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Historia szopki – œw. Franciszek z Asy¿u

W

1223 roku, na trzy lata przed swoj¹ œmierci¹, œw.
Franciszek z Asy¿u celebrowa³ Bo¿e Narodzenie
w Greccio. Piêæ lat póŸniej, Tomasz z Celano, pierwszy biograf œw. Franciszka, opisuje to wydarzenie w nastêpuj¹cy
sposób:
„Nasta³ dzieñ radoœci, nadszed³ czas wesela. Z wielu
miejscowoœci zwo³ano braci. Mê¿czyŸni przygotowali
œwiece i pochodnie dla oœwietlenia nocy, co promienist¹
gwiazd¹ oœwietli³a niegdyœ wszystkie dnie i lata. Wreszcie
przyby³ œwiêty Bo¿y i znalaz³szy wszystko przygotowane,
ujrza³ i ucieszy³ siê. Mianowicie nagotowano ¿³óbek, przyniesiono siano, przyprowadzono wo³u i os³a. Uczczono
prostotê, wys³awiono ubóstwo, podkreœlono pokorê, i tak
Greccio sta³o siê jakby nowym Betlejem. Noc sta³a siê widna jak dzieñ, rozkoszna dla ludzi i zwierz¹t. Przyby³y rzesze ludzi, ciesz¹c siê w nowy sposób z nowej tajemnicy.
G³osy rozchodzi³y siê po lesie, a ska³y odpowiada³y echem
na radosne okrzyki. Bracia spieszyli, oddaj¹c Panu nale¿ne
chwalby, a ca³a noc rozbrzmiewa³a okrzykami wesela.
Œwiêty Bo¿y sta³ przed ¿³óbkiem, pe³en westchnieñ, przejêty czci¹ i ogarniêty przedziwn¹ radoœci¹. Ponad ¿³óbkiem
kap³an odprawia³ uroczyst¹ Mszê œwiêt¹, doznaj¹c nowej
pociechy.
Œwiêty Bo¿y ubiera siê w szaty diakoñskie, by³ bowiem
diakonem, i donoœnym g³osem œpiewa œwiêt¹ Ewangeliê.
A jego g³os mocny i s³odki, g³os jasny i dŸwiêczny, wszystkich zaprasza do najwy¿szych nagród. Potem g³osi kazanie
do stoj¹cego wokó³ ludu, s³odko przemawiaj¹c o narodzeniu ubogiego Króla i ma³ym miasteczku Betlejem.
A pewien cnotliwy m¹¿ mia³ dziwne widzenie. Widzia³
w ¿³óbku le¿¹ce dzieci¹tko, bez ¿ycia, ale kiedy œwiêty
Bo¿y zbli¿y³ siê doñ, ono jakby o¿y³o i zbudzi³o siê ze snu.
To widzenie nie jest nieodpowiednie, gdy¿ w wielu sercach
dzieciê Jezus zosta³o zapomniane. Dopiero Jego ³aska, za
poœrednictwem s³ugi œwiêtego Franciszka, sprawi³a, ¿e
zosta³o w nich wskrzeszone i utrwalone w kochaj¹cej pamiêci.”

W czasach œw. Franciszka katarzy i inni heretycy negowali to, ¿e Jezus narodzony z Dziewicy na ziemi mia³ rzeczywiste fizyczne cia³o. Tak samo negowali rzeczywist¹
obecnoœæ Jezusa w „Ciele” Eucharystycznym, który rodzi
siê co dzieñ na o³tarzu. W Greccio œw. Franciszek na swój
sposób „zwalcza³” te b³êdne pogl¹dy. Ukazywa³, ¿e ten
sam Jezus, który narodzi³ siê w Betlejem, ponownie rodzi
siê w ka¿dej Mszy œwiêtej.
W listopadzie 1223 roku z okazji zatwierdzenia Regu³y
swojego zakonu, œwiêty Franciszek prawdopodobnie
przebywa³ w Rzymie u papie¿a. W drodze powrotnej zatrzyma³ siê w Greccio. Wczeœniej poprosi³ papie¿a o pozwolenie na tak¹ celebracjê, aby nie byæ pos¹dzanym
o wprowadzanie nowoœci. Zreszt¹ chyba takie pozwolenie
by³o konieczne, bior¹c pod uwagê, ¿e papie¿ Innocenty III
w 1207 roku, w jednym ze swoich listów do arcybiskupa
Gniezna zabroni³ przesadnych innowacji w przedstawieniach Bo¿ego Narodzenia.
Zas³ug¹ œw. Franciszka nie by³o wymyœlenie przedstawienia jase³kowego, które wszyscy mog¹ odtworzyæ, ale
to, ¿e pokaza³ z jakim sercem nale¿y przybli¿aæ siê do Dzieci¹tka Jezus. Misteria Bo¿ego Narodzenia by³y znane ju¿
w X wieku we Francji, Szwajcarii, Niemczech, Belgii
i pó³nocnej Italii. Nowoœci¹ by³o po³¹czenie misteriów
bo¿onarodzeniowych (jase³ek) z celebracj¹ Mszy œwiêtej
(Pasterka). Bracia œw. Franciszka przenieœli te zwyczaje do
Polski ju¿ 11 lat po œmierci Œwiêtego z Asy¿u. Bardzo szybko rozprzestrzeni³y siê one w naszym kraju.
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WIGILIJNY WIECZÓR
Œ

