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      PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W CZĘSTOCHOWIE 

strona internetowa parafii: www.swfranciszek.czest.pl 

„Zwiastuję wam radość wielką (…) 
Narodził się wam Zbawiciel!”  

(Łk 2, 10-11)  
 

Drodzy Parafianie! 

 

 Betlejemska noc rozświetla cały świat radością i pokojem. 

Patrzymy na Syna Bożego położonego w żłobie, który stał się 

Człowiekiem i dziękujmy za ten największy Dar Bożej Miłości. 

Przyjmijmy do naszych serc Chrystusa Zbawiciela, aby był obecny w 

każdym dniu naszego życia. 

Niech Nowonarodzone Boże Dziecię obdarzy swymi łaskami oraz 

błogosławieństwem na każdy dzień Nowego Roku 2019, a Matka 

Najświętsza otacza swą opieką. 

 

Z darem modlitwy 

Ks. Proboszcz wraz ze współpracownikami 

Franciszkańskie       
Źródło 



WIGILIJNE TRADYCJE 

 Wszystkie tradycje wieczoru wigilijnego mają nam pomóc w 

przyjęciu z miłością nowonarodzonego Jezusa. Każde słowo, gest i 

czynność mają swoje znaczenie. 

Tradycja Znaczenie 

 

choinka dla chrześcijan – „rajskie drzewo” z 

ogrodu Eden 

 

sianko ubóstwo stajenki, w której urodził 

się Jezus 

 

dodatkowe nakrycie miejsce dla nieoczekiwanego 

gościa, by w tym dniu nikt nie był 

sam 

 

czytanie fragmentu Pisma Świętego przypomnienie wydarzeń nocy, w 

której narodził się Boży Syn 

 

żłóbek miejsce złożenia przez Maryję 

małego Jezusa 

 

pierwsza gwiazdka gwiazda betlejemska, która świeciła 

nad stajenka i wskazywała drogę 

Trzem Mędrcom ze Wschodu 

 

dzielenie się opłatkiem składanie sobie życzeń, pojednanie 

z bliźnimi 

 

 



śpiewanie kolęd oddawanie czci, chwały Bogu, który 

przychodzi na ziemię jako człowiek; 

teksty kolęd przypominają 

wydarzenia betlejemskiej nocy 

 

prezenty chęć dzielenia się dobrem z innymi 

 

pasterka oczekiwanie i modlitwa pasterzy 

zmierzających do Betlejem, aby 

oddać chwałę Bogu 

 

jasełka przedstawienie o narodzeniu Jezusa, 

przybliżające wydarzenia z 

Betlejem 

 

kolędowanie po domach zwyczaj powszechny w kulturach 

rolnych i pasterskich mający na celu 

składanie życzeń noworocznych 

 

kolęda – wizyta duszpasterska przyjście Boga do naszych domów i 

udzielenie nam Jego 

błogosławieństwa za pośrednictwem 

kapłana 

 

Planowany harmonogram wizyty duszpasterskiej  

Data Ulica 

28.12.2018 (piątek) Godz. 9:00 – Ikara od numeru 1 do 85 

29.12.2018 (sobota) Godz. 9:00 – Ikara – od numeru 2 do 76 

31.12.2018 (poniedziałek) Godz. 9:00 – Ikara – od numeru 95 do 161 

02.01.2019 (środa) Godz. 9:00 – Ikara – od numeru 78  do 144 



03.01.2019 (czwartek) Godz. 9:00 – Ikara – od numeru 146 do końca 

04.01.2019 (piątek) Godz. 10:00 – Ikara – od numeru 163 do końca 

05.01.2019 (sobota) Godz. 9:00 – Zakopiańska – od 1 do końca 

07.01.2019 (poniedziałek) Godz. 9:00 – Gminna – od numeru 5 do 99 

08.01.2019 (wtorek) Godz. 9:00 – Gminna – od numeru 205 do 101 

09.01.2019 (środa) Godz. 9:00 – Gminna – od numeru 6 do 82 

10.01.2019 (czwartek) Godz. 9:00 – Odrodzenia – od numeru 3 do końca 

(nieparzyste) 

11.01.2019 (piątek) Godz. 9:00 – Odrodzenia – od numeru 2 do końca 

(parzyste) oraz Zatokowa i Dawna 

12.01.2019 (sobota) Godz. 9:00 – Rybacka – od początku do końca po 

obu stronach 

14.01.2019 (poniedziałek) Godz. 9:00 – Św. Rocha od kierunku Kłobucka do 

Szkoły Podstawowej nr 29 (numery nieparzyste) 

15.01.2019 (wtorek) Godz. 9:00 – Św. Rocha – od ul. Zakopiańskiej do 

końca w kierunku Kłobucka (numery parzyste) i ul. 

Spartańska 

16.01.2019 (środa) Godz. 9:00 – Św. Pawła – od 1 do końca (po obu 

stronach), Lidii, Winicjusza, Kosów. 

