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„Będą Go nazywać Nazarejczykiem”.
          „Pod opieką Najświętszej Matki i świętego Józefa w zupełnym ukryciu

wychowywał się Jezus, Słońce Sprawiedliwości, zanim swym blaskiem
oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej rodzinie wzajemna miłość, 
świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia, jednym słowem wszystko,
co rodzinę może uszlachetnić, albo ozdobić na wzór wszystkich czasów”.
Te słowa czytamy w Encyklice Leona XIII, w której gorąco zaleca nabożeń-
stwo do Świętej Rodziny. Jaka jest moja rodzina? Które wymienione
wyżej cechy rodziny są realizowane w  mojej rodzinie? Ważną rolę 

w rodzinie pełnił św. Józef. „Wstań, zabierz Dziecko i Jego Matkę i uciekaj
do Egiptu”. Bez wahania robi to, ratując życie Jezusowi przed niebez-

pieczeństwem ze strony Heroda. Kiedy „umarli już ci, którzy czyhali na
 życie Dziecka”, Józef powrócił do ziemi izraelskiej. „Przybył do miasta zwanego

Nazaret i tam zamieszkał”. Postawa św. Józefa, to wzór do naśladowania dla
wszystkich ojców. Dziś słyszy się nie o miłości w rodzinach, a o przemocy. Nie o trosce 

o dobro dziecka, a o braku opieki i jakże często o śmierci dziecka spowodowanej nieczułością, brakiem miłości.
Jezus był od początku ośrodkiem największej miłości Maryi i Józefa. W domu nazaretańskim wzrastał w latach,
w mądrości i łasce u Boga i ludzi. Istotą życia jest miłość Rodziny z Nazaretu. „Rodzina katolicka, to komórka 
żywotna w Ciele mistycznym, jej życie powinno opierać się na wspólnej modlitwie i Eucharystii” (Pius XII).
Panie Jezu, spraw, abyśmy brali przykład ze Świętej Rodziny i razem z Nią mogli przebywać na wieki.
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  „Uwielbiam cię, siano wonne, któreś tuliło Dziecinę bosą...”
/św. Jan Paweł II, „Pieśń o Bogu ukrytym”/

Drodzy Para�anie i wszyscy Czytelnicy naszej Gazetki!
Pochylając się wraz ze świętym Janem Pawłem II 
nad tajemnicą betlejemskiego Żłóbka, 
zapraszamy także Was do wpatrywania się w Tego, 
który przychodzi jako Mały Król – pełen pokory i czułości.

Niech Dzieciątko Jezus obdarza swoim błogosławieństwem, 
a Święta Rodzina otacza opieką Wasze Rodziny i Przyjaciół. 
Niech miłość, pokój serca i nadzieja opromieniają każdy dzień. 
Żyjmy Wielką Tajemnicą Wiary, ukazaną dziś – w ubogim Żłóbku, 
codziennie zaś – w cudzie Eucharystii.
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NIEZWYKŁA HISTORIA ŚWIĘTEJ KOŁYSKINIEZWYKŁA HISTORIA ŚWIĘTEJ KOŁYSKINIEZWYKŁA HISTORIA ŚWIĘTEJ KOŁYSKI
Poniżej, specjalnie dla naszych

Drogich Czytelników, przedstawiam
niezwykłą historię Świętej Kołyski
- kolebeczki Jezusa. W polskiej tra-
dycji bożonarodzeniowej betlejemski
Żłóbek zajmuje ważne miejsce. Jednak
nie wszyscy zdają sobie sprawę, że
niewielkie relikwie Żłóbka (Sacra 
Culla – Święta Kołyska), w którym
Miriam – Najświętsza Maryja Panna
położyła nowonarodzone Dziecię 
Jezus, znajdują się całkiem blisko nas
– w pierwszym sanktuarium maryj-
nym zachodniego chrześcijaństwa 
i największej świątyni maryjnej 
w Rzymie: Bazylice Santa Maria 
Maggiore.

