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Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. 
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamiesz-
kali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż 
Jej, Józef, 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 Mał-
żonki; albowiem z ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Po-
rodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud 
od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo 
Pańskie powiedziane 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 Pań-
ski: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż 
porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus. 
 

NARODZIŁ SIĘ NAM ZBAWICIEL ! 
 
Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani! Nie 
miejsce na smutek, kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed za-
gładą śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia. 
Nikogo ona nie omija, wszyscy mają ten sam powód do tego wesela, 
bo nasz Pan niweczy grzech i śmierć, a chociaż nikogo nie znajduje 
wolnego od winy, to przecież wszystkich przychodzi wyzwolić.  

św. Leon Wielki, papież  

 



 
 

ŻYCZENIA  
KSIĘDZA  

PROBOSZCZA 
 

 
Wszystkim Parafianom, 

Przyjaciołom,  
Dobrodziejom  

i Ofiarodawcom 
życzę nieustannego  

odkrywania obecności  
Emmanuela – Boga z nami, 

oraz dostrzegania  
Jego miłosiernej miłości  

w każdych  
okolicznościach życia. 

Pójdźmy wspólnie  
do stajenki i ze czcią  
oddajmy Mu pokłon, 

uznając w Nim  
naszego Króla i Pana. 

Niech świętowanie Bożego 
Narodzenia będzie dla nas 

źródłem siły duchowej, 
umocnienia więzi z Jezusem  

i komunii między nami 
wszystkimi. 

 
 

Wasz Proboszcz  
ze wspólnotą zakonną 

 

SŁOWO 
KS. MARKIEWICZA 

 

Wejdźcie mili 
ludzie do sta-
jenki. Spójrzcie 
do żłóbka, a zo-
baczycie w nim 
śliczne Dziecię, 
które płacze, 
przypatrzcie się 

Mu, jak jest piękne, jaką tchnie 
miłością. Przychodzi do nas  
w postaci Dziecięcia, abyśmy 
się Go nie bali, ale raczej ko-
chali Je. On bowiem przycho-
dzi nas odkupić i rozpalić Swo-
ją miłością. Ubogi i poniżony, 
abyśmy Go łatwiej pokochali, 
poznawszy do czego przywiodła 
Go miłość.  
 

 

Jezus przychodzący na świat 

nikomu się nie narzuca. Bóg 

przychodzi do nas jako Dziecko 

słabe i bezbronne. To Dziecko 

jest zdane na naszą miłość lub 

nasze odrzucenie. Rodzi się  

w nocy, poza miastem jakby 

nam nie chciał przeszkadzać. 

ON w swej wielkiej miłości  

i pokorze pozwala się nam wy-

prosić. Wyrzucamy GO z do-

mów, mieszkań,  hoteli, praw 

 

 

 

 

PATRZĄC NA ŻŁÓBEK 
 

 



stanowionych przez człowieka. 

Pozwala nam także pozamykać 

przed NIM swoje serce i życie. 

Tak bardzo kocha człowieka że 

potrafi zrozumieć ludzkie decy-

zje. Gorzki paradoks '' Przyszedł 

do swoich a swoi GO nie przyję-

li''. Wszelkie sposoby ''oswoje-

nia'' Jezusa na naszą modłę  

i miarę zakończą się niepowo-

dzeniem. Nie chcemy GO rozu-

mieć dlatego często GO odrzu-

camy. Bywa wzgardzony i nie-

przyjęty nie tylko przez świat, 

ale także przez swoich do któ-

rych ciągle przychodzi. Bóg sta-

je się bliski. Pozostał z nami by 

nas pocieszać, prowadzić i zba-

wić.  

ks. Krzysztof Surma 
 

 

 

 

 

Podnieś rękę, boże Dziecię 

Błogosław ojczyznę miłą 

W dobrych radach,  

w dobrym bycie 

Wspieraj jej siłę Swą siłą 

Dom nasz i majętność całą 

I wszystkie wioski z miastami 

A Słowo Ciałem się stało 

I mieszkało między nami  
 

 

 

 

Bóg się rodzi. W ciszy nocy.  

