
Wśród przedmiotów wymaganych do 
sprawowania Mszy świętej specjalnym 
szacunkiem naleŜy otaczać naczynia 
liturgiczne, głównie kielich i patenę, w których 
ofiaruje się chleb i wino, konsekruje się  
i spoŜywa (OWMR 327). 
K i e l i c h  p o w i n i e n  b yć  w yk o n a n y  
ze szlachetnego, trwałego i nie wchłaniającego 
płynu materiału. Na kielich kładzie się kolejno: 
puryfikaterz (odpowiednio złoŜony ręczniczek), 
patenę z hostią (jeŜeli nie uŜywa się głębokiej), 
palkę oraz korporał. Tak wyposaŜony kielich 
naleŜy przykryć welonem o odpowiednim 
kolorze. Zawsze jednak moŜe on być biały. 
NaleŜy dbać o to, by zachowane były zasady 
estetyki, a szlachetna prostota łączyła się  
z czystością (por. OWMR 351). 
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Przenikni ęci nowym blaskiem 
Wcielonego Słowa, prosimy Ci ę, 

wszechmog ący Bo Ŝe, spraw,  
niech w naszych czynach  

odbija si ę światło, które przez wiar ę 
jaśnieje w naszych duszach. 
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Ogólne Wprowadzenie do Mszału 
Rzymskiego zobowiązuje do troski  
o przedmioty naleŜące do wyposaŜenia 
ołtarza (OWMR 350). 
Pod ołtarzem znajdować się powinny 
relikwie świętego. Ołtarz ma być przykryty 
p r z yn a j m n i e j  j e dn ym  ob rus em , 
dostosowanym pod względem kształtu. 
Świeczniki oraz krzyŜ z wizerunkiem 
Chrystusa ukrzyŜowanego mogą stać  
na ołtarzu lub obok niego. JeŜeli jest 
dekoracja kwiatowa, zawsze powinna być 
umiarkowana i usytuowana nie na mensie, 
lecz z boku ołtarza. W sposób dyskretny 
umieścić moŜna mikrofon. Postawiony 
moŜe być równieŜ mszał, kielich  
z wyposaŜeniem, puszka z komunikantami 
oraz Ewangeliarz (por. OWMR 296-308) 
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„Herod  (...)  kazał  pozabijać  wszystkich  chłopców”  
(Mt 2, 16). Choć opowieść moŜe nie mieć charakteru 
historycznego,  posiada  jednak  znamiona  prawdy  
i przypomina polecenie faraona, by pozabijać wszystkie 
dzieci płci męskiej Izraelitów - co stanowi klasyczny 
przykład wykorzystania władzy do ludobójstwa. 
Święci Młodziankowie, „kwiat Męczenników, pierwsze 
delikatne  perły  Kościoła”  (LiG)  świadczą,  Ŝe  głos 
niewinności jest hymnem na chwałę Boga, tak bardzo 
podobnym do hymnu aniołów: „usta dzieci i niemowląt 
oddają  Ci  chwałę  na przekór  Twym przeciwnikom”  
(Ps 8,3). Lecz ten hymn staje się o wiele silniejszy  
i  wymowniejszy,  gdy  łączy  się  z  ofiarą  krwi. 
Męczennicy-Niewiniątka  oddali  chwałę  Bogu  nie 
słowami, lecz śmiercią. 
W  zakonach w ten  dzień  przełoŜeni  oddają  swoją 
władzę na rzecz najmłodszych. PrzełoŜony staje się 
nowicjuszem.  A  najmłodszy  postulant  zostaje 
przeorem.  Zabawa  ta  trwa  przez  cały  dzień. 
Następnego dnia wszystko wraca do normy. 

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. 
                  (Łk 2, 14) 

Betlejemska Gwiazda zwiastuje 
nam, że rodzi się Chrystus. Ona 
wiedzie nas do żłóbka, gdzie  
bezbronne Dziecię owinięte  
w pieluszki leży na sianie. 
Niech moc Narodzonego sprawi 
aby ta Gwiazda świeciła nam 
przez cały rok i prowadziła nas 
do Chrystusa w drugim  
człowieku. 
Z okazji  Świąt Bożego  
Narodzenia życzymy Wam  
Drodzy Czytelnicy wiary,  
nadziei i miłości, byście każdego 
dnia z radością pokonywali  
przeciwności życia. 
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