
PPoo  ccoo  jjeesstt  WWiiggiilliiaa??  
Słowo „wigilia” pochodzi z łaciny i oznacza czuwanie. Chrześcijanie 

podobnie jak żydzi rozpoczynają obchody swoich świąt wieczorem dnia poprze-
dniego. Zaczynamy świętować Boże Narodzenie w wigilijny wieczór. W polskiej 
tradycji najważniejsza jest uroczysta wieczerza w rodzinnym gronie. Rozpoczyna 
się ona po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdy, przypominającej Gwiazdę 
Betlejemską. Radosna nowina o przyjściu na świat Syna Bożego rozbrzmiewa 
najpierw w domach, dopiero potem idziemy świętować do kościoła. Ten fakt przy-
pomina prawdę, że to Święta Rodzina jako pierwsza cieszyła się obecnością Jezusa. 

Warto zadbać o religijny i uroczysty charakter tej wyjątkowej wieczerzy, 
pielęgnując rodzinne tradycje. Polska tradycja nakazuje zachowanie wigilijnego 
postu, czyli wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Wigilia przypomina agapy 
pierwszych chrześcijan. W wielu domach wieczerza wigilijna to jedyny moment 
w roku, kiedy w rodzinie czytana jest Biblia. Czymś wyjątkowym jest zwyczaj 
łamania się opłatkiem, wypieczonym dokładnie w ten sam sposób co hostie. 
Dzielenie się opłatkiem nawiązuje do starożytnych eulogii, czyli chlebów, które 
przynoszono na Eucharystię. Nie były one konsekrowane, tylko pobłogosławione 
i zanoszone do domów. Składanie sobie życzeń wyraża gotowość do przebaczenia, 
do odnowienia lub umocnienia rodzinnych więzów. Dodatkowe nakrycie na stole to 
piękny znak pamięci o zmarłych oraz gotowości do przyjęcia do domu tych, którzy 
nie mają się gdzie udać. Zadbajmy o to, by w ten wieczór telewizor nas nie 
rozpraszał. Niech nie zabraknie wspólnego kolędowania. Ten zwyczaj trzeba 
koniecznie podtrzymywać i przekazywać młodemu pokoleniu. Niech Bóg narodzi 
się w naszych sercach, a blask Betlejemskiej Nocy rozjaśni i ogrzeje nasze domy, 
umocni miłość, da nową nadzieję. 

MMooddlliittwwaa  pprrzzyy  wwiiggiilliijjnnyymm  ssttoollee  
Modlitwę rozpoczynamy od zapalenia świecy. 

PPRROOWWAADDZZĄĄCCYY: światło Chrystusa. 

DDOOMMOOWWNNIICCYY: Bogu niech będą dzięki. 

PPRROOWWAADDZZĄĄCCYY: W imię Ojca i Syna, i Ducha Św. 

WWSSZZYYSSCCYY: Amen. 

PPRROOWWAADDZZĄĄCCYY: Kochani, zanim połamiemy się opłatkiem i złożymy sobie życzenia, 
posłuchajmy fragmentu Ewangelii opowiadającego o tym, co się wydarzyło ponad 
2000 lat temu w Betlejem. 

KKTTOOŚŚ  zz  DDOOMMOOWWNNIIKKÓÓWW: Ewangelia według św. Łukasza. 

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić 
spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy 
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, 
każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, 
do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodzi! 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 
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla 
nich miejsca w gospodzie. 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 oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł 
rzekł do nich: »Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, 
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie«. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo 
zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: »Chwała Bogu na 
wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania«". 

