
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że speł-
nią się słowa powiedziane Ci od Pana”. 
 

 Życie Maryi również jest nieustanną ofiarą 
dla woli Ojca, spełnioną w posłuszeństwie natchnio-
nym przez wiarę i miłość. „Wierząc bowiem i będąc 
posłuszną, zrodziła na ziemi samego Syna Boga Oj-
ca” (KK 63). Dzięki wierze i posłuszeństwu, natych-
miast po zwiastowaniu anioła wyrusza z pośpiechem 
i udaje się do krewnej Elżbiety, aby ofiarować jej 
swoje posługi „służebnicy” — w równej mierze słu-
żebnicy ludzi jak Boga. Oto wielka posługa Maryi wo-
bec ludzkości: niesie jej Chrystusa, tak jak zaniosła 
Go do Elżbiety. Przez pośrednictwo Dziewicy–Matki 
Zbawiciel rzeczywiście nawiedza dom Zachariasza i 
napełnia go Duchem Świętym, tak że Elżbieta odkry-
wa tajemnicę, jaka dokonuje się w Maryi, Jan zaś już 
w łonie matki się raduje. Dzieje się zaś to wszystko, 
bo Najświętsza Maryja Panna uwierzyła słowu Boga, 
a wierząc ofiarowała się woli Bożej: „Błogosławiona 
jesteś, któraś uwierzyła” (Łk 1, 45). Przykład Maryi 
uczy, jak proste stworzenie może włączyć się w ta-
jemnice Chrystusa i nieść Go światu poprzez nie-
ustanne „tak”, powtarzane t. wiarą i przeżywane w 
miłosnym posłuszeństwie woli Bożej. 
 

 Częstym tematem ludzkich spotkań i roz-
mów są codzienne kłopoty i bolączki. Dominujący 
ton dialogów to użalanie się i utyskiwanie. Tymcza-
sem dwie kobiety Maryja i Elżbieta oczekujące dziec-
ka nawiązują rozmowę w zupełnie innej tonacji: w 
duchu uwielbienia i dziękczynienia. Dla nas, którzy 
wkrótce zasiądziemy przy wigilijnym stole, jest to 
przypomnienie, jak ważne w naszym życiu jest dziele-
nie się radością. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Ostatnia okazja skorzystania z sakra-
mentu pokuty dzisiaj podczas każdej Mszy 
św. w górnym kościele. 

2. Poświęcony opłatek oraz świece wigilij-
nego Dzieła Pomocy Dzieciom, można na-
być w zakrystii. 

3.  Msza św. wigilijna dla dzieci jutro 
(24.12) o godz. 16:00. Przypominamy, że 
udział w tej Mszy św. nie zastępuje Mszy 
św. w Boże Narodzenie. Pasterka tradycyj-
nie o północy, będzie ona transmitowana 
na stronie internetowej parafii: nmp.pl 

4. Zachęcamy Parafian do zadbania o tra-
dycyjny wymiar wieczerzy wigilijnej w na-
szych domach. Wspólna modlitwa, czyta-
nie Pisma Św., łamanie opłatkiem, śpiew 
kolęd oraz zachowanie wstrzemięźliwości 
od potraw mięsnych i alkoholu to nie tylko 
troska o zachowanie tradycji ale przede 
wszystkim wyraz naszej wiary. W Biulety-
nie Parafialnym znajdziemy dzisiaj wzór 
modlitwy rodziny przy wigilijnym stole. 

5. W I Dzień Świąt Bożego Narodzenia nie 
będzie Mszy św. o 6.30, pierwsza Msza 
św. o 8.00, kolejne wg porządku niedziel-
nego. W II Dzień Świąt Msze św. tak jak w 
niedzielę, w tym dniu zbiórka do puszek 
na katolickie uczelnie.  

6. Prosimy zapoznać się z Planem Kolęd na 
miesiąc styczeń. Dostępny jest w gablocie 
z ogłoszeniami oraz na stronie interneto-
wej parafii. Wizyty duszpasterskie będzie-
my kontynuować od 2 stycznia.  

7. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów 
można nabyć sianko na stół wigilijny.  

W Wigilię (24.12) biuro parafialne będzie 
nieczynne. 

8. Zmarli nasi parafianie: + Zofia Podolska 
(84), Helena Purol (92), Jan Tomaszewski 
(85), Czesława Kubacka (70), Marianna 
Goszczyńska (83), Lidia Hinz (79), Stanisła-
wa Drążkiewicz (87).  

