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ZWYCZAJE WIGILII BOŻEGO NARODZENIA 
Święta Bożego Narodzenia obchodzone są od IV w. Pierwsza wzmianka o nich  znalazła się w kalendarzu z 
354r. w Deposito Martyrum  ‐ wykazie świąt Kościoła Rzymskiego. Wigilia upamiętnia agape, czyli ucztę 
pierwszych  chrześcijan  na  pamiątkę  Wieczerzy  Pańskiej.  Zasiadano  do  niej,  gdy  na  niebie  rozbłysła 
pierwsza  gwiazda  i  rozpoczynało  ją  dzielenie  się  opłatkiem,  co  wywodzi  się  od  eulogiów  zwyczaju 

polegającego  na  wzajemnym  obdarowywaniu  się  chlebem  ofiarnym.  Nazwa  „wigilia”  pochodzi  z  łacińskiego  „vigiliare”  – 
czuwanie.  Bożonarodzeniowa  tradycja  łączy  w  sobie  zwyczaje  chrześcijańskie  ze  zwyczajami    pogańskimi,  a  proces  jej 
kształtowania się na przestrzeni dziejów jest skomplikowany i wciąż nie do końca rozpoznany. Wiele elementów kultywowanej 
przez  nas  dziś  tradycji wywodzi  się wprost  z  obrzędów  i wierzeń  pogańskich,  którym  Kościół  katolicki  nadał  nowy  sens  i 
wypełnił własną treścią. 
  Wierzono, że Wigilę na ziemi zjawiają się dusze zmarłych, którzy pod postacią wędrowców i zwierząt odwiedzają swoje 
domy. Nie można więc już było prząść, tkać, rąbać, zamiatać, a siadając należało zdmuchnąć uprzednio puste miejsce aby nie 
przygnieść lub nie uszkodzić niewidzialnego gościa. Zabronione były kłótnie, płacz i smutek. Koniecznie musiał palić się ogień, 
by zziębnięte dusze mogły się ogrzać. Dusze przybierały postać wędrowca lub zwierzęcia, w tym dniu nie można było nikomu 
odmówić  gościny  ani  jałmużny. Wigilijnymi  potrawami  dzielono  się  także  ze  zwierzętami,  mieszając  je  ze  sobą  razem  z 
kawałkami  opłatka  i  chleba,  a  następnie  dzieląc  na  tyle  części,  ile  w  gospodarstwie  znajdowało  się  inwentarza.  Jadło 
wynoszono też poza gospodarstwo, by podzielić się nim z wilkami,  lisami czy wróblami, co miało ustrzec przed atakami z  ich 
strony w ciągu roku. Nie zapominano o drzewach. Podczas pieczenia wigilijnego chleba, gospodyni nie umywszy rąk od ciasta 
wychodziła do  sadu  i nacierała nimi  te mało urodzajne. Ufano,  że o północy otwiera  się niebo, a wypowiedziane wówczas 
życzenia się spełnią,  że dzwonią zatopione dzwony, budzą się pszczoły w ulach, pod  śniegiem zakwitają kwiaty, a zwierzęta 
mówią ludzkim głosem. 
  Słowianie wyznawali  kult drzewa. Wierzono,  że  świerk,  jodła  czy  sosna posiadają niezwykłe właściwości  i  zawierają 
życiodajne moce. Symbol drzewa  funkcjonuje  również  jako axis mundi,  czyli oś  świata. Korzenie  to przeszłość, pień  i niższe 
konary  utożsamiają  teraźniejszość,  a  korona  stanowiącą  tajemnicę  przyszłość.  Echo  tych  wierzeń  widać  dziś  w  obyczaju 
przystrajania domu w choinki. Nie jest prawdą, że zwyczaj ten przywędrował do nas dopiero w XIX w. z Niemiec, gdyż znany 
był już od wieków. Kościół przyjął choinkę i nadał jej chrześcijańską symbolikę biblijnego drzewa życia. Miało oznaczać wieczną 
zieleń i nadzieję nieba. Z czasem choinki zaczęto przyozdabiać. Świeczki, symbolizują narodziny światłości świata, inne ozdoby 
