
 

 

 

 
Czcigodny Księże Proboszczu,  

  

 wzorem lat ubiegłych, w sobotę 18 grudnia br. od godz. 16.00, odbędzie się uroczyste 

zaświecenia XV Choinki pod Oknem Papieskim przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Proszę 

o przekazanie zaproszenia na to wydarzenie podczas ogłoszeń parafialnych. Jak co roku, 

gospodarzem wydarzenia jest Metropolita Krakowski Abp Marek Jędraszewski.  Zachęcamy 

Księży do zorganizowania parafialnego wyjazdu na tę uroczystość.  

To przedświąteczne spotkanie zostało na stale wpisane w kalendarz wydarzeń 

bożonarodzeniowych w Krakowie i ma już swoją tradycję. W tym szczególnym miejscu gromadzi 

ono całe rodziny, wielu turystów, a przede wszystkim dzieci z naszej Archidiecezji.  

W programie przewidziano: o godz. 16.00 koncert zespołu Arka Noego, następnie około 

godz. 17.00 rozświetlenie choinki i wręczenie prezentów dla wszystkich dzieci.  

Urząd Województwa Małopolskiego, który jest Głównym Partnerem tego wydarzenia,  

przygotował na ten dzień wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Jednocześnie  Witold 

Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Mieczysław Pasowicz – Prezes 

Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, zapraszają do włączenia 

się w akcję zbiórki żywności dla najuboższych, która prowadzona będzie podczas tej uroczystości. 

Zbiórka odbywać się będzie w ramach kampanii świątecznej Województwa Małopolskiego pod 

hasłem „Bądźmy razem!”.   

 

Ks. Łukasz Michalczewski 

koordynator projektu  



 

 

INFORMACJA DO WYKORZYSTANIA W OGŁOSZENIU 

 

XV Choinka pod Oknem Papieskim 

Rozświetlenie choinki przed Pałacem Arcybiskupów w Krakowie jest okazją do 

wspólnego oczekiwania na przyjście Chrystusa i nawiązaniem do tradycji świątecznego drzewka 

na Placu św. Piotra w Rzymie, które stawiano tam dla papieża Jana Pawła II od 1982 r. Na 

Franciszkańską choinka zawitała po raz pierwszy w 2006 roku. 

W tym roku rozświetlenie choinki odbędzie się w sobotę 18 grudnia. Uroczystemu 

zapaleniu lampek będzie przewodniczył Abp Marek Jędraszewski. O godz. 16.00 zapraszamy na 

świąteczny koncert zespołu Arka Noego, po którym, ok. godz. 17.00, nastąpi zapalenie światełek 

na choince i wizyta św. Mikołaja, który dla każdego dziecka przygotował upominek! 

Drzewko, które stanie przed Oknem Papieskim pochodzi z Nadleśnictwa Nawojowa. 

Leśnicy wybrali w tym roku jodłę pospolitą, która ma około 50-55 lat i mierzy ok. 15 metrów 

wysokości.  

Urząd Województwa Małopolskiego, który jest Głównym Partnerem tego wydarzenia,  

przygotował na ten dzień wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Jednocześnie  Witold 

Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Mieczysław Pasowicz – Prezes 

Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, zapraszają do włączenia 

się w akcję zbiórki żywności dla najuboższych, która prowadzona będzie podczas tej uroczystości. 

Zbiórka odbywać się będzie w ramach kampanii świątecznej Województwa Małopolskiego pod 

hasłem „Bądźmy razem!”.   

  

 


