrześcijańskimi. Początkowo w kościołach 
podczas mszy świętej poświęcano płaskie chleby 
ofiarne i płatki chlebowe, które następie 
uroczyście łamano i podczas komunii podawano 
wiernym. 

Dopiero w połowie IX wieku za panowania Karola 
Wielkiego w kościołach Europy Zachodniej, 
zaczęto używać innego rodzaju pieczywa 
sakralnego, zbliżonego do znanych nam dzisiaj 
opłatków. Pieczono je z białej mąki pszennej 
i czystej źródlanej wody, w specjalnych 
metalowych matrycach w wygrawerowanymi 
wewnątrz symbolami religijnymi.  

 

 

Wigilia, Święta Bożego Narodzenia dawniej i dziś 
budzą w nas wielkie emocje i każdego roku 
mobilizują do niezwykłej aktywności. Wszystkich 
ogarnia troska o świąteczne akcesoria: choinkę, 
opłatek, prezenty, kartki świąteczne i listy 
z życzeniami.  Wigilia jest w Polsce czasem 
wyjątkowym i ma swoje własne zwyczaje, 
obrzędy.  

BOŻE NARODZENIE  

Święto Bożego Narodzenia w rzymskim 
kalendarzu liturgicznym po raz pierwszy znalazło 
się w 345 roku. Obowiązująca w kościele data 
Bożego Narodzenia – 25 grudnia, została 
ustanowiona i przyjęta przez pierwszych 
biskupów chrześcijańskich nieprzypadkowo, gdyż 
w tym czasie  Rzymianie świętowali Dzień 
Narodzin Niezwyciężonego Słońca. Święto 
Narodzenia Pańskiego i związane z nim kościelne 
uroczystości religijne, stanowiły przeciwwagę dla 
pogańskiego kultu słońca, a symbolika narodzin 
słońca i chrześcijańska narodzin Boga – 
Zbawiciela, Światłości Świata mogły się łatwo 
i harmonijnie połączyć. 

W tradycji polskiej Boże Narodzenie było zawsze 
świętem wielkim i jak dawniej powiadano 
godnym, które jak nakazuje tradycja obchodzić 
należy godnie, a więc uroczyście i hucznie. 

Dlatego też zarówno Boże Narodzenie jak i cały 
cykl świąteczny nazywano godami lub godnymi 
świętami. Świętowanie Bożego Narodzenia nie 
ograniczało się tylko do świętowania jednego 
dnia. Obecnie, w liturgii Kościoła, Boże 
Narodzenie jest pierwszym dniem całego cyklu 
świątecznego, podczas którego celebrowane są 
nabożeństwa i uroczystości kościelne na pamiątkę 
narodzenia Jezusa. Trwają one aż do 6 stycznia - 
święta Trzech Króli.  
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KTO WYPIEKAŁ OPŁATKI?  

Początkowo wypiekiem opłatków trudniły się 
osoby zwiane z Kościołem: zakonnice i zakonnicy. 
W Polsce wyspecjalizował się w tej sztuce zakon 
ss. sakramentek. Były to opłatki przeznaczone 
zarówno na hostie i komunikanty, jak i opłatki 
świąteczne roznoszone do domów przed wigilią. 
Obecnie wyrobem opłatków zajmują się rozsiane 
po całej Polsce zakłady rzemieślnicze.  Piękny, 
polski obrzęd dzielenia się opłatkiem przyjął się 
ok. XVI wieku wśród szlachty, kolejno w miastach  

i na wsiach. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach 
zwyczaj dzielenia się opłatkiem wszedł 
w początkach XX wieku. 

 W całej Polsce wierzono, że opłatkiem – świętym 
chlebem, chlebem aniołów można również 
podzielić się z duszami bliskich zmarłych zgodnie 
z wiarą w świętych obcowanie.  Pozostałością 
tego wierzenia jest również zachowywanie przy 
stole wigilijnym jednego wolnego miejsca, a na 
stole dodatkowego wolnego talerza, na którym 
wszyscy obecni składają ułamek swojego opłatka.  