rajskie  owoce,  łańcuchy  –  węża  kusiciela,  a  umieszczona  na  szczycie  drzewka  gwiazda  ‐  gwiazdę  betlejemską,  wiodącą 
mędrców do nowo narodzonego Mesjasza. Część ozdób ma  swoje  źródło w  tradycji pogańskiej,  gdyż  zarówno  jabłka,  jak  i 
orzechy, które dawniej pełniły funkcję dzisiejszych bombek,  uważano za pokarm dla zmarłych i stanowiły one obrzędowe jadło 
na stypach. 
 Według tradycji do wieczerzy powinna zasiąść parzysta liczba osób ponieważ nieparzysta wróżyła rychłą śmierć jednego 
z  biesiadników. Wiązało  się  to  z  obawami  dotyczącymi  liczby  13  i  ostatniej wieczerzy,  do  której  Jezus  zasiadł wraz  z  12 
apostołami. Cały pokój powinien przypominać stajenkę. W  izbie rozsypywano słomę, a w  jej rogach ustawiano snopy zboża, 
przygotowane na ten cel  już podczas  żniw. Dawny zwyczaj nakazywał by  ilość podanych do wigilii potraw była nieparzysta  i 
wynosiła  od  5  do  13. Miało  to  znaczenie  symboliczne  i  zapewniało  urodzaj w  przyszłym  roku. Gdy  na  niebie  pojawiła  się 
pierwsza gwiazda wszyscy zasiadali do wieczerzy, która  rozpoczynała się wspólną modlitwą, opłatkiem i życzeniami. Dawniej 
życzenia wypowiadał tylko pan domu. Inni odpowiadali mu słowami: „Bóg zapłać”. Nikomu oprócz gospodyni aż do końca nie 
można  było wstawać  od  stołu.  Po  zakończeniu  kolacji  obdarowywano  się  prezentami.  Zwyczaj  ten ma  swoje  korzenie w 
rzymskich Saturnaliach, a utożsamianie go z postacią św. Mikołaja wiąże się dopiero z XIX w. W Polsce podarki z okazji świąt 
przygotowywano  już w  średniowieczu,  zawsze  były  to  jednak  drobne  i  symboliczne  prezenty wręczane  osobiście.  Później 
przychodził  czas  na  kolędy.    Autorstwo  pierwszej  przypisuje  się  św.  Franciszkowi  z  Asyżu.  Słowo  „kolęda”  pochodzi  od 
starorzymskiej nazwy pierwszego dnia każdego miesiąca „calendae”. Ponieważ w wiekach średnich Nowy Rok rozpoczynał się 
25 grudnia wyraz ten związany został z obchodem świąt Bożego Narodzenia.  
  W Polsce  szopki pojawiły  się dopiero  z XV w, a pierwsza polska kolęda,  zaczynająca  się od  słów: „Zdrów bądź Królu 
Anielski”  spisana  została w  1424  r.  Kilka  lat młodsza  jest  pochodząca  z  kancjonału  Jana  z  Przeworska  „Chrystus  się  nam 
narodził”. Większość tekstów z tamtego czasu dotarło do nas w XV w z Czech. Złotym wiekiem polskiej kolędy jest wiek XVII i 
pocz.  XVIII.  Wtedy  powstają  „W  żłobie  leży”,  której  autorem  był  Piotr  Skarga  i  „Przybieżeli  do  Betlejem”.  Melodie  do 
większości polskich kolęd zaczerpnięte zostały z innych utworów. „Dzisiaj w Betlejem” np. – z popularnego niegdyś mazura, „W 
żłobie  leży” pochodzi z poloneza koronacyjnego króla Władysława  IV, a „Bóg się  rodzi”  ‐   posiada melodię krakowiaka. Gdy 
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NIEDZIELA, 15 GRUDNIA 2013; 3 ADWENTU; 
      9:00 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 

     9:30 – Do Bożej Opatrzności z Podziękowaniem za otrzymane łaski z kończącym się 
                      Rokiem 2013 z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny Epstein  
   11:00 – Za śp. przyjaciółkę + Bernadetę w dniu urodzin - dar intencji od Bożeny 

