
Anioł pasterzom mówił: Chrystus się nam Narodził 
Hasła: 1. „Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Jezus …”.  2.   „W owym czasie 
wyszło rozporządzenie … Augusta”.  3.  Józef wyruszył z miasta Nazaret,  do Judei,                
do miasta … zwanego Betlejem.   4.  „Nie było dla nich miejsca w …”.      5. Józef 
wyruszył, żeby się dać zapisać z … sobie Maryją, która była brzemienna.  6. „Dla Boga … 
nie ma nic niemożliwego”   7. „Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas …”.                      

8.  „Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był ….”.                        

9. „Stanął przy nich (pasterzach) anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich …”.  
10. „Znajdziecie Niemowlę, owinięte w … i leżące w żłobie.”  11. „Chwała Bogu na …”  
12. „Anioł rzekł do nich: Nie bójcie się, oto …  wam radość wielką, która będzie udziałem 

całego narodu”. 

Dlaczego jest  Święto 
Bożego  Narodzenia? 
Dlaczego wpatrujemy 
się w gwiazdę na 
niebie?      Dlaczego 
śpiewamy kolędy?   

- Dlatego, żeby się uczyć 
miłości od Pana Jezusa.  
- Dlatego, żeby podawać 
sobie ręce. 
- Dlatego, żeby się 
uśmiechać do siebie.  
- Dlatego, żeby sobie 

przebaczać          .    
[x. Jan T.]            
 

Pierwsza, jasna gwiazda, w wigilię o zmierzchu ukazująca się na zimowym niebie 
jest znakiem, że powinny już zakończyć się wszystkie wcześniejsze przygotowania 
…  Stół nakryty  do wieczerzy i że czas już do niej zasiadać    
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01  I 2021 –   pt.  -   Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
02 I  - sb – Wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów                         
i doktorów Kościoła    

 MOJE POSTANOWIENIE: Spróbuję naśladować Maryję w swym sercu… i proszę                    
o otwarcie na Ducha Świętego, aby przyjąć „czynienie wszystkich rzeczy nowymi” przez 
Boga … 
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Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka 
światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.. (Łk 1, 38)                     

Łk  2,1-14   - W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby 

przeprowadzić spis ludności  w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas,     
gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, 
każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei,                  
do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 
żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam 
przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, 
owinęła Go w pieluszki  i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca  w gospodzie. 
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 
Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo 
się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, 
owinięte w pieluszki i leżące  w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów 
niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój 
ludziom Jego upodobania  - Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Noc 
zajaśniała blaskiem... Ciemność rodzi znużenie i chęć wycofania się ze wszystkiego.              
„Nie bójcie się” – mówi w dzisiejszej Ewangelii anioł budzący pasterzy – „zwiastuję wam 
radość wielką”. Pasterka jest Mszą przebudzenia w środku nocy. Ciemność już nie 
przeraża, kiedy pozwalamy rozbłysnąć nadziei.  [W. Czwichocki OP, „Oremus” XII 08, s10].   

Św. Jan Paweł II  -  Musimy być ludźmi pokoju; musimy nawrócić się do Chrystusa, 

naszego pokoju, i być pewni, że Jego rozbrajająca miłość, którą promieniuje szopka, 
pokonuje wszelkie zagrożenia i przemoc. Trzeba nadal z ufnością prosić Dziecię, 
które narodziło się dla nas z Panny Maryi, by cudowna moc Jego pokoju oddaliła 
nienawiść i zemstę zagnieżdżone       w ludzkim sercu. Musimy prosić Boga, by dobro                  
i miłość zwyciężyły zło. [19 XII 2001-Aud. gen. i opłatek z Polakami]                            

Ojciec Święty Franciszek  :  … „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen 
łaski i prawdy”(J 1, 14) – to jest istota Bożego Narodzenia. Co więcej – to 
prawda Bożego Narodzenia, nie istnieje żadna inna”. - … „O ile pandemia zmusiła nas 

do zachowania większego dystansu, to Jezus w żłóbku wskazuje nam drogę czułości,            
aby być blisko, aby być ludzkimi”…  - Naśladując pasterzy, my także udajemy się 
duchowo do Betlejem, gdzie Maryja porodziła Dzieciątko w żłobie, „gdyż – jak mówi 
ponownie św. Łukasz - nie było dla nich miejsca w gospodzie.” (2,7). Boże Narodzenie 
stało się świętem powszechnym i nawet ci, którzy nie wierzą, dostrzegają urok tej 
uroczystości. Chrześcijanin jednak wie, że Boże Narodzenie jest wydarzeniem 
decydującym, odwiecznym ogniem, który Bóg rozpalił w świecie i nie można go mylić                 
z rzeczami ulotnymi. …  Dobrego Bożego Narodzenia!                                    
[z Audiencji ogólnej, 23 XII 2020, Watykan];  

