
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO                                                  52 (158) 25 GRUDNIA 2019r. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

  

Ewangelia (Mt 1, 18-25) 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. 
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali 
razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Jó-
zef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na 
zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 
Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 
«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do Siebie Maryi, twej Małżonki; 
albowiem z ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, 
któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grze-
chów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powie-
dziane przez Proroka: «oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu 
nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami. 
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: 
wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła 
Syna, któremu nadał imię Jezus. 

Oto Słowo Pańskie 
 
 

 

 

 

 

 
Niech w te Święta, 

gdy na świat przychodzi Emmanuel, 
Bóg obdarzy nas łaską poznania Go 

i przyjęcia Jego łaski. 
Niech ona prowadzi nas 

do bliskiej zażyłości z Bogiem, 
abyśmy mogli głosić 

wszystkim „Bóg jest z nami”. 
 

 

 



 

- Anioł Pański zwiastował Pan-
nie Maryi i poczęła z Ducha 
Świętego. 

Zdrowaś Maryjo… 

- Oto ja, służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa 
Twego. 

Zdrowaś Maryjo... 

- A Słowo stało się ciałem  
i mieszkało między nami. 

Zdrowaś Maryjo... 

- Módl się za nami, święta Boża 
Rodzicielko, abyśmy się stali 
godnymi obietnic Chrystuso-
wych. 

- Łaskę Twoją prosimy Cię, Pa-
nie, racz wlać w serca nasze, 
abyśmy którzy za zwiastowa-
niem anielskim Wcielenie Chry-
stusa, Syna Twego poznali, 
przez Mękę Jego i Krzyż do 
chwały zmartwychwstania byli 
doprowadzeni. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen 

 Chwała Ojcu i Synowi i Ducho-
wi Świętemu,  
Jak było na początku teraz  
i zawsze i na wieki i wieków. 
Amen   
Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie, a światłość wiekuista 
niech im świeci na wieki wie-
ków.  

    Niech odpoczywają w poko-
ju. Amen. 

 

Drodzy Parafianie  
 

„ANIOŁ PAŃSKI” to 
przepiękna modlitwa na cu-
downy czas Bożego Narodzenia 
i na każdy dzień naszego ziem-
skiego życia. Odnawiając  
w ostatnich dniach swoją wiarę 
przez udział w wieczerzy wigi-
lijnej przy wspólnym rodzin-
nym stole oraz przez uczestnic-
two w Mszy św. Pasterskiej  
i korzystając z wielkiej łaski 
SAKRAMENTÓW, zechciejmy, 
po świątecznym szaleństwie 
wejść w głęboką, osobistą, re-
gularną i wierną na każdy dzień 
relację modlitewną z Bogiem  
w Trójcy Jedynym i Matką Sy-
na Bożego – Jezusa, odmawia-
jąc codziennie rano, w południe 
i wieczór piękne słowa modli-
twy, którą znamy z katechizmu 
i tradycji kultywowanej w na-
szych domach i rodzinach. 

Życzę, Wam Kochani Para-
fianie, błogosławionego czasu 
świąt i bliskości Jezusa i Jego 
Matki na każdy dzień drogi ku 
niebu. Życzę radości i pokoju 
serca płynącego z obecności Je-
zusa w Waszym duchowym 
wnętrzu i życiu. Niech Jezus 
Wam wszystkim błogosławi  
i obdarza łaskami potrzebnymi 
do codziennego życia i wiecz-
nego zbawienia.   

 

Wasz Proboszcz 

 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 



NARODZIŁ SIĘ NAM  

ZBAWICIEL 
 

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj narodził nam się Zba-

wiciel, radujmy się, umiłowani! 
Nie miejsce na smutek, kiedy 
rodzi się życie. Niech się weseli 
święty, bo bliski jest palmy 
zwycięstwa; niech się raduje 
grzeszny, bo dane mu jest 
przebaczenie; niech powróci 
do życia poganin, bo do niego 
jest powołany. Oto nadeszła 
pełnia czasu, przewidziana  
w niezgłębionych wyrokach 
Bożych, i Syn Boga przyjmuje 
na siebie naturę ludzką, by ją 
pojednać z jej Stwórcą i przez 
nią zwyciężyć szatana.  
(Św. Leon Wielki, papież)  
 

 

 