Harrogate 16:30 – Do Bożej Opatrzności z Podziękowaniem za otrzymane łaski z kończącym się 
                      Rokiem 2013 z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny  
                      pp. Danuty i Krzysztofa oraz Ich dzieci  

  19:00 – Za śp. mamę + Emilię Marciniak z okazji urodzin - dar intencji od syna Błażeja  
                                i Marty z rodziną 
 

PONIEDZIAŁEK, 16 GRUDNIA 2013; Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. tatusia + Waldemara Jagielskiego - dar intencji od syna Waldemara  
                                z mamą Janiną 
WTOREK, 17 GRUDNIA 2013; Dzień powszedni; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i obfitość łaski bożych 
                               oraz zdrowie dla rodziny pp. Danuty i Ryszarda Biedka - dar int. p. Józefy Pióro 
 11:00 – POGRZEB - śp. + Teresy BACZKOWSKIEJ  
ŚRODA, 18 GRUDNIA 2013; Dzień powszedni; 
                  11:00 – Za śp. + Reginę Wagner i wszystkich ++ zmarłych w tym roku 2013 członków  
                               Day Centre - intencja Day Centre 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla córki  
                               Eleny Szczepura w dniu 2. rocznicy urodzin - dar intencji od rodziców  
                               Ewy i Pawła oraz brata Sebastiana 
CZWARTEK, 19 GRUDNIA 2013; Dzień powszedni; 
 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i obfitość łaski bożych 
                               oraz zdrowie dla pp. Elżbiety i Jana Dmoch oraz rodziny państwa Pióro - dar  
                               intencji p. Józefy Pióro 
  19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski i siły  
                               w przyjęciu Woli Bożej oraz zdrowie dla rodziców Renaty i Wojciecha Bubała - dar 
                               intencji od córki Marii 
PIĄTEK, 20 GRUDNIA 2013; Dzień powszedni - III piątek miesiąca ku czci Miłosierdzia Bożego; 
  10:00 – Za śp. + Marię Osolińską w 1. rocznicę śmierci - dar intencji od pani Anny  
                               Matuszczyk z rodziną 
   10:30 – NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z WYPOMINKAMI 
  19:00 – Za śp. + Kazimierę Sowińską - dar intencji od Koła Żywego Różańca  
SOBOTA, 21 GRUDNIA 2013, Dzień powszedni; 
 10:00 – Za śp. + Stanisławę Pióro - dar int. od A & Jolin przyjaciół z Holy Rosary Chrch 
 10:00 – 12:00 – SPOWIEDŹ ŚW. Z UDZIAŁEM SPOWIEDNIKA GOŚCIA   
              IV TYDZIEŃ ADWENTU 
  18:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla 
                               ROCZNIAKA - chrześnicy Weroniki Dusik - dar intencji od rodziców Chrzestnych 
    18:00 – 20:00 – SPOWIEDŹ ŚW. Z UDZIAŁEM SPOWIEDNIKA GOŚCIA 
NIEDZIELA, 22 GRUDNIA 2013; 4 ADWENTU; 
      9:00 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 

     9:30 – Do Bożej Opatrzności z Podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
                      Błogosławieństwo dla małżonków Ewy i Karola Piętka z okazji 2 rocznicy ślubu  
   11:00 – Za śp. dziadków + Józefa i + Józefę Bochniak - dar intencji od wnuczek 

Normanton 16:30 – - - - - - - - - - - - - - -   INTENCJA   WOLNA   - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  19:00 – Za śp. mamę + Grażynę Gruszczyńską w 5. rocznicę śmierci - dar intencji od  
                                córki Magdaleny z mężem 

 

*  NIEDZIELA „GAUDETE” - Przeżywamy dziś już trzecią niedzielę Adwentu zwaną 
„Gaudete”, co z jęz. łacińskiego oznacza: „radujcie się”; jest to początek antyfony na wejście 

