
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO                                                   53 (314) 25 GRUDNIA 2022R. 
 

(do użytku wewnętrznego) 
 

 
 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Rodowód Jezusa Chrystusa i zapowiedź Jego narodzenia 
 

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 
Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda 
zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom 
ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem 
Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką 
była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. 
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Ro-
boama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem 
Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz oj-
cem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jo-
zjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. 
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabe-
la; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem 
Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar oj-
cem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził 
się Jezus, zwany Chrystusem. 
Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do 
przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do 
Chrystusa czternaście pokoleń. 
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, Józef, który był człowiekiem spra-
wiedliwym 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 Da-
wida, 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 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 Pański: wziął swoją Mał-
żonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Je-
zus. 
 



SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM 
 

Liturgia słowa odczytywana w uro-
czystość Bożego Narodzenia jest 
zaproszeniem i zachętą do głębsze-
go rozważenia i kontemplowania 
miłości Boga. Centrum dzisiejszej 
uroczystości są słowa: „Słowo stało 
się ciałem i zamieszkało wśród 
nas... W Nim jest życie, a życie jest 
światłością dla ludzi. Przez Niego 
otrzymaliśmy łaskę po łasce... przez 
Chrystusa przyszły do nas łaska  
i prawda”.  
 

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 
 

 

Drodzy Bracia i Siostry.  

Kochani Parafianie 
 

Od kilku dni w nowennie przed 

uroczystością Bożego Narodze-

nia modlimy się następującymi 

słowami:  
 

O mój Boski Jezu, biedne Dzie-

ciątko w żłóbku złożone, Synu 

Boga żywego, Synu Dziewicy 

Maryi, pobłogosław mnie Twą 

rączką i uczyń mnie małym, 

maleńkim w moim własnym 

przekonaniu, abym mógł podo-

bać się Tobie!  

Uczyń mnie małym jak ziarnko 

piasku u stóp Twego krzyża, że-

bym mógł ukryć się w każdej je-

go szczelinie!  

Uczyń mnie małym, jak kropla 

wody, żebym się zagubił jak  

w oceanie miłości, w świętej ra-

nie Twego Boskiego Serca!  

Uczyń mnie małym jak bluszcz, 

pnący się ku Tobie wzdłuż krzy-

ża, bo jak długo będę pełzał po 

ziemi, będzie okrywał mnie pył 

moich niedoskonałości.  

Uczyń mnie małym, jak ten ro-

bak ziemski, czołgający się po 

drodze, którego depce bez oba-

wy stopa dziecka, abym zdepta-

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



ny w mej miłości własnej mógł 

służyć Ci w pokorze. 
 

W tej cudowne pięknej modli-

twie nie prosimy o pieniądze, 

pomyślność, zdrowie i szczę-

ście, lecz o ZBAWIENIE i o du-

cha służby Bogu swemu Stwór-

cy i Odkupicielowi.  
 

Choinka, wigilia, prezenty, 

wreszcie chwila odpoczynku  

w nawale pracy i pośpiechu, 

niech pobudzą nas do głębokiej 

refleksji i wyznania wiary  

w WIECZNOŚĆ, a nie tylko 

przygodność życia, które ma 

nam przynieść zadowolenie  

i przyjemność. Tuż za granicami 

naszej Ojczyzny toczy się śmier-

telna wojna, jeszcze ostatecznie 

nie skończyła się pandemia, któ-

ra zebrała śmiertelne żniwo  

a politycy i ekonomiści już stra-

szą nas kryzysem… a my mó-

wimy o MAGII świąt, nostalgii, 

śpiewamy tkliwe kolędy i pasto-

rałki… życzymy sobie zdrowia, 

bo  zdrowie jest najważniejsze.  

A tymczasem słowo Jezus 

Chrystus i Jego osoba coraz 

rzadziej pojawia się na naszych 

ustach, w naszych sercach,  

w naszych rozmowach i życze-

niach a przede wszystkim   

i w Komunii św. na Eucharystii.  