BOŻE NARODZENIE 
 

Jedno z największych świąt ko-
ścielnych w świecie chrześci-
jańskim. Tradycja jego obcho-
dzenia sięga IV wieku. Najstar-
szym świadectwem obchodów 

narodzenia Chrystusa 25 grud-
nia jest wzmianka w chrono-
grafie rzymskim, czyli w kalen-
darzu świąt kościelnych z 354 
roku. Ustanowienie tego święta 
w tym właśnie terminie przez 
Kościół miało być przeciwwagą 
dla odprawianych właśnie  
w porze przesilenia zimowego 
świąt pogańskich (ku czci bó-
stwom Słońca). W Polsce od 
XIV wieku używana była także 
nazwa "gody" (staroruskie god 
- rok, święto, uczta).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Świętujmy z radością 
nadejście naszego  
zbawienia  
i odkupienia.  
Świętujmy dzień  
uroczysty,  
w którym Ten, 
co sam jest jedynym  
i wiekuistym dniem 
Ojca, zechciał  
zstąpić w krótki  
i przemijający  
dzień doczesności.  
 

(Św. Augustyn)  
 



W ŻŁOBIE LEŻY 

 
 
 

Pierwszy żłóbek upamiętniają-

cy narodziny Jezusa powstał  
w betlejemskiej grocie w IV 
wieku, a w XIII wieku św. 
Franciszek zbudował stajenkę, 
wykorzystując żywe zwierzęta 
i odtwarzając sceny z pamięt-
nej nocy. Od tego czasu zwy-
czaj konstruowania żłóbka 
rozprzestrzenił się po całej 
chrześcijańskiej Europie. W na-
szym kościele można podzi-
wiać ruchomą szopkę. Zbudo-
wana w 2016 r. przez naszego 
parafianina zadziwia pomy-
słowością i precyzją, a każdego 
roku przybywa kilka nowych 
elementów. Szopka cieszy się 
wielkim zainteresowaniem pa-
rafian i gości, a szczególnie 
dzieci. Po każdej Mszy św. za-
chęcamy do jej podziwiania, 
ale przede wszystkim do mo-
dlitwy i oddania czci narodzo-
nemu Bożemu Dziecięciu. 

KOLĘDA 

 

Wizyta duszpasterska to bło-
gosławieństwo domu i domow-
ników, ale także spotkanie 
duszpasterza z parafianami.  
W Kodeksie Prawa Kanonicz-
nego czytamy: „Pragnąc dobrze 
wypełnić funkcję pasterza, pro-
boszcz ( wraz ze współpracow-
nikami) powinien starać się po-
znać wiernych powierzonych 
jego pieczy. Winien zatem na-
wiedzać rodziny, uczestnicząc 
w troskach wiernych, zwłaszcza 
niepokojach i smutku oraz 
umacniając ich w Panu, jak 
również - jeżeli w czymś nie 
domagają - roztropnie ich ko-
rygując”. Bądźmy więc otwarci 
na kapłańskie błogosławień-
stwo, ale kiedy jest potrzeba, na 
zdecydowane - ojcowskie  
i duszpasterskie pouczenie. Ta-
ki jest cel kolędy i taka jest rola 
Pasterzy. Wzajemne, przepeł-
nione miłością i troską spotka-
nie potwierdzi sens wizyty 
duszpasterskiej – kolędy. 
 

 

 

 

 

 



QUIZ  

ŚWIĄTECZNY 
 

 

Święci nie biorą się znikąd. 
Ich święte życie związane by-
ło z konkretnym miejscem. 
Wystarczy poprawnie dopa-
sować do świętych nazwę 
miejscowości, z której pocho-
dzili lub działali.  
 
św. Franciszek       (Włochy) 

 

św. Paweł               (Turcja) 
 

św. Szymon            (Libia) 
 

św. Antoni              (Włochy) 
 

św. Józef                (Izrael) 
 

św. Matka Teresa   (Indie) 
 

św. Katarzyna        (Włochy) 
 

św. Stanisław bp    (Polska) 
 

św. Jan pustelnik   (Polska) 
 

św. Ojciec Pio       (Włochy) 
 

św. Ignacy             (Hiszpania) 
 

św. Róża                (Peru) 
 
Lima, Loyola, Padwa, Szcze-
panów, Tars, Pietrelcina, 
Asyż, Kalkuta, Dukla, Ary-
matea, Cyrena, Siena.  
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

ŚW. SZCZEPAN 

 