P O R Z Ą D E K    M S Z Y    Ś W I Ę T Y C H    I    N A B O Ż E Ń S T W 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 



przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę. Niech nasza radość wypływa z duchowego przygotowania na 
spotkanie Panem Jezusem, które dopiero potem wyraża się również zewnętrznie w pragnieniu 
obdarowywania innych. Niech nasze podarunki będą wyrazem wewnętrznej radości, a nie tylko 
tradycją. 
*  ROZPOCZYNA SIĘ II CZĘŚĆ ADWENTU - Od wtorku, 17 grudnia, rozpoczniemy bardziej 
bezpośrednie przygotowanie do świętowania uroczystości Narodzenia Pańskiego. W tej drugiej części 
Adwentu liturgia kieruje nasz wzrok na wydarzenia zapowiadające narodzenie Chrystusa, by w ten 
sposób skupić naszą uwagę nie tylko na tym, co się już wydarzyło, ale też na tym, co ma się wydarzyć 
w naszym życiu. Boże Narodzenie to nie tylko świętowanie historycznego przyjścia Chrystusa, lecz 
przede wszystkim nasze osobiste spotkanie z Tym, który właśnie dla nas stał się człowiekiem.   

OPŁATEK PARAFIALNY 2014 - KOMITET PARAFIALNY I 
POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA zapraszają na doroczną 
bożonarodzeniową agape naszej Społeczności, czyli na Opłatek 
Parafialny, która będzie miała miejsce w naszym Ośrodku w 
niedzielę 12-go stycznia. Jak co roku będzie to dla nas 
możliwość podtrzymania pięknej polskiej tradycji wspólnego 
biesiadowania, śpiewania kolęd i uczczenia Dobrej Nowiny. 
Biesiadę uświetni przedstawienie Jasełkowe w wykonaniu 

dzieci z naszej Szkoły Sobotniej.  
Bilety do nabycia w Polskim Sklepiku Parafialnym w cenie Ł3.50. Zapraszamy serdecznie. 

LEKTORZY:  - przypominamy, że od adwentu obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok II”. 
Niedziela   15.12.13  g. 9.30  –     rodzina pp. Epstein                 *   g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela   22.12.13 g. 9.30   –     A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g.11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela   25.12.13 g. 9.30   –     J. Epstein i J. Lesiak           *   g.11.00 –  J. Harężlak i H. Stanisławska 
Niedziela   29.12.13 g. 9.30   –     R. Biedka i A. Pepliński       *   g.11.00 –  S. Skotna i H. Rożkowiec 
Niedziela     8.12.13  g. 9.30  –     p. T. Tosta i p. M. Epstein       *   g.11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
*  SPOWIEDŹ ADWENTOWA  PRZED ŚWIĘTAMI z udziałem spowiednika Gościa 
będzie się w naszym kościele od soboty wg porządku nabożeństw.  
Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnią chwilę. Zwłaszcza jeśli ciążą nam jakieś trudne, od lat nie 

załatwione sprawy, jeśli wydaje się nam, że nasze grzechy nie mogą być przebaczone; tym bardziej 
przyjdźmy teraz, w tym czasie do konfesjonału, by spotkać się z miłosiernym Bogiem, który na nas 
czeka. Gdy nie ma kolejek, łatwiej jest poświęcić więcej czasu pojedynczemu penitentowi i kapłan ma 
więcej możliwości spokojnego wysłuchania i podania właściwych wskazówek. Nie zapominajmy o tym. 
*  POGRZEB ŚP. TERESY BACZKOWSKIEJ - która zmarła 9.12.2013 w wieku 82 lat, 
zostanie odprawiony w naszym kościele we wtorek 17 grudnia  br. o godz. 11:00. Synom śp. zmarłej 
naszej Parafianki i całej rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia i polecamy Ją pamięci 
modlitewnej Wiernych. 

KATECHEZA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA  
 

NR 6. W NIEDZIELĘ - 19.01. 2014 - PO SUMIE O GODZ.12:00 

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2013 OTWARTA  - Prosimy Parafian o składanie 
intencji mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Świętych. 
*  KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Św. rano lub wieczorem. 
Można umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Prob. na określony termin. 

* PASTERKI  -  MSZA ŚW. WIGILIJNA W NOC BOŻEGO NARODZENIA 2013 
 

 LEEDS  – kościół parafialny MB Częstochowskiej – LS7  4JE – godz. 24:00 
 HARROGATE – kościół angielski  – św. Roberta  – HG1 1HP          – godz. 21:30 
 CASTLEFORD  – kościół angielski  – św. Józefa  – WF10 4JB          – godz. 21:30 



NR 7. W NIEDZIELĘ -    9.02. 2014 -  PO SUMIE O 
GODZ.12:00 

*  PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – 
Pary, które zakończyły kurs i odbyły spotkanie indywidualne w Poradni Życia 
Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie na probostwie - z Ks. 
Proboszczem. Można się umówić telefonicznie. 