PPRROOWWAADDZZĄĄCCYY: Usłyszeliśmy Dobrą Nowinę o tym, że Bóg przyszedł na świat. 
Przychodzi także do nas, do naszego domu. W ten wyjątkowy wieczór pomódlmy 
się do Nowonarodzonego, prosząc Go o potrzebne łaski dla naszej rodziny, dla 
naszych bliskich i dla świata. 
• Módlmy się za naszą rodzinę zebraną przy wigilijnym stole. Panie Jezu, obdarzaj 

nas miłością, zgodą i jednością, daj nam zdrowie i pomagaj w trudnościach. 
• Módlmy się za naszych krewnych, przyjaciół, sąsiadów, znajomych. Panie Jezu, 

błogosław im i obdarzaj łaskami. 
• Módlmy się za ludzi samotnych, chorych, głodnych, nieszczęśliwych. Panie 

Jezu, niech w tę świętą noc zobaczą 1\voje światło, które umocni ich nadzieję. 
• Módlmy się o pokój na świecie. Panie Jezu, pojednaj skłóconych, naucz nas 

przebaczać sobie krzywdy. 
• Módlmy się za naszych bliskich zmarłych (można wymienić imiona). Daj im 

życie wieczne w twoim domu w niebie, a nam pomóż odczuwać ich obecność. 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju. Amen 

PPRROOWWAADDZZĄĄCCYY: W wymienionych intencjach oraz w tych, które są w naszych 
sercach, a także o błogosławieństwo dla naszego domu módlmy się słowami, 
których nas nauczył Pan Jezus: Ojcze nasz... 
PPRROOWWAADDZZĄĄCCYY: Teraz, zgodnie z piękną polską tradycją. połamiemy się opłatkiem 
i złożymy sobie życzenia. Łamiąc się opłatkiem, przebaczmy sobie urazy i życzmy 
sobie nawzajem błogosławionych Świąt. Niech Bóg się rodzi także w nas. 

Następuje łamanie się opłatkiem. Nie bójmy się powiedzieć przy tej okazji 
wypowiedzieć ważnych, ciepłych stów: „kocham”, „dziękuję”, „przepraszam”, 
„jesteś dla mnie darem"... 

PPRROOWWAADDZZĄĄCCYY: Pobłogosław, Panie Boże, nas. Pobłogosław te świąteczne potrawy 
i tych. którzy je przygotowali. I naucz nas dzielić się chlebem i radością ze 
wszystkimi. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 

WWSSZZYYSSCCYY: Amen. 
Po wieczerzy wigilijnej jest moment rozdawania prezentów, które przypominają nam, że 
najwspanialszym prezentem jest Pan Jezus. Wspólne kolędowanie przypomni nam, Kto 
jest najważniejszym bohaterem tej Nocy. Zwieńczeniem domowego świętowania jest 
wspólne wyjście na Pasterkę do kościoła. 

 

 

 

 
 

NNaajjmmiillssii  BBrraacciiaa  ii  SSiioossttrryy!! 
Na radosne Święta Bożego Narodzenia z całe-go serca życzymy 

obfitości Bożej łaski, zdrowia i mocy Ducha Świętego na każdy dzień. 
Niech Dziecię Jezus błogosławi każdemu i prowadzi do pełni zbawienia. 
Niech dni Bożego narodzenia będą w Waszych rodzinach czasem 
prawdziwej miłości i życzliwości.  

Życzymy również, by zbliżający się Nowy Rok przyniósł jak najwięcej 
dobrych wydarzeń w życiu każdego z nas, naszej Ojczyzny i świata. 

Z darem modlitwy i Bożego błogosławieństwa Duszpasterze parafii 
św. Franciszka z Asyżu: 
• proboszcz parafii: ks. Kazimierz Sroka, 
• ks. wikariusze: Rafał, Krzysztof, Michał i Bartosz,  
• księża wspierający naszą rodzinę parafialną  

obecni wśród nas w każdą niedzielę i święta: 
ks. prof. Michał i ks. dr Bolesław. 

BBoożżee  NNaarrooddzzeenniiee  ––  22002222  

Parafia Św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu, ul. Borowska 174 
 

www.franciszek.archidiecezja.wroc.pl  

„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na 
niebie, Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.” 