Tym bardziej módlmy się: Dzie-

ciątko Jezus, Twój widok  

w żłóbku betlejemskim oznacza 

koniec wyczekiwania i tęsknoty 

za Tobą oraz początek dzieła 

Odkupienia. Radością napełnia 

nas Twoja miłość, która kazała 

Ci „opuścić śliczne niebo  

i obrać barłogi”, aby nas uczy-

nić dziećmi Bożymi. Tak bo-

wiem Bóg umiłował świat, że 

Syna swego Jednorodzonego 

dał, aby każdy, kto w Niego wie-

rzy, nie zginął, ale miał życie 

wieczne (J 3, 16). 
 

Dzieciątko Jezus  prosimy Cię  

o mocną wiarę, Prosimy Cię 

Dzieciątko Jezus!  

- o dawanie świadectwa wierze,  

- o łaskę miłowania Ciebie,  

- o miłość w naszych rodzinach,  

- o łaski potrzebne nam do zba-

wienia,  

- o łaskę pełnienia Twojej woli,  

- o łagodność i cierpliwość,  

- o pokorę i prostotę,  

- o dar dobrej modlitwy,  

- o pokój dla świata, Prosimy 

Cię Dzieciątko Jezus! 

Niech święta Bożego Narodze-

nia 2022 będą dla nas czasem 

modlitwy i spotkania się w gro-

nie rodziny i przyjaciół z Jezu-

sem Chrystusem. 
 

Wasz Proboszcz.  



NARODZIŁ  

SIĘ NAM ZBAWICIEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj narodził nam się Zbawi-

ciel, radujmy się, umiłowani! Nie 

miejsce na smutek, kiedy rodzi 

się życie. Niech się weseli świę-

ty, bo bliski jest palmy zwycię-

stwa; niech się raduje grzeszny, 

bo dane mu jest przebaczenie; 

niech powróci do życia poganin, 

bo do niego jest powołany. Oto 

nadeszła pełnia czasu i Syn Boga 

przyjmuje na siebie naturę ludz-

ką, by ją pojednać z jej Stwórcą  

i przez nią zwyciężyć szatana.  

(Św. Leon Wielki, papież)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SPÓJRZCIE DO ŻŁÓBKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wejdźcie mili ludzie do stajenki. 

Spójrzcie do żłóbka, a zobaczycie  

w nim śliczne Dziecię, które pła-

cze, przypatrzcie się Mu, jak jest 

piękne, jaką tchnie miłością. 

Przychodzi do nas w postaci 

Dziecięcia, abyśmy się Go nie 

bali, ale raczej kochali Je. On 

bowiem przychodzi nas odkupić  

i rozpalić Swoją miłością. Ubogi 

i poniżony, abyśmy Go łatwiej 

pokochali, poznawszy do czego 

przywiodła Go miłość.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrystus przyniósł nam całą 
nowość życia, ofiarując Samego 
Siebie.  
Niewidzialny i Przewyższający 
wszystko Stworzyciel opuścił 
swoje miejsce, zszedł ze swego 
tronu, a przyjął ludzkie serce, 
ludzką twarz i rodząc się  
z Dziewicy Maryi ciałem, stał 
się widzialnym, konkretnym  
i dotykalnym.  

(św. Ireneusz) 
 
 

 

 

W KATOLICKIM 
KALENDARZU 

 
W dzień świętego Szczepana 

rzucają owsem w kapłana. 
(26.12) 

 
Jak Apostoł pokazuje, 

taki luty następuje. 
(27.12) 

 
 



 

26 GRUDNIA 
św. Szczepan, 

diakon i męczennik 

27 GRUDNIA 
św. Jan Apostoł 
i Ewangelista 

28 GRUDNIA 
święci Młodziankowie, 

męczennicy 

29 GRUDNIA 
św. Tomasz Becket, 
biskup i męczennik 

30 GRUDNIA 
św. Egwin, 
biskup 

31 GRUDNIA 
św. Sylwester I, 

papież 
św. Katarzyna Laboure, 
dziewica i zakonnica 

 

 

 

 

SZTAFETA  

MODLITWY 
 

Zachęcamy Parafian do wspar-

cia modlitewnego i do aktywne-

go włączenia się w „Sztafetę 

modlitwy”. W tym tygodniu 

módlmy się w intencjach miesz-

kańców ulicy Asnyka. 