W ciszy serca możesz odkryć 

głębię swojej duszy w której 

mieszka Bóg w Trójcy Jedyny. 

W czystej bieli Hostii możesz 

dostrzec nieskończoną Miłosier-

ną Miłość Jezusa. Jezusa który 

jest Chlebem Eucharystii. Jezusa 

który narodził się w ubóstwie 

Betlejem – Domu Chleba aby 

być dla wszystkich głodnych  

i spragnionych pokarmem na 

życie wieczne. Jezus utajony  

w białej Hostii Najświętszego 

Sakramentu jest największym 

skarbem i największym lekar-

stwem wszystkich dusz spra-

gnionych Odwiecznej Miłości 

Boga. Bóg się rodzi w ciszy no-

cy i niestrudzenie szuka dróg do 

wszystkich ludzkich serc. Bóg 

się rodzi moc truchleje – pierw-

sze słowa jednej z najpiękniej-

szych polskich kolęd. Słowa 

pełne wiary dające nadzieję ko-

lejnym pokoleniom. Boże Naro-

dzenie jest świadectwem wiel-

kiej delikatności i szacunku jaką 

Bóg objawia dla każdego serca  

i każdej duszy. Wielkiej Od-

wiecznej Miłości Boga ukrytej 

w białej Hostii Najświętszego 

Sakramentu. BK        

BÓG SIĘ RODZI  
 

 



TYCH ŚWIĄT  

NIGDY NIE ZAPOMNĘ 
 

YOU'LL NEVER WALK ALONE 
 
 

To był zwykły wigilijny dzień. 
Ostatnie adwentowe roraty  
i trochę spóźnionych chrześcijan 
przy konfesjonałach. W połu-
dnie jak zwykle wykręcam  
'' komórkę'' mego ojca. Niestety 
abonent nie odpowiada. Późnym 
popołudniem kolejne dwie pró-
by nawiązania rozmowy. Mój oj-
ciec odszedł do wieczności kilka 
miesięcy wcześniej. To były 
pierwsze święta bez niego. Kil-
kumiesięczny bunt nie pozwalał 
o nim zapomnieć. Był cały czas 
obok mnie. Jednakże nie pozwa-
lałem aby ''mówił'' do mnie.  
W okresie świąt  ''pojednałem 
się'' z Bogiem. Zgodziłem się by 
Bóg zabrał go do siebie. To były 
święta spędzone w kaplicy. Oka-
zało się że nigdy nie będę szedł 
sam. W paschalnej miłości 
CHRYSTUSA odkrywam realną 
obecność moich bliskich. Są ze 
mną każdego dnia. Nikt z nas 
nigdy nie będzie szedł sam - te 

słowa odkryjmy wobec Dzieciąt-
ka. Ono będzie winnym krze-
wem my bądźmy Jego latoro-
ślami.  
 

P.S. Tytuł jest początkiem hym-
nu fanów F.C .Liverpool. Jestem 
od lat wczesnoszkolnych fanem 
the Reds.  

 

ks. Krzysztof Surma 
 
 
 
 

MIAŁO BYĆ INACZEJ 
 

Nasza córka miała przyjść na 
świat po Nowym Roku. Przewi-
dywania lekarzy sprawiły, że do 
świąt Bożego Narodzenia pode-
szliśmy jak co roku. Obfite za-
kupy, przepiękna i żywa choin-
ka, opłatek, woda święcona, 
przedświąteczne porządki  
w domu i tradycyjny spokój  
w sercach. Tym razem Wigilia 
miała być inna. W samo wigilij-
ne południe wszystko się zmie-
niło i jako kobieta wiedziałam 
wszystko. W szpitalu powiedzie-
li, że nadeszła pora. I tak się sta-
ło. Tuż po północy, 25 grudnia, 
w święto Bożego Narodzenia 
urodziłam naszą wspaniałą có-
reńkę Natalię. To był prawdziwy 
cud narodzin i nadzwyczajny 
powód wdzięczności dla Pana 
Jezusa, którego narodzenie  
w tym samy dniu wspominamy.  