17.01.2019 (czwartek) Godz. 9:00 – Biała – od początku do końca (po obu 

stronach), po zakończeniu Kredowa – od początku 

do końca 

18.01.2019 (piątek) Godz. 9:00 – Wiolinowa  – blok nr 1, 3, i domy 

prywatne 

19.01.2019 (sobota) Godz. 9:00 – Pawia – od 1 do końca (po obu 

stronach), Flisacka 

21.01.2019 (poniedziałek) Godz. 9:00 – Skwerowa – od początku do końca 



(po obu stronach) 

22.01.2019 (wtorek) Godz. 9:00 – Irysowa – od 1 do końca (po obu 

stronach) 

23.01.2019 (środa) Godz. 9:00 – Luba – od początku do końca (po obu 

stronach) 

24.01.2019 (czwartek) Godz.11:00 – Kalinowa – numery nieparzyste (od 

początku do końca) 

25.01.2019 (piątek) Godz. 9:00 – Kalinowa – numery parzyste (od 

początku do końca), Podgórna 

26.01.2019 (sobota) Godz. 9:00 – Kolarska – od początku do końca (po 

obu stronach) 

28.01.2019 (poniedziałek) Godz. 9:00 – Średnia od numeru 1 do końca, a 

potem ok. godz. 13:00 Spartakusa 

29.01.2019 (wtorek) Godz. 9:00 – Kiepury – numery parzyste od 2 do 

końca, potem Beskidzka – od numeru 1 do końca 

30.01.2019 (środa) Godz. 11:00 – Kiepury – numery nieparzyste od 1 

do końca, potem Modra 

31.01.2019 (czwartek) Godz. 9:00 – Jabłonowa, następnie Żurawia, 

później Gruntowa i na końcu Ks. Dzierżonia, 

potem ok. 14:00 Krzemienna 

 

Przypominamy: 

✓ Dzieci i młodzież gimnazjalna oraz szkół średnich przedstawiają 

zeszyt do religii i kontrolkę z Mszy św. / klasy VII i VIII indeks 

przygotowania do bierzmowania 

✓ Woda święcona będzie na czas kolędy wystawiona przy drzwiach 

wejściowych do kościoła. 



✓ Jeśli rodzina w wyznaczonym dniu kolędy nie może być obecna, to 

można uzgodnić z księdzem inny termin kolędy. 

Zachęcamy do chrześcijańskiego przeżywania wieczoru wigilijnego 

i Świąt Bożego Narodzenia oraz pielęgnowania tradycyjnych 

zwyczajów wigilijnych (łamanie opłatkiem, wspólna modlitwa, 

odczytanie fragmentu Ewangelii, wspólny śpiew kolęd). 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

Uroczystość Objawienia Pańskiego popularniej nazywana świętem 

Trzech Króli. Jest to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich 

i obchodzone jest 6 stycznia. 

Na Wschodzie pierwsze ślady tego wydarzenia pochodzą z III w. Tego 

właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia jako 

uroczystość Epifanii (gr. zjawienie się, objawienie). Na Zachodzie 

natomiast początki uroczystości Objawienia Pańskiego datuje się od końca 

IV w.  

„Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, 

oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:  

Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego 

gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon.” 

 

 



Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania króla Heroda w Judei, 

do Betlejem - miejsca narodzin Jezusa - przybyli ze Wschodu mędrcy, 

gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król żydowski. Przybyli do 

stajenki królowie odnaleźli Jezusa, oddali mu pokłon i złożyli dary. Kacper 

ofiarował kadzidło - symbol boskości, Melchior - złoto, symbol władzy 

królewskiej, a Baltazar - mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci Chrystusa. 

Krainę Mędrców nazywa się ogólnym mianem Wschód. Za czasów 

Chrystusa przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki 

Jordanu - a więc Arabię, Babilonię, Persję. Uznaje się, że jeden z Mędrców 

pochodził z Afryki, prawdopodobnie wywodzi się to zapewne z proroctwa 

Psalmu 72: „Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i 

Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie”. Przez 

królestwo Szeby rozumiano Abisynię, która jest dawną nazwą Etiopii. 



Tego dnia w kościołach dokonuje się poświęcenia kredy i kadzidła. 

Poświęconą kredą na drzwiach mieszkania wypisuje się C+M+B oraz 

aktualny rok. Skrót ten oznacza błogosławieństwo „Christus mansionem 

benedicat”, w tłumaczeniu oznaczające „Niech Chrystus błogosławi 

mieszkanie”.  

Zgodnie z nową formułą przykazań kościelnych, zatwierdzonych w 2003 

roku przez Watykańską Kongregację Nauki Wiary – święto Trzech Króli 

jest jednym z niewielu świąt  nakazanych, które są obchodzone w dzień 

powszedni. Wierni mają w tym dniu obowiązek uczestnictwa we mszy 

świętej. 

Marlena Przybylska 

 

Zapraszamy małżeństwa sakramentalne na uroczystą Mszę św. w ich 

intencji w Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, 30 grudnia o 

godz. 12:30. Podczas tej Mszy św. małżonkowie odnowią przysięgę 

małżeńską. Do udziału w tej uroczystości zapraszamy także ich rodziny. 

 

Z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności Pan Bóg odwołał 

ś.p. Henryka Ledwonia, ś.p. Mirosława Tarczyńskiego i ś.p. Andrzeja 

Stoszek. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 