Cyprian Kamil Norwid 

PPoo  ccoo  jjeesstt  WWiiggiilliiaa??  
Słowo „wigilia” pochodzi z łaciny i oznacza czuwanie. Chrześcijanie 

podobnie jak żydzi rozpoczynają obchody swoich świąt wieczorem dnia poprze-
dniego. Zaczynamy świętować Boże Narodzenie w wigilijny wieczór. W polskiej 
tradycji najważniejsza jest uroczysta wieczerza w rodzinnym gronie. Rozpoczyna 
się ona po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdy, przypominającej Gwiazdę 
Betlejemską. Radosna nowina o przyjściu na świat Syna Bożego rozbrzmiewa 
najpierw w domach, dopiero potem idziemy świętować do kościoła. Ten fakt przy-
pomina prawdę, że to Święta Rodzina jako pierwsza cieszyła się obecnością Jezusa. 

Warto zadbać o religijny i uroczysty charakter tej wyjątkowej wieczerzy, 
pielęgnując rodzinne tradycje. Polska tradycja nakazuje zachowanie wigilijnego 
postu, czyli wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Wigilia przypomina agapy 
pierwszych chrześcijan. W wielu domach wieczerza wigilijna to jedyny moment 
w roku, kiedy w rodzinie czytana jest Biblia. Czymś wyjątkowym jest zwyczaj 
łamania się opłatkiem, wypieczonym dokładnie w ten sam sposób co hostie. 
Dzielenie się opłatkiem nawiązuje do starożytnych eulogii, czyli chlebów, które 
przynoszono na Eucharystię. Nie były one konsekrowane, tylko pobłogosławione 
i zanoszone do domów. Składanie sobie życzeń wyraża gotowość do przebaczenia, 
do odnowienia lub umocnienia rodzinnych więzów. Dodatkowe nakrycie na stole to 
piękny znak pamięci o zmarłych oraz gotowości do przyjęcia do domu tych, którzy 
nie mają się gdzie udać. Zadbajmy o to, by w ten wieczór telewizor nas nie 
rozpraszał. Niech nie zabraknie wspólnego kolędowania. Ten zwyczaj trzeba 
koniecznie podtrzymywać i przekazywać młodemu pokoleniu. Niech Bóg narodzi 
się w naszych sercach, a blask Betlejemskiej Nocy rozjaśni i ogrzeje nasze domy, 
umocni miłość, da nową nadzieję. 

MMooddlliittwwaa  pprrzzyy  wwiiggiilliijjnnyymm  ssttoollee  
Modlitwę rozpoczynamy od zapalenia świecy. 

PPRROOWWAADDZZĄĄCCYY: światło Chrystusa. 

DDOOMMOOWWNNIICCYY: Bogu niech będą dzięki. 

PPRROOWWAADDZZĄĄCCYY: W imię Ojca i Syna, i Ducha Św. 

WWSSZZYYSSCCYY: Amen. 

PPRROOWWAADDZZĄĄCCYY: Kochani, zanim połamiemy się opłatkiem i złożymy sobie życzenia, 
posłuchajmy fragmentu Ewangelii opowiadającego o tym, co się wydarzyło ponad 
2000 lat temu w Betlejem. 

KKTTOOŚŚ  zz  DDOOMMOOWWNNIIKKÓÓWW: Ewangelia według św. Łukasza. 

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić 
spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy 
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, 
każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, 
do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodzi! 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 
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla 
nich miejsca w gospodzie. 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 oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł 
rzekł do nich: »Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, 
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie«. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo 
zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: »Chwała Bogu na 
wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania«". 

PPRROOWWAADDZZĄĄCCYY: Usłyszeliśmy Dobrą Nowinę o tym, że Bóg przyszedł na świat. 
Przychodzi także do nas, do naszego domu. W ten wyjątkowy wieczór pomódlmy 
się do Nowonarodzonego, prosząc Go o potrzebne łaski dla naszej rodziny, dla 
naszych bliskich i dla świata. 
• Módlmy się za naszą rodzinę zebraną przy wigilijnym stole. Panie Jezu, obdarzaj 

nas miłością, zgodą i jednością, daj nam zdrowie i pomagaj w trudnościach. 
• Módlmy się za naszych krewnych, przyjaciół, sąsiadów, znajomych. Panie Jezu, 

błogosław im i obdarzaj łaskami. 
• Módlmy się za ludzi samotnych, chorych, głodnych, nieszczęśliwych. Panie 