 

(Klaudia i Jan  – rodzice Natalii) 

 

 



IDŹ DO BETLEJEM 
 

 
 
 
 
 

Taka noc się zdarza raz, 
która zmienia ludzki los. 
kiedy się wypełnia czas, 
I proroków Bożych głos. 

 
Kiedy w świętą, cichą noc. 
Nad Betlejem gwiazda lśni. 
Bóg objawia nam swą moc. 
Do Betlejem wyrusz dziś. 

 
Miłość swą objawił Bóg. 
Swego Syna dając nam, 

Aby wśród życiowych dróg. 
Nikt i nigdy nie był sam. 

 
Do Betlejem wyrusz dziś. 
Tam odnajdziesz -  sens. 

Gwiazda wskaże  
jak masz iść. 

Musisz tylko szczerze chcieć, 
by zrozumieć wreszcie, że 

Betlejem – w tobie jest. 
 

 

(p-Q) 
 

KONCERT  

BOŻONARODZENIOWY 
 

W najbliższą niedzielę –  

27 grudnia o g. 19.00 w naszym 

kościele odbędzie się Koncert 

Bożonarodzeniowy. Wykonaw-

cami będą stalowowolscy arty-

ści:  
 

Joanna Herdzik – sopran, 

Monika Kuca – piano, 

Mariusz Ryś – organy, 

Janusz Turek – klarnet, 

Piotr Kucia – słowo. 
 

 

Zapraszamy  

Parafian i Gości. 

 

 

 

 



QUIZ ŚWIĄTECZNY  

– KOLĘDOWY 
 

Tym razem znajomość kolęd 

będzie przydatna. Z pozoru ła-

twe zadanie, może być wyzwa-

niem.  

Wystarczy uzupełnić zakropko-

wane  wyrazy z kolędowych 

zwrotek. Pierwsze litery odgad-

niętych wyrazów – czytane od 

góry utworzą rozwiązanie.  

 

1.     Bóg się rodzi,  

        moc truchleje:  

        Pan niebiosów obnażony.  

        Ogień krzepnie, blask …         

                                                                              

2.     ….  do Betlejem,  

        gdzie Dziecię zrodzone,  

        W pieluszki powite,  

        w żłobie położone    

                                                            

3.     Mędrcy świata,  

        monarchowie,  

        Gdzie śpiesznie dążycie?  

        Powiedzcież nam,  

        Trzej Królowie,  

        …  widzieć Dziecię?         

                                                                                    

4.     Do szopy, …  pasterze,  

        Do Szopy, bo tam cud!                                                                                        

 

5.     Gdy pasterze w nocy paśli,  

        stanął przy nich …  jasny. 

 

6.     A dzisiaj czemu  

        wśród ludzi  

        tyle łez, jęków, katuszy?  

        Bo nie ma miejsca  

        dla Ciebie  

        w …  człowieczej duszy.     

                                                                                  

7.     Że to Bóg,  

        gdy się dowiedzieli,  

        Swej trzody w polu …        

                                                                                   

8.     Ach ubogi żłobie,  

        …  ja widzę w tobie?  

        Droższy widok   

        niż ma niebo,  

        W maleńkiej osobie      

 

 

 

 

Bożego Narodzenia 

ta noc jest dla nas święta. 

Niech idą w zapomnienia 

niewoli gnuśne pęta. 

Daj nam poczucie siły 

i Polskę daj nam żywą, 

by słowa się spełniły 

nad ziemią tą szczęśliwą 

Jest tyle sił w narodzie, 

jest tyle mnogo ludzi; 

niechże w nie duch 

 twój wstąpi 

i śpiące niech pobudzi. 
 