Nie wiadomo co działo się z Sacra
Culla między I a III wiekiem. Pierwsze
historycznie potwierdzone wiado-
mości o istnienie relikwii Żłóbka
pochodzą z III wieku. Orygenes
(185-254), jeden z największych
teologów i pisarzy wczesnego Kościoła,
w swojej znanej apologetycznej
rozprawie „Przeciw Celsusowi”, napi-
sanej w roku 248, argumentując
za pełną wiarygodnością przekazu
Ewangelii odnośnie miejsca urodzenia
Zbawiciela, napisał: „Jeżeli komuś
nie wystarcza proroctwo Micheasza
i historia spisana w Ewangeliach
przez uczniów Jezusa, lecz zażąda
innego dowodu na to, że Jezus naro-
dził się w Betlejem, niechaj się dowie,
iż w Betlejem istnieje grota, w której
się urodził Jezus, i żłób, w którym Go
położono owiniętego w pieluszki,

a wszystko to się zgadza z opisem 
Jego narodzin zawartym w Ewan-
geliach. Miejsce to słynie w całej 
okolicy, nawet wśród niewierzących,
z tego, że urodził się tam Jezus,
którego czczą i któremu się kłaniają
chrześcijanie”.

Na podstawie tych słów można
wywnioskować, że w III wieku istniały
nie tylko bardzo niewielkie fragmenty
betlejemskiego Żłóbka, jak to ma 
miejsce dzisiaj, ale wręcz cały Żłóbek.

Nie jest niestety wiadome jak 
dokładnie doszło do zachowania
Żłóbka Zbawiciela. Domyślać się
można, że stoi za tym nieznana grupa
chrześcijan związana z Betlejem.
Świadectwo Orygenesa mówiące
o tym, że grota i żłób betlejemski 
były słynne w okolicy również w
kręgach niewiernych niejako potwier-
dza informacje, jakie można wyczytać
w wizjach znanej mistyczki, bł. Anny
Katarzyny Emmerich. Wedle tych wizji
mieszkańcy Betlejem wiedzieli, że 
w ich mieście narodził się Mesjasz,
do czego przekonała ich wizyta
Trzech Mędrców ze Wschodu, którzy
przybyli do Betlejem z bardzo liczną
świtą. Liczni mieszkańcy Betlejem 
od tej pory oddawali hołd nowo-
narodzonemu Królowi. Zapewne
dzięki temu pamięć o dokładnym
miejscu narodzin Chrystusa Pana
przetrwała. Wkrótce stało się ono
celem pielgrzymek. Rozwinęły się
one do tego stopnia, że cesarz

Hadrian (117-138) nakazał zbudować
na miejscu narodzenia Mesjasza,
świątynię bożka Adonisa – oczywiście,
celem zahamowania pielgrzymek 
chrześcijan.

W IV wieku, w czasach cesarza
Konstantyna Wielkiego (306-337),
wzniesiono tam Bazylikę Narodzenia
Pańskiego, która mogła w sposób
godny chronić relikwie betlejem-
skiego Żłobu. W roku 614 wojska
perskie zajęły Jerozolimę. Betlejem
również zostało najechane. Bazylika
miała być obrócona w gruzy, ale 
od katastrofy miały ją ocalić... znaj-
dujące się na ścianach świątyni
malowidła Mędrców ze Wschodu
noszących perskie ubiory. Ciągłe
niebezpieczeństwa i najazdy obcych
wojsk sprawiły, że św. Sofroniusz,
ówczesny biskup Jerozolimy, chcąc
chronić relikwie Żłóbka, miał przeka-
zać je papieżowi Teodorowi (642-649),
który zresztą sam urodził się w tym 
świętym mieście.

Od tej pory losy relikwii Żłobka 
z betlejemskiej Groty nierozerwalnie
związane są z Wiecznym Miastem. 
Już Sykstus III (432-440) nakazał
wybudować we wnętrzu pierwotnej
Bazyliki Matki Bożej Śnieżnej (dzisiej-
szej Santa Maria Maggiore) grotę
Narodzenia, na kształt tej betlejem-
skiej. To właśnie tu tra�ły później
relikwie sprowadzone z Ziemi Świętej.
Bazylika szybko zaczęła być nazywa-
na Bazyliką Matki Bożej od Żłóbka
(Sancta Maria ad Praesepem). 