Greckie imię Stephanos znaczy - 

"wieniec" i jest tłumaczone na ję-
zyk polski jako Stefan lub Szcze-
pan. Jego dzieje rozpoczynają się 
od czasu wybrania go na diako-
na Kościoła. Apostołowie w od-
powiedzi na propozycję św. Pio-
tra wybrali siedmiu diakonów 
dla posługi ubogim, aby w ten 
sposób odciążyć uczniów Chry-
stusa oraz dać im więcej czasu na 
głoszenie Ewangelii. W gronie 
tych siedmiu znalazł się Szcze-
pan, który "pełen łaski i mocy 
Ducha Świętego" głosił Ewange-
lię z mądrością, której nikt nie 
mógł się przeciwstawić. Został 
oskarżony przez Sanhedryn, że 
występuje przeciw Prawu  
i Świątyni. Publicznie wyznał 
Chrystusa, za co został ukamie-
nowany. Jest określany mianem 
Protomartyr - pierwszy męczen-
nik. Był to rok 36, a więc od 
śmierci Chrystusa Pana upłynęły 
zaledwie 3 lata. Zaskoczenie mo-

 

 



że budzić fakt, że Kościół w dru-
gim dniu Świąt Bożego Naro-
dzenia umieścił święto św. 
Szczepana. Stało się tak po to, 
byśmy zapatrzeni w żłóbek 
Chrystusa nie zapomnieli, że 
ofiara ze strony Boga dla czło-
wieka pociąga konieczność także 
ofiary ze strony człowieka dla 
Boga, chociażby ona wymagała 
nawet krwi męczeństwa.  
 

 

CZAS JASEŁEK 
 

W okre-

sie Boże-

go Naro-

dzenia w 

kościo-

łach, 

szkołach, 

przedszkolach i lokalnych społecz-

nościach odbywają się bożonaro-

dzeniowe przedstawienia i jasełka. 

Nazwa „jasełka”wywodzi się od 

słowa „jasła”, a tak „zowią się za-

grody pod żłobem, gdzie słomę na 

pościel pod konie służącą kładą”. 

Innymi słowy: jasło to inaczej żłób, 

i dlatego przedstawienia wyobraża-

jące narodzenie Chrystusa w stajen-

ce betlejemskiej nazwano jasełkami. 

Za pomysłodawcę i twórcę jasełek  

i szopki uznać należy św. Franciszka 

z Asyżu i Zakon Franciszkanów. 

Najpopularniejsze dzieła jasełkowe 

to: Betlejem polskie Lucjana Rydla 

oraz Pastorałka Leona Schillera.  

LEKTURA  

ŚWIĄTECZNA 
 
 

Boże Narodzenie jest częstym 
motywem podejmowanym w 
literaturze.  Na czas świąteczny 
polecamy prozę: 
 
"Opowieść wigilijna"  

Karola Dickensa.  
 

"Noelka"  
Małgorzaty Musierowicz.  

 

"Dziewczynka z zapałkami" 
   Hansa Christiana Andersena.  

 

"Chłopi"  
Władysława Reymonta.  

 

"Czwarty król"  
ks. Mieczysława Malińskiego.  

 

I poezję: 
 

“Przy wigilijnym stole” 
( J. Kasprowicz),  

 

“Lulaj-że” 
(J. Kierat),  

 

“Wigilia” 
(J. Twardowski),  

 

“Pieśń o narodzeniu Pańskim”   
(F. Karpiński), 

 

“Z szopką” 
(K. K. Baczyński),  

 

“Wigilia w lesie” 
(L. Staff).  

 

 



BÓG SIĘ RODZI 
 

Bóg się rodzi. W całkowi-

tej ciszy. W nocy. Poza mia-
stem, ponieważ dla Maryi  
i Józefa zabrakło miejsca  
w gospodzie. Dzieciątko Jezus 
owinięte w ubogie pieluszki  
i położone w żłobie. Wszech-
mocny Nieskończony Bóg. Je-
zus Chrystus Alfa i Omega 
Początek i Koniec do Niego 
należy czas i wieczność. Do-
tykamy wielkiej tajemnicy Mi-
łosiernej Miłości Boga. I szu-
kamy słów, aby wyrazić ta-
jemnicę tak wielkiej miłości 
Boga do każdego z nas. – Bóg 
się rodzi moc truchleje, Pan 
niebiosów obnażony. Ogień 
krzepnie, blask ciemnieje. Ma 
granice nieskończony. Wzgar-
dzony okryty chwałą. Śmier-
telny król nad wiekami.  
A Słowo Ciałem się stało  
I mieszkało między nami – 
napisał Franciszek Karpiński.      