(Stanisław Wyspiański) 

 



 

Gdyby nie było Bożego Naro-

dzenia nie byłoby Zmartwych-

wstania Jezusa. Jezus na począt-

ku jest tak mały jak kropka na 

końcu tego zdania. Mały Jezus 

ukryty pod sercem Maryi Matki. 

Mały Jezus płaczący w betle-

jemskiej grocie. Czy jedna łza 

Boga – Człowieka może otwo-

rzyć i przemienić zamknięte  

i cierpiące serce? Boże Naro-

dzenie – nieskończony Bóg 

przychodzi do nas jako Dziecko. 

Boże Narodzenie – czas działa-

nia łaski Boga. Boże Narodzenie 

– tak piękne w polskiej ducho-

wości i kulturze. Wigilia, dzie-

lenie się opłatkiem, Pasterka  

o północy, kolędy i pastorałki... 

Gdyby nie było Bożego Naro-

dzenia bylibyśmy wszyscy tak 

osamotnieni i zagubieni, tak 

biedni i ubodzy... BK     
 

 

 

 

 

ŚW. SZCZEPAN 
 

Greckie imię Stephanos znaczy - 

"wieniec" i jest tłumaczone na 

język polski jako Stefan lub 

Szczepan. Jego dzieje rozpoczy-

nają się od czasu wybrania go na 

diakona Kościoła. Szczepan, 

"pełen łaski i mocy Ducha Świę-

tego" głosił Ewangelię z mądro-

ścią, której nikt nie mógł się 

przeciwstawić. Został oskarżony 

przez Sanhedryn, że występuje 

przeciw 

Prawu  

i Świątyni. 

Publicznie 

wyznał 

Chrystusa, 

za co został ukamienowany. Jest 

określany mianem Protomartyr - 

pierwszy męczennik. Był to rok 

36, a więc od śmierci Chrystusa 

Pana upłynęły zaledwie 3 lata.  

 

 

 
 

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) 

 

 

GDYBY 
 

 

 

 



 

 

Uboga stajenka, siano  

i zimny żłób, a przy nim wół  

i osioł. Dwoje młodych ludzi 

troskliwie pochyla się nad 

Dziecięciem. Boże Narodze-

nie. Jak dobrze, że jest taki 

dzień w całym roku. Dobrze, 

że jeszcze jest wielkim Świę-

tem, a nie tylko reliktem  

i etnograficznym wspomnie-

niem historycznego zdarzenia, 

które wspomina się ciepło  

i kolorowo. Na te święta życzę 

sobie, by w zimnej grocie  

mego serca Jezus odnalazł 

sposobne miejsce. I nie tylko 

raz w roku, ale codziennie 

mógł się w nim rodzić. I by 

przeszkodą nie była moja du-

chowa ociężałość wołu i upór 

osła. 

 p-Q 
 

DZIECIĘ  

JEZU KOLETAŃSKIE 
 
W krakow-

skim kościele 

sióstr bernar-

dynek znajdu-

je się gotycka 

figurka Dzie-

ciątka Jezus, 

zwanego Ko-

letańskim.  

W XVII wie-

ku figurka 

unoszona nurtem Wisły zatrzymała 

się przy brzegu naprzeciwko klasz-

toru sióstr koletek, które wydobyły 

ją z wody i umieściły na ołtarzyku 

w refektarzu. Odtąd zaczęły się 

dziać liczne cuda, zwłaszcza nad-

zwyczajne uzdrowienia. Dzieciątko 

nadal hojnie obdarza swoich wier-

nych.  

W szczególny sposób wyróżnia 

dzieci i matki w stanie błogosła-

wionym, bezdzietnych małżonków 

obdarza potomstwem. Od 16 grud-

nia kopia koletańskiej figury znaj-

duje się w naszym kościele.  
 

Dziecię Jezu Koletańskie, użycz 

nam ducha prostoty i pokory,  

i udziel nam łaski, o którą Cię 

prosimy.  

WÓŁ I OSIOŁ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

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

 37-450 Stalowa Wola; 

 

 

 