Księdzu Mieczysławowi Żemojcinowi SAC
z okazji imienin życzymy, aby każdego dnia

był dla wszystkich ludzi tym, który przynosi Nadzieję, 
świadkiem rodzącej się w sercu człowieka Ewangelii.
Niech Bóg błogosławi Księdzu w Nowym 2020 Roku, 

a Matka Najświętsza otacza najczulszą opieką.

ŻYCZENIA
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dokończenie na 3 stronie

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Kto popadł w duchową światowość, nie uczy się ze swych grzechów 

ani nie jest prawdziwie otwarty na przebaczenie. Jest to straszliwe zepsucie z pozorami dobra. 
Trzeba go unikać, kierując Kościół na drogę wyjścia poza siebie, 

na misji skoncentrowanej na Jezusie Chrystusie i zaangażowania na rzecz ubogich”.
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W XIV w. z inicjatywy Grzegorza XI
drewniane deseczki umieszczono
w specjalnym relikwiarzu. Relikwiarz
ten uległ zniszczeniu w czasie prac
renowacyjnych w XVI wieku. Wykonany
więc nowy relikwiarz, który przetrwał
do czasów Napoleona.

W XIX wieku włoski architekt 
i projektant wykonał relikwiarz będący
istnym arcydziełem, które możemy
podziwiać do dzisiaj. Na cokole z
malowanego drewna znajduje się
podstawa w formie równoległościanu
wykonana ze srebra z czterema 
płaskorzeźbami. W części frontowej
znajduje się wyobrażenie szopki, 
w tylnej części Ostatnia Wieczerza, 
w mniejszych bokach znajdują się
Ucieczka do Egiptu oraz Pokłon
Mędrców. Ponad tą podstawą znaj-
duje się kryształowy relikwiarz w
kształcie kolebki, podparty przez cztery
pozłacane niemowlęta. W końcu,
dzieło wieńczy przedstawienie podłogi
ze słomy, na której położone jest 
błogosławiące Dzieciątko naturalnej
wielkości. 
Naprzeciw umieszczony jest pomnik
klęczącego Papieża, bł. Piusa IX,
który był wielkim czcicielem Świętej
Kołyski.

Do niedawna, w czasie Świąt 

Bożego Narodzenia relikwie były
przenoszone do nawy głównej, by 
wierni mogli je uczcić. Z biegiem 
czasu pogarszający się stan relikwii
doprowadził do decyzji kapituły
Bazyliki o zredukowaniu czasu eks-
pozycji relikwii do Pasterki o północy.
Warta uwagi ciekawostką jest fakt, 
że to właśnie w kaplicy Narodzenia 
przy relikwiach Żłóbka odprawił w 
Boże Narodzenie 1538 roku swoją
pierwszą Mszę świętą szermierz
kontrreformacji i założyciel zakonu
jezuitów – św. Ignacy Loyola.

Należy zauważyć, że wiarygod-
ność rzechowywanych w rzymskiej
Bazylice relikwii Żłóbka znanych
jako Sacra Culla (Święta Kołyska) 
została potwierdzona przed kilkoma
laty przez niezależne ekspertyzy
naukowe. Wedle tych ustaleń pięć 
deseczek (deszczułek o długości
od 70 do 80 centymetrów) przecho-
wywanych w rzymskiej bazylice
zostało wykonanych z drzewa klono-
wego pochodzącego z Palestyny. 
Wiek oszacowano na około 2000 lat.

Co roku tłumy wiernych adoro-
wały relikwie Żłóbka wystawione
w okresie Bożego Narodzenia w
ołtarzu głównym. W 2007 r. prefekt
zakrystii Santa Maria Maggiore po-

informował media o złym stanie
relikwii (wiele osób paradoksalnie 
po raz pierwszy dowiedziało się o ich
istnieniu). Relikwie wystawione nawet
na kilka dni były narażone na dzia-
łanie światła i temperatury. Tamtego
roku nie wystawiono ich nawet pod-
czas Pasterki. Pozostały w krypcie,
a zaraz potem przeszły renowację, 
Potwierdzono wiek (I wiek), materiał
i miejsce ich pochodzenia (Palestyna). 