Kiedyś na wsi powszechny był zwyczaj, 
obdzielania opłatkiem określonego kolory: 
żółtym, filetowym lub zielonym oraz resztkami 
wigilijnych potraw, sianem spod obrusa i słomą 
z wigilijnego snopa bydła, wszystkich zwierząt 
gospodarskich, hodowlanych  i domowych, 
w przekonaniu, że radość Bożego Narodzenia 
dostąpi każde stworzenie. 

Marta Łukiewicz-Szczypek 
 

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA… 

Nieodzownym elementem wielu polskich domów jest 
zwyczaj śpiewania kolęd. Najstarsze kolędy polskie 
pochodzą z XV w. Należą do nich: Zbaw bądź Królu 
Niebieski, Anioł pasterzą mówił. Na przełomie XVII-
XVIII wieku rozwinęła się oryginalna polska twórczość 
kolędnicza. Powstały wówczas najpiękniejsze kolędy 
polskie o dużej wartości literackiej i muzycznej. Na 
szczególną uwagę zasługuje kolęda W żłobie leży – 
tekst samego Piotra Skargi o melodii nawiązującej do 
poloneza koronacyjnego króla Władysława IV. Wiek 
XVIII obfitował również w wiele pięknych kolęd, 
a wśród nich takie arcydzieła jak: Gdy śliczna Panna 
syna kołysała, Jezus malusieńki, Ach ubogi żłobie, 
Tryumfy Króla Niebieskiego, Gdy się Chrystus rodzi, 
Mędrcy świata oraz wspaniała kolęda, symbol 
polskich obchodów Bożego Narodzenia, Bóg się rodzi 
napisana w 1792 roku przez Franciszka Karpińskiego. 

W XIX wieku powstała popularna dotąd i często 
śpiewana kolęda Mizerna cicha autorstwa Teofila 
Lenartowicza. Historia pokazuje, iż kolędny stały się 
inspiracją dla wielu pisarzy, poetów, księży, 
zakonników oraz najznakomitszych kompozytorów. 
Już w XVII wieku w polskich kolędach pojawiły się 
wątki ludowe.  

W piękne opowieści o narodzeniu Jezusa w Betlejem 
wplecione zostały motywy folkloru polskiego. 
Najczęściej jest to wędrówka polskich pasterzy do 
żłóbka Jezusa z pokłonem i darami.  Te radosne 
i skoczne kolędy wzbogacone o folklor i ludową 
tradycję nazywamy pastorałkami. Nie śpiewamy ich 
podczas nabożeństw, ale podczas obchodów 
kolędniczych i rodzinnych spotkań. Kolędy polskie 
a zwłaszcza pastorałki cechuje serdeczna poufałość 
wobec Narodzonego Dzieciątka, które będąc Bogiem, 
jest także bezbronnym dzieckiem. 

Nietrudno zauważyć, iż powszechna niegdyś tradycja 
śpiewania kolęd, niestety powoli zanika, a warto do 
niej powracać, gdyż kolędy stanowią piękną oprawę 
obchodów świątecznych Bożego Narodzenia. 

Dotychczas najpiękniejsze kolędy polskie 
rozbrzmiewają w kościołach przez cały okres 
świąteczny aż do 2 lutego. Można także podziwiać je 
słuchając licznych w tym czasie koncertów 
w kościołach. Nie zapominajmy o tym pięknym 
polskim zwyczaju i nie pozwólmy zaniknąć tradycji. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      - w sobotę święto  
św.  Jana Apostoła i Ewangelisty. 

 

W LITURGII  
BIEŻĄCEGO  
TYGODNIA 
 

 

OGŁOSZENIA 
PARAFIALNE  

Parafia św. Mikołaja  w Grójcu 
ul. Worowska 1, tel. (48) 664 23 65 
E-mail:  sw.mikolaj.grojec@gmail.com 
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21 GRUDNIA 2014 
IV NIEDZIELA ADWENTU 

                  1. Dzisiaj ostatnia IV Niedziela Adwentu, święta Bożego Narodzenia już blisko,  
                zachęcamy do spowiedzi tych wszystkich, którzy jeszcze nie pojednali się z Bogiem.  

