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Króluj nam Chryste!  

"Kto chce Ŝyć, tutaj 
moŜe czerpać Ŝycie. 
Niech przyjdzie z uf-
nością, niech pozwoli 
się nią ogarnąć, a bę-
dzie oŜywiony" 
  (św. Augustyn) 

PÓJDŹMY DO BETLEJEM! 

O szczęśliwe Betlejem! Byłeś świadkiem 
narodzin samego Boga! Zwiesz się 

„Domem Chleba", bo u ciebie Maryja z 
Józefem złoŜyli  w Ŝłobie „Chleb, któ-
ry z nieba zstąpił".  Stałeś się przez to 
Ołtarzem przychodzącego Pana. 

Chleb Ŝycia! To inne imię Jezusa. Pod-
czas kaŜdej Eucharystii pod postacią chle-
ba, przychodzi Chrystus i zamieszkuje w 
naszych sercach. Jaka wielka w tym uf-

ność i miłość BoŜa! Bezbronny 
i słaby Bóg - Dziecię 
składa się na ołtarzu świata i z 
wyciągniętymi ramionami 
chce przytulić kaŜdego i dać 
bezcenny dar: samego 
Siebie. Jakie podobień-
stwo z leŜącym kru-
chym Chlebem na 
o ł t a r z u  e u-
charystycznym! 

SŁOWNICZEK LITURGICZNY 
 

SZOPKA - plastyczne przedstawienie wydarzenia 
BoŜego Narodzenia, czyli obraz stajenki betlejemskiej 
wykonany z róŜnych materiałów. Do rozpowszech-
niania zwyczaju budowania szopek przyczynił się św. 
Franciszek z AsyŜu wraz ze swymi braćmi. Istnieje 
równieŜ tradycja odprawiania przez papieŜa pasterki 
przed relikwią Ŝłóbka betlejemskiego. 
 

K + M + B - znak ten wypisuje się w uroczystość Ob-
jawienia Pańskiego - Trzech Króli), na drzwiach 
mieszkania, jako znak ochrony i błogosławieństwa. 
Popularnie odnoszony do legendarnych imion Trzech 
Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara, powstał 
zapewne z pierwszych liter zdania: „Christus mansio-
nem benedicat" tzn. niech Chrystus błogosławi ten 
dom. 

KALENDARZ LITURGICZNY 

25 XII  uroczystość Narodzenia Pańskiego 
26 XII  drugi dzień oktawy Narodzenia Pańskiego; 

święto św. Szczepana, pierwszego męczennika 
27 XII  trzeci dzień oktawy N. P.; święto św. Jana  
 Apostoła i Ewangelisty 
28 XII  czwarty dzień oktawy N. P.; święto  
 św. Młodzianków, Męczenników 

29 XII  piąty dzień oktawy N. P. 
30 XII  szósty dzień oktawy N. P. 
     niedziela w oktawie N. P. - święto Świętej  
 Rodziny; jeŜeli miedzy 25 XII a l I nie przy
 pada niedziela, to święto Świętej Rodziny ob.
 chodzi się 30 XII 

31 XII  siódmy dzień oktawy N. P. 
l I      ósmy dzień oktawy N. P.; uroczystość św.
 BoŜej Rodzicielki Maryi  
2-5 I   dni przed Objawieniem Pańskim  
6 I     uroczystość Objawienia Pańskiego 
•    Niedzielę Chrztu Pańskiego obchodzi się po 

 uroczystości Objawienia Pańskiego, jest to 
 zakończenie okresu BoŜego Narodzenia 

•   Tradycja polska przedłuŜa czas świętowania 
 BoŜego Narodzenia, przez śpiewanie kolęd i 
 wizyty duszpasterskie aŜ do 2 II (uroczystość 
 Ofiarowania Pańskiego) 
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bo narodził się Odkupiciel, KsiąŜe Pokoju.bo narodził się Odkupiciel, KsiąŜe Pokoju.bo narodził się Odkupiciel, KsiąŜe Pokoju.bo narodził się Odkupiciel, KsiąŜe Pokoju.    
    

Niech tegoroczne święta napełnią poko-Niech tegoroczne święta napełnią poko-Niech tegoroczne święta napełnią poko-Niech tegoroczne święta napełnią poko-

jem Chryjem Chryjem Chryjem Chrystusowym Wasze serca, Wasze stusowym Wasze serca, Wasze stusowym Wasze serca, Wasze stusowym Wasze serca, Wasze 

rodziny i parafie. Niech ten czas stanie rodziny i parafie. Niech ten czas stanie rodziny i parafie. Niech ten czas stanie rodziny i parafie. Niech ten czas stanie 

się równieŜ szczególną okazją do ufnej się równieŜ szczególną okazją do ufnej się równieŜ szczególną okazją do ufnej się równieŜ szczególną okazją do ufnej 

modlitwy o pokój na całym świecie, aby modlitwy o pokój na całym świecie, aby modlitwy o pokój na całym świecie, aby modlitwy o pokój na całym świecie, aby 

Nowy Rok był dla wszystkich czasem Nowy Rok był dla wszystkich czasem Nowy Rok był dla wszystkich czasem Nowy Rok był dla wszystkich czasem 

BłogosławionymBłogosławionymBłogosławionymBłogosławionym    
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