Jezu, niech w tę świętą noc zobaczą 1\voje światło, które umocni ich nadzieję. 
• Módlmy się o pokój na świecie. Panie Jezu, pojednaj skłóconych, naucz nas 

przebaczać sobie krzywdy. 
• Módlmy się za naszych bliskich zmarłych (można wymienić imiona). Daj im 

życie wieczne w twoim domu w niebie, a nam pomóż odczuwać ich obecność. 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju. Amen 

PPRROOWWAADDZZĄĄCCYY: W wymienionych intencjach oraz w tych, które są w naszych 
sercach, a także o błogosławieństwo dla naszego domu módlmy się słowami, 
których nas nauczył Pan Jezus: Ojcze nasz... 
PPRROOWWAADDZZĄĄCCYY: Teraz, zgodnie z piękną polską tradycją. połamiemy się opłatkiem 
i złożymy sobie życzenia. Łamiąc się opłatkiem, przebaczmy sobie urazy i życzmy 
sobie nawzajem błogosławionych Świąt. Niech Bóg się rodzi także w nas. 

Następuje łamanie się opłatkiem. Nie bójmy się powiedzieć przy tej okazji 
wypowiedzieć ważnych, ciepłych stów: „kocham”, „dziękuję”, „przepraszam”, 
„jesteś dla mnie darem"... 

PPRROOWWAADDZZĄĄCCYY: Pobłogosław, Panie Boże, nas. Pobłogosław te świąteczne potrawy 
i tych. którzy je przygotowali. I naucz nas dzielić się chlebem i radością ze 
wszystkimi. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 

WWSSZZYYSSCCYY: Amen. 
Po wieczerzy wigilijnej jest moment rozdawania prezentów, które przypominają nam, że 
najwspanialszym prezentem jest Pan Jezus. Wspólne kolędowanie przypomni nam, Kto 
jest najważniejszym bohaterem tej Nocy. Zwieńczeniem domowego świętowania jest 
wspólne wyjście na Pasterkę do kościoła. 

 

 

 

 
 

NNaajjmmiillssii  BBrraacciiaa  ii  SSiioossttrryy!! 
Na radosne Święta Bożego Narodzenia z całe-go serca życzymy 

obfitości Bożej łaski, zdrowia i mocy Ducha Świętego na każdy dzień. 
Niech Dziecię Jezus błogosławi każdemu i prowadzi do pełni zbawienia. 
Niech dni Bożego narodzenia będą w Waszych rodzinach czasem 
prawdziwej miłości i życzliwości.  

Życzymy również, by zbliżający się Nowy Rok przyniósł jak najwięcej 
dobrych wydarzeń w życiu każdego z nas, naszej Ojczyzny i świata. 

Z darem modlitwy i Bożego błogosławieństwa Duszpasterze parafii 
św. Franciszka z Asyżu: 
• proboszcz parafii: ks. Kazimierz Sroka, 
• ks. wikariusze: Rafał, Krzysztof, Michał i Bartosz,  
• księża wspierający naszą rodzinę parafialną  

obecni wśród nas w każdą niedzielę i święta: 
ks. prof. Michał i ks. dr Bolesław. 

BBoożżee  NNaarrooddzzeenniiee  ––  22002222  

Parafia Św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu, ul. Borowska 174 
 

www.franciszek.archidiecezja.wroc.pl  

„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na 
niebie, Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.” 