CODZIENNE  

BOŻE NARODZINY 
 

Afrykańskie 

przysłowie 

mówi: Bóg 

odwiedza nas 

często, ale 

jeszcze częściej nie ma nas w domu.  

Jezus przychodzi do człowieka na 

różne sposoby, chce z nim za-

mieszkać…  

Warto wyjść na spotkanie z Nim  

w tych świątecznych dniach, przy-

być do żłóbka, zaśpiewać kolędę  

i poświęcić Mu chwilę serdeczno-

ści. Warto uczynić swe serce miej-

scem Jego narodzin. Adam Mic-

kiewicz napisał: 

Wierzysz, że się Bóg narodził  

w betlejemskim żłobie, Lecz biada 

ci, jeżeli nie zrodził się w tobie. 

Inny polski poeta, Jerzy Liebert, 

chcąc wyrazić prawdę o Bożym 

Narodzeniu, mówił: 

(…) mały Chrystus smutny u drzwi 

patrzy i czeka By wśród witających 

zobaczyć człowieka. 

A kiedy już przebrzmią kolędy  

i wróci codzienność, może zapyta-

my: co nam zostało z tych Świąt?  

Czy i jakiej miłości nauczyliśmy 

się od Nowonarodzonego? A może 

Jego przyjście na ten świat niech 

będzie początkiem naszego DO-

MOWEGO WTAJEMNICZENIA 

W ŻYCIE CODZIENNE?  

Boża Dziecina uczy nas miłości 

wyrażanej nie tylko w świątecznie 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 



zastawionym stole, lecz również  

w smaku kawy podanej na śniada-

nie, czystej ściereczki i błyszczącej 

kuchni. Codzienne Boże Narodze-

nie dba o czyste pieluchy dziecka, 

o uśmiech dla zmęczonego dziad-

ka, o czas na wspólną kolację…  

Bóg rodzi się nie tylko o północy  

z 24 na 25 grudnia, ale codzien-

nie...  

Codziennie możemy przecież świę-

tować Boże Narodziny. Chrystus 

stał się człowiekiem, byśmy mogli 

zobaczyć, jak dobre i piękne jest 

człowieczeństwo. Św. Leon Wielki 

uczył, że kiedy adorujemy Naro-

dzenie naszego Pana, celebrujemy 

nasze własne narodziny…   

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

Jezus jest na początku ziemskiego 

życia tak mały jak kropka na koń-

cu tego zdania. Jest tak mały, jak 

był każdy z nas na początku swo-

jego życia. Jezus po narodzeniu 

jest mały i ubogi. I przychodzą do 

niego najmniejsi i najbiedniejsi. 

Pogardzani i usunięci na margines 

życia pasterze. Nie ma dla nich 

miejsca w świątyni, w sądach  

i w miejscach publicznych. Aby 

wejść do groty Bożego Narodze-

nia biedni pasterze nisko się po-

chylają w niewysokim wejściu. 

Upadają na twarz i składają naj-

głębszy hołd Jezusowi. I idą ogła-

szać wszystkim że w ciszy nocy  

i w głębokim ubóstwie poznali Je-

zusa Króla Miłosiernej Miłości. 

Jezus jest tak blisko każdej twojej 

słabości i biedy, twojej zwyczaj-

ności i codzienności. Jezus jest 

zawsze Obecny w ciszy twojej 

nieśmiertelnej duszy. Jezus jest 

zawsze prawdzie Obecny w Eu-

charystii. Jezus jest zawsze praw-

dzie i całkowicie Obecny w Naj-

świętszym Sakramencie.  

BK      

 

 

 

 

WIZYTA  

DUSZPASTERSKA 
 

Po dwuletniej 

przerwie po-

wracamy do 

tradycyjnych 

odwiedzin 

kolędowych. Wizyta duszpaster-

ska to błogosławieństwo domu  

i domowników, ale także spotka-

nie duszpasterza z parafianami. 