 

 

W noc Bożego Narodzenia  

W noc Bożego Narodzenia wydaje się, że Bóg i 
człowiek zamienili się rolami. Bóg jest bezsil-
ny, kruchy, zagrożony, to Jemu trzeba opieki, 
światła i ciepła. Parafia w Szwajcarii, nad sa-
mą włoską granicą. 

Gałęzie palm przysypane śniegiem zdawały 
się podkreślać  tajemnicę świętej nocy, pełnej 
paradoksów i kontrastów. Ludzie w kościele 
śpiewali po włosku,  żywo, głośno, gardłowo, 
po góralsku. Wyszedłem z innymi z kościoła i 
tu czekało mnie olśnienie: Na placu podpalo-
no wielki stos drewna. Nieśmiałe płomienie 
zaczęły wstępować w niebo granatowe i 
chłodne. Sylwetki palm nasyciły się blaskiem, 
zaczęły żyć. Zapytałem stojącego obok chłop-
ca, czy tak się tu robi zawsze w noc Bożego 
Narodzenia? 

 - Si padre ./tak, ojcze/. 

 - E  perche? /dlaczego?/ 

Odpowiedź była najpiękniejsza z możliwych: 

 - Per riskaldare il Bambino. /Żeby ogrzać 
Dzieciątko/. 

Pomyślałem sobie, że udał się Bogu ten cu-
downy wynalazek miłości, jakim było przyjście 
na świat małego Dziecka. Po 2000 lat płoną 
jeszcze ognie, które pragną ogrzać Dzieciątko. 
Jeszcze płoną serca, wzruszone i oczarowane 
tajemnicą Jego przyjścia.        Ks. Wojciech Michalak 

 

INTENCJE  Ciąg dalszy: 
NIEDZIELA  30.12  DOLNY KOŚCIÓŁ 
6:30     ++ Wanda w 33 r. śm., Franciszek, Jakub, Zygfryd 
i Ryszard 
8:00     ++ Franciszek i Helena oraz zmarli z rodziny 
9:30     ++ Tata Augustyn w 20 r. śm., mama Anna, ro-
dzeństwo : Elżbieta i Józef Walaszkowscy 
11:00   ++ Kochani rodzice: Helena i Marian, zmarli z 
rodziny i przyjaciele 
12:30   ++ Stefania, Józef, Alojzy, Max 

NABOŻEŃSTWO  
RÓŻAŃCOWE  

o godz. 8:00 i 18:00  

RÓŻANIEC  
DLA DZIECI  

       w środy i piątki   
                   o    17:00 

ZYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
 

Bóg, wciąż rodzi się „na nowo”, po 
to, by człowiek mógł czuć się dalej 
człowiekiem, rodzi się byśmy byli 
przekonani, że jesteśmy wybrani i 
ukochani i nieustannie stwarzani 
do nowego życia. Bóg ciągle przy-
chodzi na ziemię i szuka zagubio-

nego, biednego, udręczonego 
człowieka. Ukrył się za obliczem 
małego Dziecka by nieustannie 
towarzyszyć człowiekowi w dro-

dze – by być przy nim. Wchodzi w 
historię człowieka i pragnie za-

mieszkać w ludzkim sercu. 
To małe Dziecię objawia nam Oj-
ca, który JEST – ciągle i nieustan-
nie JEST. Pokazuje Ojca, który ko-
cha człowieka i zaprasza do głębo-
kiej relacji – serce przy sercu, do 

prostej, szczerej rozmowy jak 
przyjaciel z przyjacielem – jak 

dziecko z Ojcem. To Dziecię mówi 
nam o radości Ojca, który w wiel-
kiej prostocie i pokorze daje nam 

cała swą miłość.  
 

Łącząc się w adoracji Dzieciątka 
Jezus życzymy pokoju, radości 

serca i wsłuchiwania się w to, co 
mówi Jezus w głębi naszej duszy.  