Cyprian Kamil Norwid 

 

WWIIZZYYTTAA  DDUUDDZZPPAASSTTEERRSSKKAA  22002233  

Dzień i godzina Ulica 
2 stycznia 2023 r. 
Poniedziałek 

od godz. 17:00 

Lądecka,  
Niemczańska,  
Puszczykowska,  
Kudowska, Dusznicka 

3 stycznia 2023 r. 
Wtorek 

od godz. 17:00 

Długopolska,  
Himalajska – cała,  
Spiska, Kuronia, Trawna  

4 stycznia 2023 r. 
Środa 

od godz. 17:00 

Alpejska, Pirenejska, 
Uznańskiego,  
Czerniawska – nieparzyste 

5 stycznia 2023 r. 
Czwartek 

od godz. 17:00 

Czerniawska – parzyste 
Rutkiewicz – parzyste 

7 stycznia 2023 r. 
Sobota 

od godz. 12:00 

Kukuczki – cała,  
Rutkiewicz – nieparzyste 

9 stycznia 2023 r. 
Poniedziałek 

od godz. 17:00 

Strońska – parzyste 

10 stycznia 2023 r. 
Wtorek 

od godz. 17:00 

Strońska – nieparzyste 

11 stycznia 2023 r. 
Środa 

od godz. 17:00 

Piławska – nieparzyste 
Radkowska – cała 

12 stycznia 2023 r. 
Czwartek 

od godz. 17:00 

Piławska – parzyste 

13 stycznia 2023 r. 
Piątek 

od godz. 17:00 

Kłodzka – cała 

 

 

Dzień i godzina Ulica 
14 stycznia 2023 r. 
Sobota 

od godz. 12:00 

Srebrnogórska – cała, 
Dzierżoniowska  

16 stycznia 2023 r. 
Poniedziałek 

od godz. 17:00 

Pieszycka, 
Pietrzykowicka, 
Bielawska, Brossa 

17 stycznia 2023 r. 
Wtorek 

od godz. 17:00 

Wambierzycka – cała, 
Świeradowska 67–73 
……………..(nieparzyste) 

18 stycznia 2023 r. 
Środa 

od godz. 17:00 

Świeradowska – 
………(wszystkie parzyste), 
Świeradowska 1–65 
……….……..(nieparzyste) 

19 stycznia 2023 r. 
Czwartek 

od godz. 17:00 

Borowska – 
….nieparzyste wszystkie, 
Borowska 138–270 
………….……..(parzyste) 

20 stycznia 2023 r. 
Piątek 

od godz. 17:00 

Borowska 86–106 
………….……..(parzyste) 

21 stycznia 2023 r. 
Sobota 

od godz. 12:00 

Borowska 108–118 
………….……..(parzyste), 
Brzoskwiniowa – cała, 
Żegiestowska – cała 

23 stycznia 2023 r. 
Poniedziałek 

od godz. 17:00 

Działkowa 20–50  

24 stycznia 2023 r. 
Wtorek 

od godz. 17:00 

Działkowa 52–62 
Orzechowa 13–23 
……….……..(nieparzyste) 

25 stycznia 2023 r. 
Środa 

od godz. 17:00 

Orzechowa 25–39 
……….……..(nieparzyste) 

 

 

Dzień i godzina Ulica 
26 stycznia 2023 r. 
Czwartek 

od godz. 17:00 

Orzechowa 41–55 
……….……..(nieparzyste) 

27 stycznia 2023 r. 
Piątek 

od godz. 17:00 

Orzechowa 57–59 
……….……..(nieparzyste), 
Orzechowa 18–28 
………….……..(parzyste) 

28 stycznia 2023 r. 
Sobota 

od godz. 12:00 

Orzechowa 30–52 
………….……..(parzyste) 

30 stycznia 2023 r. 
Poniedziałek 

od godz. 17:00 

Orzechowa 54–60 
………….……..(parzyste) 
Jabłeczna 8–14 
………….……..(parzyste) 

31 stycznia 2023 r. 
Wtorek 

od godz. 17:00 

Jabłeczna 16–30 
………….……..(parzyste) 

1 lutego 2023 r. 
Środa 

od godz. 17:00 

Jabłeczna 32–38 
………….……..(parzyste) 
Jabłeczna 7–13 
……….……..(nieparzyste) 

3 lutego 2023 r. 
Piątek 

od godz. 17:00 

Jabłeczna 15–29 
……….……..(nieparzyste) 

 