wiêto Bo¿ego Narodzenia ma bardzo uroczysty charakter. Jest prze¿ywane jako œwiêto rodzinne. Zaznacza siê to najbardziej w prze¿ywaniu Wieczoru Wigilijnego. Niemal w ka¿dym domu ubiera siê choinkê.
Jest ona chrzeœcijañskim symbolem drzewa rajskiego.
Przez swoj¹ ¿ywoœæ i zieleñ zachowywan¹ nawet w zimie staje siê symbolem Chrystusa jak „drzewa ¿ycia”,
a przez przyozdabianie jej œwiecami lub lampkami,
symbolizuje Chrystusa „œwiat³oœæ œwiata”. Pod choink¹
ustawia siê czêsto ¿³óbek, dla upamiêtnienia narodzenia
Pana Jezusa w Betlejem.
Najwa¿niejszym wydarzeniem Wieczoru Wigilijnego, jest dzielenie siê op³atkiem. Ten prosty zwyczaj wype³niony jest wieloma znaczeniami. W œredniowieczu
pojawi³ siê rodzaj pieczywa, którego forma przypomina
dzisiejsze op³atki. W tej zmienionej postaci przetrwa³ na
ziemiach polskich. S³owo „adwent” oznacza po polsku:
przychodzê, przybywam, ukazujê siê. Od pocz¹tku
chrzeœcijañstwa odnoszono te znaczenia do narodzenia
Mesjasza, Chrystusa Jezusa. W okresie Adwentu, kap³ani przekazywali wiernym specjalnie przygotowany
i b³ogos³awiony chleb – op³atek, którym dzielono siê
podczas Wieczerzy Wigilijnej. Gdy Polska utraci³a byt
pañstwowy po rozbiorach, ostoj¹ dla ¿ycia narodowego, sta³o siê ¿ycie religijne w Koœciele katolickim. Czêste
w owym czasie rozdzielanie rodzin, spowodowane zes³ankami na Sybir, po powstaniach narodowych oraz
wymuszon¹ emigracj¹ sprawi³o, ¿e na œwiêta Bo¿ego
Narodzenia wraz z innymi prezentami, przysy³ano sobie op³atek. Sta³ siê on w ten sposób symbolem œwi¹t,
a dzielenie siê nim by³o wyrazem uczuæ, przyjaŸni i ¿yczliwoœci. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ nazwa miejscowoœci Betlejem oznacza „Dom chleba”. St¹d dodatkowy
aspekt symboliczny op³atka, jako znaku Jezusa Chrystusa i jego ziemskiego narodzenia.

MODLITWA OBRZÊDU WIECZERZY WIGILIJNEJ
W Imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego. Amen. W tej
uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za
œwiêt¹ noc, w której Jego Syn Jezus Chrystus narodzi³ siê
z Maryi Dziewicy. Prze¿yjmy tamto wydarzenie opisane w Ewangelii œw. £ukasza (czytamy fragment Ewangelii):
W owym czasie wysz³o rozporz¹dzenie Cezara Augusta,
¿eby przeprowadziæ spis ludnoœci w ca³ym pañstwie. Pierwszy ten spis odby³ siê wówczas, gdy wielkorz¹dc¹ Syrii by³
Kwiryniusz. Wybierali siê wszyscy, aby siê daæ zapisaæ, ka¿dy
do swego miasta. Uda³ siê tak¿e Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, poniewa¿ pochodzi³ z domu i rodu Dawida, ¿eby siê daæ zapisaæ
z poœlubion¹ sobie Maryj¹, która by³a brzemienna. Kiedy tam
przebywali, nadszed³ dla Maryi czas rozwi¹zania. Porodzi³a
swego pierworodnego Syna, owinê³a Go w pieluszki i po³o¿y³a
w ¿³obie, gdy¿ nie by³o dla nich miejsca w gospodzie. W tej sa2