Zaledwie 4 deseczki 70-centy-
metrowe i jedna 80-centymetrowa.
Ach ubogi Żłobie, co ja widzę 
w tobie?

Część relikwii Żłóbka, pod koniec
listopada 2019 roku została prze-
kazana do Jerozolimy, a następnie 
- na początku tegorocznego Adwentu
- uliczkami Betlejem przeszła rado-
sna procesja, w której do kościoła
św. Katarzyny Aleksandryjskiej, sąsia-
dującego z Bazyliką Narodzenia
Pańskiego, wniesiono odzyskane po
14 wiekach relikwie. Decyzja o powro-
cie relikwii do Betlejem zapadła po
wizycie prezydenta Autonomii Pales-
tyńskiej u papieża Franciszka w
Watykanie w grudniu 2018 roku.
Cenny dar papieża staje się znakiem
pokoju i nadziei dla Bliskiego
Wschodu.

piątek, 27 grudnia, od godz. 930

ul. Lotna, ul. Wydmowa, ul. Ciborowska, ul. Drzymały,
ul. Godowska ul. Wilczyńskiego, ul. Spacerowa, 
ul. Głucha, ul. Czarna

sobota, 28 grudnia, od godz. 930

ul. Radostowska, ul. Opolska, ul. Sierpowa, 
ul. Chemiczna, ul. Góralska ul. Łączna, ul. Rolnicza

poniedziałek, 30 grudnia, od godz. 930

ul. Towarzyska, ul. Wiejska (bez bloków)

wtorek, 31 grudnia, od godz. 930

ul. Staroopatowska 12/16, 22 i 24; ul. Kolejowa

KOLĘDA czwartek, 2 stycznia, od godz. 1500

ul. Bartnicza, ul. Otwarta, ul. Działkowa, 
ul. Bukietowa, ul. Chęcińska ul. Zakopiańska,
ul. Młodzianowska, ul. Gazowa

piątek, 3 stycznia, od godz. 1500

ul. Wiejska 62, Gajowa 43, ul. Południowa
oraz Południowa 12, ul. Eplera

sobota, 4 stycznia, od godz. 930

ul. Świętokrzyska 11, 13, 15 i 21.

wtorek, 7 stycznia, od godz. 1500

ul. Świętokrzyska 2, 5 i 17
ul. Świętokrzyska domki jednorodzinne, 
ul. Tatrzańska, ul. Marjańskiego

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Msza święta jest żywym przedstawieniem o� ary Krzyża. Pod postaciami chleba i wina, 

nad którymi została wypowiedziana prośba o wylanie Ducha Świętego, 
działającego w sposób szczególnie skuteczny w słowach konsekracji, Chrystus składa samego siebie 

jako o� arę Ojcu w tym samym akcie, w jakim o� arował się na krzyżu. W tej Boskiej o� erze, 
dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy o� arowany ten sam Chrystus, 

który na ołtarzu krzyża o� arował samego siebie w sposób krwawy”.

KOLĘDAKOLĘDAKOLĘDAKOLĘDA



1. W Boże Narodzenie i w czwartek – w Święto św. Szczepana, pierwszego
męczennika – Msze święte jak w każdą niedzielę. W czwartek taca jest 
przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

2. W Boże Narodzenie i Święto św. Szczepana nie będzie Nabożeństw 
o godz. 1720.

3. W piątek, 27 grudnia, rozpoczynamy wizytę duszpasterską rodzin 
naszej para�i. To czas modlitwy, rozmów i błogosławieństwa domów 
na nowy 2020 rok. Podczas kolędy w każdym mieszkaniu na stole 
powinien być: krzyż, Pismo Święte, woda święcona, kropidło 
oraz zeszyty lub ćwiczeniówki do katechezy dzieci i młodzieży. 

4. Od Świąt Bożego Narodzenia do końca stycznia nie będzie w piątki 
Mszy świętej o godz. 1500.

5. W Niedzielę Świętej Rodziny, 29 grudnia, zapraszamy na godz. 1720 
na Nabożeństwo w intencji wszystkich rodzin naszej para�i.