Pieśń o Narodzeniu Pań-
skim, zaczynającą się od 
słów: Bóg się rodzi, nazywaną 
„królową kolęd”, śpiewamy  
w rytmie dostojnego poloneza. 
Taniec jest wyrazem radości, 
a jakże wielka jest nasza ra-
dość w święta Bożego Naro-
dzenia. Jezus Chrystus 
wszedł między lud ukochany, 
dzieląc z nim trudy i znoje. 
Jezus Chrystus nasza Droga 

Prawda i Życie. „W Nim było 
życie, a życie jest światłością 
ludzi, a światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie ogar-
nęła” pisze do nas święty Jan. 
Jezus jest Światłem w na-
szych ciemnościach i wydo-
bywa nas z mroków lęków  
i słabości. Jezus prawdziwy 
Bóg i prawdziwy Człowiek 
wydobywa nas z mroków i lę-
ków, z chaosu i zagubienia  

w pogańskim świecie. „Naraz 
stanął przy nich Anioł Pański 
i chwała Pańska zewsząd ich 
oświeciła...Anioł rzekł do 
nich: Nie bójcie się! Oto zwia-
stuję wam radość wielką, któ-
ra będzie udziałem całego na-
rodu... 

Bóg się rodzi. W całkowi-
tej ciszy. W ciszy każdej duszy 

mieszka Bóg w Trójcy Jedyny. 
Jezus Chrystus Jest Obecny 
realnie i całkowicie w każdej 
Eucharystii i w każdej konse-
krowanej hostii. W ciszy ado-
racji Świętej Obecności Jezu-
sa w Najświętszym Sakra-
mencie dotykamy już zapo-
wiedzi, jaka będzie nasza 
wieczna obecność w Najświęt-
szej Wiecznej Obecności Je-
zusa Chrystusa. Pójdźmy  
z pokłonem do Jezusa, razem 
z Maryją i Józefem i prostymi, 
ubogimi pasterzami. I oddaj-
my Jezusowi całe nasze serce, 
całe nasze życie. BK    



BOŻE NARODZENIE DAWNIEJ 
 

W dzień Bożego Narodzenia nie 

wolno było wykonywać żadnych 
prac, nawet myć się, czesać, czy 
kroić chleba. Dozwolone było je-
dynie karmienie inwentarza. 
Świętowano w ścisłym rodzin-
nym gronie, nie składając niko-
mu wizyt, nie wychodząc nawet 
poza obejście. Jedynie rano uda-
wano się do kościoła. Tłumaczo-
no to tym, że Pan Jezus chodzi 
tego dnia po kolędzie i mógłby 
kogoś w domu nie zastać. Cho-
dzenie po kolędzie zaczynano  
w Boże Narodzenie, a kończono 
przed świętem Matki Bożej 
Gromnicznej. Z szopką chodziła 
najczęściej młodzież, przedsta-
wiając scenki z życia Heroda  
i narodzenia Jezusa. Dzieci na-
tomiast chodziły z gwiazdą  
i śpiewały kolędy. W drugi dzień 
świąt w kościołach święcono 
owies, którym ludzie obsypywali 
się wzajemnie na pamiątkę uka-
mienowania św. Szczepana.  
 

 
MARYJA MATKA 

 

Jej imię można 
przetłumaczyć jako 
kropla – MIRIAM. 
Kropla tak mała jak 
małe jest ziarenko 

drewniane na różańcu. 
Wystarczy jedna łza, jedna kropla 
z Jej policzka i wszystko jest 
inne. Trzeba jednak chwytać  
w swe ręce Jej łzy, zaklęte  
w różańcowy sznur. Wystarczy 
jedną kroplę, jedną łzę wylać 
przed Jej obliczem i Ona przytuli 
bardziej bezpiecznie niż matka. 
 

 

Adam Asnyk 

Przyjście Mesjasza 
 

Lud czekający na swego Mesjasza 

Nie zwróci oczu na dziecinę małą 

I do biednego nie zajrzy poddasza; 

Mniema, że zbawcę, którego czekało 

Tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza 

Od razu ziemską okrytego chwałą, 

Jak na wojsk czele niewiernych 

rozprasza — 

Mniema, że wszystko będzie 

 przed nim drżało. 

Że nawet głowy ugną się książęce, 

Zdając mu władzę nad światem... 

Więc jeśli usłyszy,  

że się narodził w stajence 

I że mędrcowie dary mu przynieśli, 

Pyta ze śmiechem: 

 „Jak to? ten syn cieśli 

Ma rządy świata ująć w swoje ręce?"  

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 (+48) 15 842 22 60; (+48) 15 844 59 59 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  

naszeslowo.stw@gmail.com 
 

 

 