Ksiądz Proboszcz 
Księża Współpracownicy 

Siostry Serafitki 



INTENCJE MSZALNE 17.12—23.12.2018 
PONIEDZIAŁEK   24.12 
6:30    + Halina Lachowicz (24) 
7:00    + Syn Andrzej Skierka 
7:00    ++ Roman Filary, rodzice obojga stron 
7:30 ++ Bronisława (ona), Ignacy, Kazimierz, Joanna, 
Stefania, Roman, Ewa, Stefan ,Andrzej, Stefan, Cecylia, 
Brunon 
7:30    + Stanisława, Stanisław  Wiśniewski, Stefania, 
Józef Palińscy, Gerard, Leon, Stefania, Urszula Chmielew-
scy, Waldemar, Mieczysław, Halina, Krystyna, Jolanta, 
Stanisław, Barbara oraz wszystkie dusze zmarłych z ro-
dzin o spokój dusz 
16:00  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla rodzin Kusak i Urban oraz Haliny i 
Marcina 
WTOREK  25.12 Górny kościół 
8:00    + Halina Lachowicz (25) 
9:30 ++ Jan Flisikowski, rodzice i rodzeństwo z obojga str. 
11:00    Za parafian 
11:00  50-lecie ślubu: Halina i Ryszard Serwa z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jubilatów i 
całej rodziny 
12:30  56 rocznica ślubu: Danuta i Zdzisław Respondek z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jubila-
tów i całej rodziny 
16:00   Msza św. dziękczynno-błagalna o Boże błogosła-
wieństwo i dary Ducha Świętego dla Iwony Żmuda i Ame-
lii Zielińskiej 
19:00  ++ Michał Hasse w 2 r. śm., zmarli z rodziny Hasse, 
Kniat, Hornowscy 
Dolny kościół 8:00  ++ Rodzice z obojga stron 
9:00  ++ Władysław Żmich w 20 r. śm. i zmarli z rodziny 
Żmich, Stokłosa, Hajbos 
11:00  ++ Wincenty Radziejewski w 8 r. śm., Anna, Ger-
hard Zalewscy 
12:30  + Marianna Ściborowska 
ŚRODA   26.12  Górny kościół  
8:00    Dziękczynna z okazji 63 rocznicy sakramentu mał-
żeństwa Haliny i Stanisława Gorczyckich z prośbą  o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
9:30    ++ Stanisława  (ona) w 28 r. śm. i rodzice : Stani-
sława i Władysław 
11:00    Za parafian 
12:30    Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla 
Janiny i Kazimierza Warot z okazji jubileuszu 60-lecia 
ślubu  16:00  ++ Stanisław Dorynek w 3 r. śm., zmarli z 
rodziny Kowalewskich i Dorynek 

 

19:00  O chwałę nieba dla śp. Marianny Jałoszyń-
skiej  
CZWARTEK  27.12 
6:30    + Halina Lachowicz (27) 
6:30    37 rocznica ślubu Elżbiety i Leszka z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
jubilatów, ich dzieci i wnuków 
7:00    ++ Mąż Edmund Barecki, rodzice, teściowie, 
szwagier Andrzej i kuzynostwo 
7:00    ++ Wiktoria w 10 r. śm. oraz teść Marian 
7:30    ++ Władysław Brodzicki w 12 r. śm., rodzice 
z obojga stron 
7:30    Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 
minionym roku i z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i   opiekę Matki Bożej na Nowy 2019 Rok 
7:30    Dziękczynna za odebrane łaski i z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Królo-
wej Różańca Św. dla rodziny Pettke  
18:30  Za spokój duszy śp. Jana Skrzypka w dniu 
jego imienin oraz za jego najbliższych zmarłych  
PIĄTEK  28.12 
6:30    + Halina Lachowicz (28) 
6:30  ++ Kazimierz w 6 r. śm. i rodzice z obojga str. 
7:00    ++ Zbigniew w 4 r. śm. Stanisław, Regina 
Krefta, rodzice z obojga stron 
7:00    ++ Marianna i Józef 
7:00 + Mieczysław Gąsiorowski w m-c po pogrzeb. 
7:30    ++ Tadeusz i rodzice z obojga stron  
7:30    + Henryk Ciszek w 1 r. śm. 
18:30  ++ Norbert, Stefan, Rozalia, Michał i dusze 
w czyśćcu cierpiące 
SOBOTA   29.12 
6:30    + Władysław Nawarski w 40 r. śm. 
6:30    + Halina Lachowicz (29) 
7:00    + Syn Damian 
7:00    ++ Maria i Franciszek Parafianowicz, Teofila 
(ona) i Leon Hoppe 
7:00    + Henryk Rusecki w m-c po pogrzebie 
7:30    + Wacław Maciejkowicz 
7:30    ++ Zbigniew i Kazimierz Brzózka 
18:30  + Karolina Kostro w 1 r. śm. 
NIEDZIELA  30.12  GÓRNY KOŚCIÓŁ 
8:00    + Halina Lachowicz (30) 
9:30    + Jerzy Bielan w 4 r. śm. 
11:00  Za parafian. 
12:30  ++ Aniela i Kazimierz Wasilew i zmarli z 
rodziny 
16:00  ++ Józef Girzyński w 8 r. śm., rodzice z oboj-
ga stron, Małgorzata Girzyńska 
19:00  O chwałę nieba dla śp. Eugeniusza Jałoszyń-
skiego 
 

ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE 
Silne zakorzenienie Świąt Bożego Narodzenia w 
tradycji polskiej spowodowało powstanie wielu 
świątecznych zwyczajów.   