Bądźmy więc otwarci na kapłań-

skie błogosławieństwo, ale kiedy 

jest potrzeba, na zdecydowane - 

ojcowskie i duszpasterskie pou-

czenie. Taki jest cel kolędy i taka 

jest rola Pasterzy. Wzajemne, 

przepełnione miłością i troską 

spotkanie potwierdzi sens wizyty 

duszpasterskiej – kolędy. 

 

JEZUS JEST 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZ ŚWIĄTECZNY 
 

Znamy wiele kolęd, ale czy znamy 

ich autorów? Poprawnie zazna-

czone warianty odpowiedzi czyta-

ne od góry utworzą hasło quizu.  
 

1  Bóg się rodzi 

b) autor nieznany 

k) Franciszek Karpiński 

 

2 Mizerna cicha 

o) Teofil Lenartowicz 

a) Seweryn Krajewski 

 

3 Nie było miejsc dla Ciebie 

l) ks. Mateusz Jeż 

j) Agnieszka Osiecka 

4  Cicha noc 

ę) Joseph Mohr 

u) autor nieznany 

5 Wśród nocnej ciszy 

 

r) Jan Kochanowski 

d) ks. Michał Mioduszewski 

 

6 W żłobie leży 

a) ks. Piotr Skarga 

c) Maria Konopnicka 

 

Rozwiązanie quizu w następnym 

wydaniu NS. 

 

 

 

 

 

SZOPKA  

RUCHOMA  

I ŻYWA  
 

W naszym kościele można po-

dziwiać ruchomą szopkę. Zbu-

dowana w 2016 r. przez naszego 

parafianina zadziwia pomysło-

wością i precyzją, a każdego ro-

ku przybywa kilka nowych ele-

mentów. A w tym roku, już dru-

gi raz możemy odwiedzać szop-

kę z żywymi zwierzętami. Po 

każdej Mszy św. zachęcamy do 

jej podziwiania, ale przede 

wszystkim do modlitwy i odda-

nia czci narodzonemu Bożemu 

Dziecięciu. 

 
„Nie wiem, czy jaki inny kraj 
może się poszczycić zbiorem 

kolęd podobnym do tego,  
który posiada Polska.  

Uczucia w nich wypowiedzia-
ne, uczucia macierzyńskie,  

gorliwej czci Najświętszej Pan-
ny dla Boskiego Dzieciątka,  
są tak delikatne i tak święte,  

że trudno by znaleźć  
w jakiejkolwiek innej poezji 

wyrażenia tak czyste,  
o takiej słodyczy  

i takiej delikatności”.  
 

(Adam Mickiewicz) 
 
 



PRZYBIEŻELI  

DO STAJENKI 
 

 

 

 

 

 

Tej nocy pierwsi do stajenki  

przybyli pasterze. 

Dzisiaj pierwsi przybyliby 

dziennikarze,  

by w eterze 

podać newsa,  

że na peryferiach świata co się 

wydarzyło, 

by na czołówkach gazet sensacją 

"iskrzyło". 

Badaliby wnikliwie,  

chociaż nic w tym złego. 

Czy w tej sensacji dostrzegliby 

Prawdę  

– Jezusa małego? 

Pewnie inne detale wskazaliby  

- w dobrej wierze. 

Jak dobrze, że do Betlejem  

pierwsi przybyli – pasterze. 

(p-Q) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niech Bóg  

wszystkim błogosławi  
na wszystkie dni  

nadchodzącego roku.  
Oby ten rok obfitował  
w wiele Bożych łask,  

światło Ducha Świętego  
oraz niesłabnącą wiarę.  
Niech miłość, radość,  

szczęście i pokój na dobre  
zagoszczą w naszych sercach.  

 
Szczęść Boże  

w Nowym Roku 2023. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJA ZA MIASTO 

 STALOWA WOLA 
 

styczeń: Za rodziny, osoby sa-

motne i starsze. 

 

 

 

INTENCJA PAPIESKA 
 

styczeń: Aby wychowawcy byli 

wiarygodnymi świadkami, ucząc 

braterstwa zamiast rywalizacji 

wspierali przede wszystkim wraż-

liwych młodych ludzi.  

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 