 POŚWIĘCONE OPŁATKI + KARTKI ŚWIĄTECZNE  
są do nabycia w Kaplicy Św. Stanisława Kostki. Kartki Bożonarodzeniowe w cenie £0;40 szt., 
a za Poświęcone Opłatki składamy dobrowolną ofiarę. 
 

*  KSIĘGA INTENCJI NA ROK 2014 OTWARTA - MOŻNA ZAMAWIAĆ 

INTENCJE MSZALNE PO MSZYCH ŚWIĘTYCH W TYGODNIU I NIEDZIELĘ. 
Może być także prezentem świątecznym. 
  

* KOLEKTA SEKCJI CHARYTATYWNEJ NA 
PACZKI DLA CHORYCH PARAFIAN  
które już docierają do naszych Chorych Seniorów 
parafii, którym zawdzięczmy dziedzictwo naszej 
świątyni i Ośrodka Parafialnego - zostanie zebrana 
przyszłej niedzieli jako II taca u drzwi kościoła. 
Polecamy ją specjalnej ofiarności wiernych.  

POLSKIE DAY CENTRE ZAPRASZA NA  SPOTKANIA W KAŻDĄ ŚRODĘ OD GODZ. 11:00. 
*  BAL  SYLWESTROWY  2013/2014  W  LEEDS  Szanowni  Państwo  ZAPRASZAMY!  Komitet 
Parafialny,  jak  co  roku   organizuje Bal  Sylwestrowy na który ma  zaszczyt  i przyjemność Państwa 
zaprosić.  W tym roku zagra dla nas zespół "Magic", który niektórzy z Państwa zapewne pamiętają z 
czasów  zabaw w  latach 2005‐2007. Bilety wstępu w  cenie £25.00 dla Parafian, £35  goście  spoza 
Parafii, £15 dzieci do lat 15, są do nabycia w sklepiku.  
Regulamin Balu na odwrocie biletu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia sprzedaży 
biletów osobom, które nadużyły praw gościa w latach poprzednich. W cenie biletu gorąca kolacja/
obiad, buffet wytrawny i słodki przez całą noc oraz lamka wina musującego o północy. Obowiązuje 

strój uroczysto‐balowy. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt  z Prezes Parafii 
pod nr 07973365266. Zostało jeszcze kilka biletów. Zapraszamy!  
*  KIERMASZ ŚWIĄTECZNY POLSKIEJ SZKOŁY W LEEDS Polska Szkoła 
Sobotnia w Leeds i Harcerze zapraszają serdecznie na doroczny Kiermasz Świąteczny, 

który odbędzie się w niedzielę 15-ego grudnia na dużej sali naszego Ośrodka. Szczegóły 
podane są na plakatach. Zapewniamy że jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby oferta 
atrakcji była bogata, a humory dobre. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie! 
*  ŻÓŁTE KOPERTKI NA ROK 2014 – Parafian, którzy składają ofiary w kopertkach 
„żółtych” – prosimy o odebranie nowego kompletu kopert na każdą niedzielę 2014 roku w kaplicy 
obok zakrystii od dzisiejszej niedzieli 1 grudnia. 
Czcigodni Księża, Pragnę poinformować że koszt najbliższego Gościa Niedzielnego na niedzielę 15 
grudnia 2013 roku będzie wynosił 2 funty ze względu na większą wagę przesyłki z Polski i załącznik 
w środku. Pozdrawiam – Ks. Krzysztof - Kanclerz PMK (e-mail) 
Bóg zapłać ofiarodawcom ‐ którzy złożyli na potrzeby naszej Parafii swoje dary na tacę w niedzielę 8.12.br. 

Gift Aid ‐ £ 289‐66p. + Kopertki ‐ £ 147‐94p. + Taca ‐ £ 376‐33p.  + Biuletyn ‐ £ 37‐61p. 
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