mej okolicy przebywali w polu pasterze
i trzymali stra¿ nocn¹ nad swoj¹ trzod¹.
Naraz stan¹³ przy nich Anio³ Pañski
i chwa³a Pañska zewsz¹d ich
oœwieci³a tak, ¿e bardzo siê przestraszyli, lecz Anio³ rzek³ do
nich: „Nie bójcie siê! Oto
zwiastujê wam radoœæ wielk¹, która bêdzie udzia³em ca³ego
narodu: dziœ w mieœcie Dawida narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym
jest Mesjasz, Pan. A to bêdzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlê owiniête w pieluszki i le¿¹ce
w ¿³obie”. I nagle przy³¹czy³o siê do
Anio³a mnóstwo zastêpów niebieskich, które wielbi³y Boga s³owami: „Chwa³a
Bogu na wysokoœciach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. £k 2, 1–14
Jezusa Chrystusa, który przyszed³ na œwiat, aby nas
zbawiæ, proœmy by obdarzy³ nas mi³oœci¹ i pokojem, powtarzajmy:
Obdarz nas mi³oœci¹ i pokojem!
« Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru zgody i pojednania, szczêœcia i radoœci.
« Panie Jezu, obdarz nas szczêœciem, radoœci¹, mi³oœci¹
i pokojem, tak¿e naszych s¹siadów, przyjació³ i znajomych.
« Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych,
chorych i nieszczêœliwych, pociesz i umocnij Dobr¹
Nowin¹ zbawienia.
« Panie Jezu, obdarz naszych zmar³ych krewnych, bliskich, znajomych szczêœciem i wiecznym zbawieniem.
Pozostaj¹c w ciszy przedstawmy z wiar¹, Bogu nasze
osobiste podziêkowania i proœby, aby je pob³ogos³awi³:
Ciebie prosimy, wys³uchaj nas Panie!
Zjednoczeni w mi³oœci, odmówmy wspólnie modlitwê, której nauczy³ nas Jezus Chrystus: Ojcze nasz.
Poleæmy Bogu przez poœrednictwo Matki Jezusa
Chrystusa – nasz¹ rodzinê, naszych przyjació³, s¹siadów, goœci, samotnych i chorych: Zdrowaœ Maryjo.
Módlmy siê
Panie Bo¿e, Ty sprawi³eœ, ¿e ta œwiêta noc zajaœnia³a
blaskiem prawdziwej œwiat³oœci Twojego Syna: spraw,
abyœmy w naszym codziennym postêpowaniu jaœnieli
blaskiem Twojej œwiat³oœci. Pob³ogos³aw nas i te op³atki,
którymi bêdziemy siê dzieliæ zwyczajem naszych ojców.
Naucz nas dzieliæ siê chlebem, mi³oœci¹ i ¿yczliwoœci¹
z ka¿dym cz³owiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim
pokojem, abyœmy wspólnie s³awili Twoj¹ Ojcowsk¹ dobroæ. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen!

Z pamiêtnika domowe j gospodyni

Id¹ œwiêta
Z

nów kolejny raz „S³owo Cia³em siê stanie”