Wieczerza wigilijna Uroczysta wieczerza, która 
rozpoczyna Boże Narodzenie. W przeddzień świąt 
(24 grudnia), kiedy na niebie pojawi się pierwsza 
gwiazdka, domownicy zasiadają do wspólnego 
stołu, aby dzielić się opłatkiem, składać sobie na-
wzajem życzenia i spożywać specjalnie przygoto-
wane potrawy, których – według tradycji – powin-
no być 12. Dawniej na wsiach, w czterech kątach 
domu ustawiało się snopy pszenicy, żyta, jęczmie-
nia i owsa, po jednym w każdym kącie. Miało to 
chronić przez cały rok przed niedostatkiem. Wigilię 
rozpoczynała głowa rodziny od odczytania frag-
mentu z Ewangelii o narodzeniu Chrystusa wg św. 
Łukasza. Następnie brała do rąk talerz, na którym 
leżał opłatek sklejony miodem i po specjalnej akla-
macji każdy po kolei odłamywał kawałek tego 
opłatka dla siebie. 

Dzielenie się opłatkiem. Jednym z najpiękniejszych 
i najbardziej wzruszających momentów jest dziele-
nie się opłatkiem podczas wieczerzy wigilijnej. Dziś 
opłatki są białe i mają delikatne wzorki. W tradycji 
staropolskiej opłatki były kolorowe i ozdobne. Na-
zwa pochodzi od słowa oblatum oznaczającego dar 
ofiarny. Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń 
miało ustrzec człowieka przed niebezpieczeństwa-
mi. Tradycja wypieku opłatka sięgała czasów Jezu-
sa, kiedy to – według nakazu Mojżeszowego – 
opłatek przygotowywało się z chleba przaśnego, 
niekwaszonego. Jest to symbol Eucharystii. Przez 
niego Nowonarodzony Chrystus napełnia łaskami 
swoich wiernych. Na pamiątkę tego, że zwierzęta 
były również obecne przy narodzeniu Chrystusa, 
także z nimi dzielono się opłatkiem. Jednak, aby 
odróżnić ich od ludzi, dostawały one opłatek kolo-
rowy. (…) 

Sianko pod obrusem. Podczas wieczerzy wigilijnej, 
zgodnie z tradycją wkłada się sianko pod obrus na 
stole wigilijnym. Obecnie jest to symbol sianka, 
którym wyścielony był żłóbek dla Nowonarodzone-
go Chrystusa. Jednak dawniej służyło ono także 
młodym pannom, które chciały się dowiedzieć, jak 
będzie w przyszłości wyglądało ich życie. Według 
tradycji, im dłuższe było źdźbło wyciągnięte przez 
pannę, tym dłużej musiała ona czekać na swojego 
małżonka. 

Puste miejsce przy stole. Według tradycji, przy 
stole wigilijnym powinno się znajdować dodatkowe 
nakrycie po to, aby w razie potrzeby przyjąć bez-
domną lub samotną czy będącą w podróży osobę, 
która zapuka do drzwi domu. Ten zwyczaj nawiązu-
je do Ostatniej Wieczerzy. Dawniej wystrzegano się 
tego, aby przy stole była nieparzysta liczba miejsc. 
Gdy było inaczej, wtedy zapraszano kogoś ze służ-
by lub bezdomnego. Najbardziej unikano liczby 13, 
ponieważ miała ona nawiązywać do Judasza, który 
jako trzynasty zasiadł do Ostatniej Wieczerzy z 
Jezusem i Apostołami. 

Pasterka. Główną uroczystością związaną z Bożym 
Narodzeniem jest Msza św. pasterska, czyli Paster-
ka. Jest ona odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia, 
najczęściej o północy, na pamiątkę tego, że to wła-
śnie w nocy pasterze dowiedzieli się od anioła o 
Nowonarodzonym Jezusie, po czym udali się do 
Betlejem, aby oddać Mu chwałę. W liturgii Kościoła 
Pasterka jest jedną z trzech Mszy św. odprawia-
nych w Boże Narodzenie. Ich tradycja narodziła się 
w VI w. w Rzymie. Formularz mszalny nawiązuje do 
tradycji papieskiej. O północy papież celebrował 
Mszę św.  w specjalnej grocie będącej repliką groty 
betlejemskiej przy bazylice Santa Maria Maggiore. 
Miejsce to szczególnie nawiązuje do macierzyń-
stwa Maryi. Wedle tradycji wszyscy domownicy 
siedzieli razem przy stole wigilijnym rozmawiając i 
śpiewając kolędy aż do czasu, kiedy zbliżała się 
Pasterka. Wtedy wszyscy razem udawali się do 
kościoła, by w niej uczestniczyć. 

