
ZbliŜa się czas wizyty duszpasterskiej w rodzinach naszej 
parafii. W ramach Programu Odnowy Duszpasterskiej 
zwracamy się z propozycją do wszystkich, którzy gościć będą u 
siebie księdza na kolędzie. Pragniemy uwraŜliwić na wartość 
chrześcijańskiego pozdrowienia podczas naszych spotkań.  

Proponujemy, by w tym roku odwiedziny kolędowe 
zaczynały się od dialogu. Kapłan wchodzi do mieszkania, wraz 
z mieszkańcami gromadzi się przy stole z krzyŜem i świecami, i 
rozpoczyna słowami: 

 

Ksiądz:    Pokój temu domowi 

Domownicy:    

I wszystkim jego mieszkańcom 

Ksiądz:  

Ksiądz ...(imię)...  w imieniu Chrystusa 
błogosławi ten dom 

Domownicy:  

Rodzina …(nazwisko)...  uwielbia Pana Boga 

(prosimy zachować ten tekst na kolędę i nim się posłuŜyć) 
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Świadectwa - RADOŚĆ DNIA ŚW. MIKOŁAJA 
 

B ardzo lubię dzień św . M ikołaja, poniew aŜ w  tym  dniu 
dostaję prezenty. Tato dzień w cześniej przypom ina nam , m i                  
i m ojem u bratu, Ŝe jutro m oŜem y spodziew ać się prezentu od św . 
M ikołaja. P rzypom ina dlatego, Ŝe m usim y w yczyścić buty, gdyŜ 
tylko w  czystym  bucie m oŜna znaleźć prezent, bo jak ktoś n ie w yczyścił bucików  to 
jest n iegrzeczny, a n iegrzeczni n ie dostają podarków . Czyste buty staw iam y na 
parapecie, Ŝeby św . M ikołaj n ie m usiał ich długo szukać, przecieŜ m ógłby ich w  ogóle 
n ie znaleźć. Ja zaw sze czyszczę dobrze jeden but, ten  drugi to juŜ trochę m niej, bo 
w iem , Ŝe św . M ikołaj w kłada prezent tylko do jednego buta. Jednak m ój brat czyści 
parę butów  i ow a staw ia przy oknie. Często rozm aw iam  z m oim  braciszkiem , co 

chcielibyśm y, by ten fajny św ięty przyniósł nam  w  tym  roku…  Ten 
M ikołaj m usi być św ięty, bo zaw sze spełnia nasze m arzenia.                                                                                      
Kasia  
 
 W dniu św. Mikołaja są moje urodziny. Byłem dla 
moich rodziców prezentem mikołajkowym, bo długo czekali 
na potomstwo. A dziś… z reguły żona wcześniej zamawia u 
księdza Mszę św. w mojej intencji. Wówczas całą rodziną w 
niej uczestniczymy, a później razem wracamy do domu na 
kolację i pysznego czekoladowego torcika. To już w mojej 
rodzinie tradycja. Co roku gdy siedzimy razem przy stole zdaję 
sobie sprawę, że to spotkanie jest dla mnie najmilszym i 
największym prezentem od św. Mikołaja. Cieszę się, że ich 
wszystkich mam. 

ANDRZEJ 

 W dniach poprzedzających dzień św. Mikołaja wspólnie z żoną 
zastanawiamy się co kupić naszym dzieciom i wnukom. Zawsze coś 
ciekawego znajdziemy w jednym, czy drugim sklepie. Staramy się, żeby 
prezenty o ile to tylko możliwe były praktyczne i przydatne. Chociaż mamy już 
swoje lata to staramy się w tym dniu odwiedzić nasze dzieci. Gdy jesteśmy w 
domu, czy u syna, czy córki największą radość sprawia nam widok naszych 
wnuków, gdy szybko, trochę niezdarnie odwijają prezencik, by zobaczyć co 
kryje się w kartoniku, pod kokardą. I potem ten błysk radości oczkach 
maluchów. To jest najwspanialszy prezent od św. Mikołaja. Wówczas wiem na 
pewno, że stokroć lepiej obdarowywać, niż być obdarowywanym.   

Tadeusz 
 

Wizyta duszpasterska w naszym domu 
 

Gdy kapłan przychodzi do nas z wizytą 
duszpasterską, czyli mówiąc inaczej, przychodzi do nas po 
kolędzie, powinniśmy zdawać sobie sprawę ze złożoności 
wydarzenia, które ma tu miejsce. Jest to bowiem 
wydarzenie religijne. Specyfiką jego jest to, że to my 
powinniśmy przygotować takie warunki, by mogło ono 
przebiegać w sposób właściwy: biały obrus, na którym 
znajdować się będą: Pismo Święte, krucyfiks, woda 
święcona, kropidło. Specyfiką tego wydarzenia jest 
również to, że jest ono z założenia wydarzeniem, w 
którym bierze udział cała nasza rodzina (i tylko nasza rodzina) – wszystkie 
osoby zamieszkałe w tym mieszkaniu (domu).  

Naszą powinnością jest zdobycie informacji, w jakim dniu i godzinach 
nastąpi to wydarzenie (z reguły jesteśmy o tym powiadomieni w kościele). 
Wizyta duszpasterska może być wydarzeniem również towarzyskim w tym 
sensie, że kapłan jest gościem w naszym domu i obowiązują wobec niego 
wszystkie te procedury, które obowiązują wobec każdego gościa. Trzeba 
zatem ubrać się uroczyście i taki charakter nadać mieszkaniu. Rozmowa 

winna mieć charakter duszpasterski w atmosferze 
wzajemnego szacunku i życzliwości.   

 

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 
Chrześcijańskie święto obchodzone 6 stycznia 
na cześć trzech wschodnich mędrców przybyłych 
do Betlejem aby oddać pokłon Jezusowi, inaczej 

- uroczystość Objawienia Pańskiego. Trzej królowie  to mędrcy (nazywani 
takŜe magami) wędrujący do Betlejem ze wschodu. Według Ewangelii Świętego 
Mateusza przybyli  do Jerozolimy w poszukiwaniu króla,  o którym 
przeczytali w staroŜytnej przepowiedni.  
W tym dniu poświęconą kredą pisze się na drzwiach litery K+M+B (od imion 
mędrców: Kacper, Melchior i Baltazar).Według Kodeksu Prawa Kanonicznego 
jest to jedno ze świąt nakazanych. Katolicy zobligowani są do uczestniczenia we 
Mszy Świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych. Wiemy, Ŝe 
mędrcy przynieśli małemu Jezusowi: złoto, kadzidło i mirrę. A co to jest Mirra? 
Mirra to Ŝywica drzewa Commiphora abyssinica uŜywana do balsamowania. 
Mirra słuŜyła takŜe do wyrobu pachnideł.   