Czekam ju¿ na ciep³o, którym ogrzewamy siê co
rok w te przedziwne Œwiêta. Mimo œniegu i mrozu za
oknem, emanuje zewsz¹d wszechogarniaj¹ca radoœæ
i pokój wyp³ywaj¹cy z ludzkich serc.
Ale zanim b³yœnie pierwsza gwiazda na wigilijnym niebie muszê przygotowaæ swej rodzinie godnie
obfite Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Polskie œwiêta s¹
bogate w tradycje, które od wieków stanowi¹ o ich
niepowtarzalnoœci. Wœród innych narodów œwiata
czyni¹ nas lepszymi, goœcinnymi, troszcz¹cymi siê
o samotnych i g³odnych.
Nikt, lepiej ni¿ ja nie wie, ile spraw ma na g³owie
ka¿da pani domu, której zale¿y na tym, aby niczego
w œwi¹teczne dni nie zabrak³o. A wszystko zaczyna
siê wczeœnie, nawet wtedy, gdy myœli tkwi¹ jeszcze
przy minionym co dopiero dniu Wszystkich Œwiêtych. Powolnie i niepostrze¿enie wkracza w moje ¿ycie Bo¿onarodzeniowe „szaleñstwo” XXI wieku.
Z g³oœników sklepowych p³ynie œwi¹teczna muzyka, przebrani „nibymiko³aje” próbuj¹ nas przekonaæ
do wiêkszych zakupów, na pó³kach nieprzebrane pok³ady atrakcyjnych i na pozór niezbêdnych „superatrakcji”, bez których niepodobna siê obejœæ, jeœli
chcemy uchodziæ za nowoczesnych Europejczyków.
W telewizji s³odki g³os zachêca: „weŸ kredyt, bêdziesz mia³ udane œwiêta”; fili¿anka wypitej kawy
spowoduje, ¿e rodzina uœmiechnie siê do siebie przy
choince i koniecznie nie zapomnij o udekorowaniu
domu wed³ug ostatnich trendów, które podpowiada
kobieca prasa.
A ja... nerwowo spogl¹daj¹c w kalendarz, robiê
listê koniecznych do wykonania zadañ.
Po pierwsze remont mieszkania, niech s¹siedzi widz¹, ¿e staæ mnie na przyjêcie œwi¹tecznych goœci
w nowych, ekskluzywnych warunkach. Na szczêœcie
teraz to przecie¿ jest takie proste: z plakatów dowiem
siê jakie zamontujê panele, czym pomalujê œciany
a nawet jakie okna powinnam wstawiæ, ¿eby by³y „na
czasie”.
Mam ju¿ pa³ac, godny przyjêcia Mesjasza.

Potem zakupy; to ju¿ prawdziwa rozkosz, ¿eby tylko niczego nie zapomnieæ. Barszcz czerwony na Wigiliê – jest! Ten reklamowany z torebki przekonuje
mnie, ¿e nie mam czasu na tradycyjn¹ obróbkê czerwonych buraków. Mak do ciasta, w puszce, gotowy –
wspaniale, przecie¿ nie mam czasu na w³asnorêczne
parzenie go w garnku, a potem mielenie maszynk¹.
Kolejka po karpia – stojê, bo jest dobra promocyjna cena, bez karpia nie ma polskich Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. O! Jeszcze choinka, w tym roku musi byæ niezwyk³a, modne bañki i ³añcuchy, du¿o lampek, bêdzie piêknie i b³yszcz¹co.
– Gloria! Gloria! – rozbrzmiewa dooko³a.
Teraz przysz³a pora na prezenty. Co kupiæ? Komu?
Za ile? Czas na zakupy koñczy siê nieub³aganie.
A przecie¿ jeszcze mam na g³owie porz¹dki w domu,
wys³anie œwi¹tecznych kartek do znajomych i rodziny. W pracy te¿ nie ma taryfy ulgowej, bo w firmie
tak¿e gor¹cy, przedœwi¹teczny okres, zatem pracy
mam od rana do wieczora.
Wieczorem, padaj¹c ze zmêczenia, szyjê kostium
œw. Józefa na szkolne jase³ka dla syna, który po raz
drugi bêdzie gra³ rolê tego œwiêtego i jest z tego faktu
niezmiernie dumny. Ja te¿, tyle ¿e nie mam czasu, aby
z nim o tym porozmawiaæ. Mo¿e jutro...
Jeszcze dwa dni, jeszcze dzieñ i... ju¿ jest! Nadszed³
d³ugo oczekiwany dzieñ Wigilii: stó³ zastawiony,
œwiece zapalone, puste nakrycie stoi na stole, rodzina
odœwiêtnie ubrana i tylko cisza jakaœ niezwyk³a
i wzrok wbity w niebo w poszukiwaniu pierwszej
gwiazdy sprawia, ¿e nagle docieraj¹ do mnie czytane
s³owa Ewangelii: „i po³o¿y³a Go w ¿³obie, gdy¿ nie
by³o dla nich miejsca w gospodzie”.
Cisza... ¯³ób, siano i zimna, nieprzytulna szopa.
Jezu Narodzony! Czeka³am na Ciebie ale nie tu, gdzie
siê urodzi³eœ, cieszy³am siê, ale nie z Twojego przyjœcia na ziemiê. Szuka³am ciep³a i nastroju, ale nie tego
p³yn¹cego z szopy betlejemskiej. Zapomnia³am przygotowaæ swoje serce na Twoje przyjœcie, zabrak³o mi
czasu by zajrzeæ do szopy i pok³oniæ siê Twemu maleñkiemu majestatowi. Nie przygotowa³am nic na
Twoje przyjœcie dla Ciebie... A przecie¿ to mia³y byæ
Twoje Œwiêta...
Teraz padnê przed Twoj¹ mi³oœci¹, bo urodzi³eœ siê
dla mnie w Betlejem, nie potrzebuj¹c nic ponad ¿³ób
i siano. Ja wyœcielê Ci moje serce dobrem i ¿yczliwoœci¹, czystoœci¹ i pokor¹ wobec cudu Twojego Narodzenia.
M.P.
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
W tym roku do grona Dzieci Bo¿ych przez
sakrament Chrztu œw. zosta³o w³¹czonych
29 dzieci; do I Komunii Œwiêtej (3 maja) przyst¹pi³o 26 drugoklasistów; wêz³em Ma³¿eñstwa po³¹czy³o siê 5 par; sakrament Bierzmowania przyjê³o (z r¹k ks. biskupa Jana Szkodonia) 46 osób; do wiecznoœci odesz³o 27 parafian.

KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna jest w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz. od 1800 do
1930 z wyj¹tkiem dni œwi¹tecznych.

SAKRAMENT CHRZTU
NajpóŸniej dwa tygodnie przed chrztem nale¿y zg³osiæ dziecko
w kancelarii parafialnej. Z zasady dziecko przyjmuje chrzest w parafii zamieszkania rodziców.
Przy zg³aszania chrztu nale¿y: przed³o¿yæ akt urodzenia dziecka z USC; podaæ personalia rodziców i chrzestnych: imiê i nazwisko, datê urodzenia i œlubu koœcielnego oraz adres zamieszkania.
Chrzestni winni byæ katolikami praktykuj¹cymi i bierzmowanymi.
Jeœli mieszkaj¹ w innej parafii, przedk³adaj¹ odpowiednie zaœwiadczenie od swego proboszcza stwierdzaj¹ce, ¿e mog¹ byæ chrzestnymi. W wypadku choroby dziecka i wa¿nej racji – chrztu udzielamy w ka¿dym czasie. Prosimy nie odk³adaæ chrztu dzieci!

PIERWSZA KOMUNIA ŒWIÊTA
Data I Komunii Œwiêtej w naszej parafii przypada na 3 maja. Zanim jednak nast¹pi ten dzieñ, niezwykle wa¿nym jest odpowiednie
przygotowanie.
Zasady i etapy przygotowania do Pierwszej Komunii Œwiêtej:
1. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Œwiêtej odbywa siê na
dwóch p³aszczyznach:
– Uczniowie nabywaj¹ wiedzê religijn¹ dotycz¹c¹ Boga, Koœcio³a i cz³owieka, a tak¿e ucz¹ siê modlitwy, szczególn¹
uwagê zwracaj¹c na niedzieln¹ Mszê œwiêt¹;
– Dzieci razem z rodzicami uczestnicz¹ tak¿e w spotkaniach
pozaszkolnych – w sali katechetycznej.
2. Dzieci maj¹ uczestniczyæ czynnie w ¿yciu parafii, dlatego w ramach przygotowañ obowi¹zuje: modlitwa ró¿añcowa w paŸdzierniku, droga krzy¿owa w listopadzie oraz w czasie wielkiego
postu, roraty w adwencie, nabo¿eñstwa majowe i czerwcowe.
4. W poszczególnych miesi¹cach przygotowania, podczas specjalnych obrzêdów, dzieci otrzymaj¹: ró¿añce, ksi¹¿eczki do
nabo¿eñstwa, medaliki oraz œwiece.
5. Stroje do Pierwszej Komunii Œwiêtej s¹ jednolite dla dziewcz¹t
i ch³opców.
7. Po uroczystoœci Pierwszej Komunii Œwiêtej dzieci uczestnicz¹
w tzw. Bia³ym Tygodniu.
Pozosta³e szczegó³owe informacje podawane s¹ przez katechetê w ci¹gu roku.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Troska o odpowiednie przygotowanie m³odego pokolenia do
aktywnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym oraz we wspólnocie Koœcio³a, szczególnie na p³aszczyŸnie parafii, domaga siê pog³êbienia
procesu formacji przed sakramentem bierzmowania. Zapisy trwaj¹
przez ca³y wrzesieñ. Katechezy odbywaj¹ siê w czwartki – kl. 2 i 3
gimnazjum i w pi¹tki – kl. 1 gimnazjum.

SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Na trzy miesi¹ce przed planowanym œlubem koœcielnym (choæ
sam¹ datê mo¿na zarezerwowaæ du¿o wczeœniej) narzeczeni zg³aszaj¹ siê do kancelarii parafialnej i przynosz¹ ze sob¹: dokument
to¿samoœci (dowód osobisty lub w przypadku obcokrajowców –
paszport), œwiadectwo chrztu œwiêtego (maksymalnie 6 miesiêcy
od daty wystawienia) oraz ostatnie œwiadectwo nauki religii. Po
zg³oszeniu siê narzeczeni uczestnicz¹ w naukach przedœlubnych
oraz spotkaniach w Poradni ¯ycia Rodzinnego. Nastêpnie, po ich
zakoñczeniu, nale¿y przynieœæ z Urzêdu Stanu Cywilnego dokumenty potrzebne do zawarcia tzw. œlubu konkordatowego i ustaliæ
termin przeprowadzenia protoko³u przedœlubnego.
Œwiadkowie, rodziny nowo¿eñców oraz zaproszeni goœcie powinni w pe³ni uczestniczyæ we Mszy œwiêtej – jest to znak, ¿e
oprócz ¿yczeñ i prezentów chcemy nowo¿eñcom ofiarowaæ dary
Bo¿e, przede wszystkim modlitwê w ich intencji.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Z pos³ug¹ sakramentaln¹ kap³an odwiedza chorych:
– w I pi¹tki miesi¹ca od godz. 900
– w nag³ych wypadkach o ka¿dej porze po wczeœniejszym zawiadomieniu osobistym.
Sakrament ten przyjmuj¹ chorzy i osoby w podesz³ym wieku.
W przypadku nag³ego pogorszenia siê zdrowia sakrament ten mo¿e
przyj¹æ ka¿dy cz³owiek bez wzglêdu na wiek. Przed przyjœciem
kap³ana do domu przygotowujemy stó³ nakryty bia³ym obrusem, na
którym stawiamy krzy¿, œwiece, wodê œwiêcon¹ i watê. Rodzina
jest odpowiedzialna za przygotowanie chorego (w ka¿dej powa¿nej chorobie) i zadbanie, aby chory mia³ okazjê przyst¹pienia do
sakramentu pokuty, przyjêcia Komunii œwiêtej i sakramentu namaszczenia chorych.

POGRZEB CHRZEŒCIJAÑSKI
W celu dope³nienia formalnoœci pogrzebowych mo¿emy
zg³osiæ siê w kancelarii poza wyznaczonymi godzinami przyjêæ.
Pogrzeb za³atwia najbli¿sza rodzina w parafii zamieszkania. Je¿eli
pogrzeb jest poza parafi¹ zamieszkania zmar³ego potrzebna jest
zgoda proboszcza, w którego parafii zamieszkiwa³. Przy zg³aszaniu
pogrzebu nale¿y w kancelarii parafialnej przed³o¿yæ „Skrócony akt
zgonu” z USC oraz zaœwiadczenie o przyjêciu przed œmierci¹ sakramentu namaszczenia chorych (dotyczy to osób zmar³ych
w szpitalu). Zg³oszenie pogrzebu w firmie pogrzebowej nie oznacza za³atwienia tym samym pogrzebu koœcielnego w parafii (¿adna
firma pogrzebowa nie jest agend¹ parafii!). Ca³a rodzina bierze
pe³ny udzia³ we Mszy œwiêtej pogrzebowej oraz w obrzêdach pogrzebowych na cmentarzu.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW W KOŒCIELE
Msze œwiête w niedziele: 7.00, 9.00 (dla m³odzie¿y),
10.30 (dla dzieci),12.00 (suma), 18.00
Msze œwiête w dni powszednie: 7.00, 18.00
W uroczystoœci i œwiêta nieobowi¹zkowe dodatkowa
Msza œwiêta o godz. 9.00
Msza œwiêta z modlitwami o uzdrowienie – II pi¹tek
miesi¹ca godz. 18.00 (oprócz wakacji)
Nabo¿eñstwa okresowe: 17.30
Gorzkie ¿ale: niedziele Wielkiego Postu, godz. 17.00
Odwiedziny chorych – I pi¹tek miesi¹ca od godz. 9.00

Adres do korespondencji: Klasztor OO. Franciszkanów, ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków, tel. 012 637 55 96, 012 626 46 40
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