6. We wtorek, 31 grudnia, o godz. 1715 Nabożeństwo dziękczynno
-przebłagalne za rok 2019. Za publiczne odmówienie tego dnia 
hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” można uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami.

7. W środę, 1 stycznia, w Nowy Rok, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi, zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia oraz Światowy 
Dzień Pokoju. Za publiczne odmówienie w Nowy Rok hymnu 
„O Stworzycielu Duchu przyjdź” można uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami. Przypominamy o tym, że każdy katolik 
ma obowiązek 1 stycznia uczestniczyć we Mszy świętej. 

8. W Nowy Rok nie będzie Mszy świętej o godz. 630. Pozostałe Msze święte
– jak w każdą niedzielę.

9. W Nowy Rok o godz. 930 Msza święta w intencji ks. Mieczysława 
Żemojcina SAC z okazji jego imienin. Polecajmy Solenizanta Jezusowi 
i Maryi także w naszych osobistych modlitwach.

10. W I czwartek miesiąca, 2 stycznia, Nabożeństwo o nowe i święte 
powołania kapłańskie i zakonne o godz. 1730.

11. W I piątek miesiąca, 3 stycznia, spowiedź podczas porannych Mszy św.
i od godz. 1715. Dzieci, które obchodzą I piątki miesiąca zapraszamy 
na spowiedź również o godz. 1715 i na Mszę świętą o godz. 1800. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 830 do godz. 2100. 
Z racji trwającej kolędy – w I piątek nie będzie Komunii świętej 
u chorych w ich domach oraz Mszy świętej o godz. 1500.

12. W I sobotę miesiąca, 5 stycznia, Nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Matki Bożej o godz. 1700.

13. W niedzielę, 5 stycznia, młodzieżowa Schola Pallottiego 
będzie rozprowadzała kredę i kadzidło. Składane o�ary są przeznaczone
na rozwój i funkcjonowanie Scholi. Kredę i kadzidło przynosimy 
6 stycznia do poświęcenia.

14. W niedzielę, 5 stycznia, o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, 
a o godz. 1700 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.

25 grudnia 2019r. – ŚRODA
UROCZYSTOŚĆ 
NARODZENIA PAŃSKIEGO
Imieniny: Eugenii, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 62, 1-5
PSALM: 89, 4-5. 16-17. 27 i 29
2. czytanie: Dz 13, 16-17. 22-25
EWANGELIA: Mt 1, 1-25

26 grudnia 2019r. – CZWARTEK
ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, 
PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
Imieniny: Dionizego, Szczepana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 6, 8-10; 7, 54-60
PSALM: 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17
EWANGELIA: Mt 10, 17-22

27 grudnia 2019 - PIĄTEK
ŚWIĘTO ŚW. JANA, 
APOSTOŁA I EWANGELISTY
Imieniny: Żanety, Maksyma
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 1, 1-4
PSALM: 97, 1-2. 5-6. 11-12
EWANGELIA: J 20, 2-8

28 grudnia 2019 – SOBOTA
Imieniny: Emmy, Antoniego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 1, 5 – 2, 2
PSALM: 124, 2-3. 4-5. 7b-8
EWANGELIA: Mt 2, 13-18

IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA
OD NIEDZIELI I TYDZIEŃ

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
Kontakt: Kontakt: 

4

11. 11. 

12. W I sobotę miesiąca, 5 stycznia, Nabożeństwo wynagradzające 12. W I sobotę miesiąca, 5 stycznia, Nabożeństwo wynagradzające 

13. W niedzielę, 5 stycznia, młodzieżowa Schola Pallottiego 13. W niedzielę, 5 stycznia, młodzieżowa Schola Pallottiego 

14. W niedzielę, 5 stycznia, o godz. 1414. W niedzielę, 5 stycznia, o godz. 14

KALENDARZ
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IV TYDZIEŃ PSAŁTERZAIV TYDZIEŃ PSAŁTERZA
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Imieniny: Emmy, Antoniego