Choinka. Najbardziej rozpowszechnionym i 
wszechobecnym zwyczajem Bożonarodzeniowym 
jest ubieranie choinki. Stoją one w domach, kościo-
łach, na ulicach miast. W czasie świątecznym moż-
na je spotkać na każdym kroku. Zwyczaj ten sięga 
jeszcze czasów pogańskich. Podczas przesilenia 
zimowego, kiedy noc była najdłuższa, na sufitach 
mieszkań podwieszano gałązki sosny, jodły lub 
świerku. Symbolizowało to zwycięstwo światła nad 
ciemnością, czyli życia nad śmiercią. Chrześcijań-
stwo przejęło ten zwyczaj, odnosząc go do przy-
chodzącego na świat Jezusa, który stał się światło-
ścią świata i zwyciężył śmierć. Drzewko choinkowe 
symbolizuje życie. Chrystus także na drzewie 
umarł, aby wielu miało życie. Światełka na choince 
symbolizują światło, które Chrystus przyniósł na 
ziemię. Ozdoby i słodycze są symbolem dobro-
dziejstw, które człowiek uzyskał dzięki odkupieniu. 



 
MODLITWA RODZINY  

PRZY WIGILINYM STOLE 

Prowadzący (P): W imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Wszyscy odpowiadają (W): 
Amen. 

ZAPALENIE ŚWIECY 
Prowadzący zapala świecę na stole i mówi: 
P: Światło Chrystusa. 
W: Bogu niech będą dzięki. 

CZYTANIE EWANGELII 
P: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na 
świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany 
Zbawiciel. Opowiada o tym ewangelia świę-
tego Łukasza. (Łk 2,1-14) 
W owym czasie wyszło rozporządzenie Ceza-
ra Augusta, żeby przeprowadzić spis ludno-
ści w całym państwie. Pierwszy ten spis od-
był się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 
Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby 
dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał 
się także Jozef z Galilei, z miasta Nazaret, do 
Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Be-
tlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu 
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną 
sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy 
tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas 
rozwiązania. Porodziła swego pierworodne-
go Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w 
żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w go-
spodzie. W tej samej okolicy przebywali w 
polu pasterze i trzymali straż nocną nad 
swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł 
Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeci-
ła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł 
rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję 
wam radość wielka, która będzie udziałem 
całego narodu: dziś w mieście Dawida naro-
dził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz 
Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdzie-
cie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w 
żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła 
mnóstwo zastępów niebieskich, które wiel-
biły Boga słowami: „Chwała Bogu na wyso-

kościach, a na ziemi pokój ludziom Jego 
upodobania”. Oto Słowo Boże.  
W: Bogu niech będą dzięki.  
Śpiew kolędy: „Wśród nocnej ciszy”. 

WSPÓLNA MODLITWA 
P: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzi-
nie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc,  
w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosi-
my Cię: 
 Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody  

i pokoju. Ciebie prosimy. W: Wysłuchaj 
nas Panie. 

 Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i zna-
jomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy. 

 Wszystkich opuszczonych, samotnych, 
chorych, biednych, głodnych na całym 
świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną 
tej świętej nocy. Ciebie prosimy. 

 Naszych zmarłych (wymienić imiona) ob-
darz szczęściem i światłem Twej chwały. 
Ciebie prosimy. 

Wszyscy odmawiają: „Ojcze nasz”. 
P: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc 
zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości 
Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, aby-
śmy jaśnieli blaskiem Twego światła  
w naszym codziennym postępowaniu. Przez 
Chrystusa Pana naszego. W: Amen. 

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM 
P: W duchu miłości i przebaczenia przeła-
miemy się opłatkiem - chlebem miłości. 
Otwierając serca nasze w miłości wzajem-
nej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech 
On będzie zawsze z nami. 
Ojciec pierwszy składa wszystkim życzenia  
i przełamuje się opłatkiem. 

MODLITWA PO WIECZERZY 
P: Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za 
Syna Twego Jezusa Chrystusa, dziękujemy za 
miłość do wszystkich ludzi, za ten błogosła-
wiony wieczór i dary, które spożywaliśmy. 
Tobie chwała teraz i na wieki wieków.  

MODLITWA RODZINY  
PRZY WIGILINYM STOLE 
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