              Spowiadamy dzisiaj podczas każdej Mszy św. Jutro w poniedziałek i we wtorek  
          spowiedź od. 6.30 do 8.00 oraz od 17.30 do 19.00.   
         W wigilię 24 grudnia nie będzie spowiedzi. 
      2. W środę 24 grudnia wigilia Bożego Narodzenia zapraszamy na ostatnie Roraty o godz.  
     6.30. W wigilię nie będzie Mszy św. o 7.30 i 18.00. Niech w gronie rodziny nie zabraknie 

    wspólnej modlitwy, połamania się opłatkiem i śpiewu kolęd. O północy zapraszamy na  
   Pasterkę. 
  3. W Boże Narodzenie nie będzie Mszy św. o 6.30 pozostałe Msze św. jak w niedzielę 8.00,     
  9.30, 11.00, 12.30, 17.00 i 19.00. 

4. W drugi dzień świat Bożego Narodzenia 26 grudnia święto św. Szczepana. Msze św. jak  
w każdą niedzielę. Episkopat Polski udzielił dyspensy od obowiązku zachowania  
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 26 grudnia.  
5. Zwyczajem lat ubiegłych poświęcony opłatek na wigilijny stół można otrzymać u Pana    

 organisty w zakrystii po każdej Mszy św. Nabywanie opłatka w kościele jest wyrazem naszej    
  łączności ze wspólnotą parafialną.  
  6. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w dzieło pomocy dzieciom z ubogich rodzin  
   Gminy i Miasta Grójec zatytułowane „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”.  
   7. W kiosku parafialnym możemy  nabyć świąteczne wydania tygodników katolickich  

       „Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę”.  
        8.  W ostatnim czasie zmarł nasz parafianin: 
          - śp. Marian Jaworski.  Polećmy go Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo  
dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.  

Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów. 

 

KONTO  
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3  
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MSZE ŚWIĘTE 
W DNI POWSZEDNIE: 
6.30, 7.30, 18.00 
W NIEDZIELE: 
6.30, 8.00  
9.30 - dla młodzieży,  
Msza zbiorowa 
11.00 – rodzin z dziećmi 
12.30 - suma za parafian 
17.00, 19.00 
WYPOMINKI ROCZNE 
Msza św. w każdy  
I poniedziałek miesiąca  
o godz. 18.00 

RORATY 
Od poniedziałku do środy 
o godz. 6.30 

KORONKA DO BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA 
piątek - godz. 18.00 

KANCELARIA CZYNNA  
OD PONIEDZIAŁKU 
 DO PIĄTKU 

- od 8.30 do 10.00 
- od 16.00 do 17.30 

DRUK  
GAZETY 

 ZAPROSZENIA 
na chrzest, komunię, ślub. Grójec, ul. Jabłoniowa 8, tel. 48 664 57 31, drukarnia@inferior.pl 

Drodzy Parafianie! 
Tajemnica Bożego Narodzenia jak co roku wprowadza nas w zachwyt i wzbudza radość z tego,  

że Bóg tak ukochał świat, że stał się jednym z nas.  
Niech te wydarzania na nowo przeżywane pozwolą nam dotknąć się tej Bożej Miłości.  

Niech Ona otworzy nasze serca, abyśmy z nową gorliwością  
nieśli wszystkim orędzie pokoju z Betlejem.  

Niech radość Bożego Narodzenia rozświetla ciemności, przynosi nadzieję, pokój i pojednanie.  
Życzę błogosławionych rodzinnych świąt,  

abyśmy obdarzali się wzajemnym szacunkiem i miłością.   
Radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia  

oraz szczęśliwego Nowego Roku! 
 

Ks. Zbigniew Suchecki 
Proboszcz 
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