1 x x C  R  S   S x x 

2 x C   A  A x x x x x 

3 D  W  D  W   O x x 

4 G  S  O  Z  E x x x 

5 x x P  Ś  U  I   Ą 
6     Ć        

7 x R   W  Ą  A   A 
8 x x K  I  Y  I   Z 
9 O  W  E  I  A x x x 

10 x P   L  S   I x x 

11 W  S  K  Ś  I   H 
12 x Z   A  T   Ę x x 
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Stefan Kardynał Wyszyński –   Zdaje się,   że ludzkość przeoczyła największe 

zdarzenie w swych dziejach, że Ten, do którego tęskni i woła, już przyszedł, jest. 

Zdjął jarzmo nie dające się udźwignąć, otworzył więzienia umysłów i serc, stał się 

Prawodawcą miłości. (Kromka chleba2, XII,  25)  

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                          
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu,  kilka razy święty tekst Pisma Świętego, 
jak gdyby dyktował  Go dla ciebie Duch Święty. „II -  Meditatio – Staraj się 
zrozumieć - pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"  -    – Święta noc Bożego 
Narodzenia to noc najradośniejszego orędzia, jakie kiedykolwiek usłyszała 
ludzkość. Posłaniec z nieba ogłosił: „Zwiastuję wam radość wielką. Dziś (...) 
narodził się wam Zbawiciel”. … - Niech ta wiadomość dotrze dziś do każdego 
chorego człowieka, do ludzi zmęczonych cierpieniem … On jest jeden jedyny, 
który potrafi nadać sens cierpieniu i potrafi przeprowadzić człowieka przez mękę. 
… - Niech otrą gorzką łzę spływającą po smutnym obliczu. Niech usłyszą                            
te słowa mieszkańcy domów dziecka, zakładów wychowawczych, dzieci 
cuchnących melin:  „Narodził się wam Zbawiciel” — Ojciec dla sierot …  Ojciec 
miłości… Sam ubogi i zziębnięty. Sam bezdomny, w cudzej stajni, przybył, aby 
przeprowadzić biednych przez pustynię ubóstwa … Oto puka On. …  i prosi                        
o przyjęcie. … On nie przerazi się pustką samotności. … - Niech ta wiadomość 
dotrze do więziennych cel. Do ludzi zniewolonych przez nałogi,                                          
do przygniecionych wyrzutami sumienia. … Nie ma takiego grzechu, by nie 
przebaczył, nie ma takiej winy, aby nie ułaskawił … aby jak ojciec nie przygarnął 
marnotrawnego syna. Wystarczy zawierzyć ... Wesprzeć się na Jego 
wszechmocy. … Niech ta wiadomość dotrze do walczących. Zwaśnionych 
narodów … małżonków i rodzin. Oto Książe Pokoju, wystarczy odłożyć broń, 
rozluźnić zaciśniętą pięść, uścisnąć Jego dłoń. …   On wyprowadzi  z krainy 
śmierci. … bez obawy … -                                                                           
III - Actio/oratio:- Teraz ty pozwól Bogu zstąpić do swojego serca i mów                          
o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa 
Psalmem: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela” (Ps 98)                                                       

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia 
Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:  
 Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda.    
[z opr. x R.Stankiewicz SDS].                                                                                                      

 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi; Wstańcie pasterze! Bóg się wam 
rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, Do Betlejem pospieszajcie - 
Przywitać Pana          

 

Wam wszystkim życzymy radosnych                                                
i błogosławionych  Świąt Narodzenia Pańskiego! 

Przeżywamy najwspanialszy dla wszystkich wierzących wieczór :– 

OCZEKIWANBIE RAZEM Z MARYJĄ -   Wigilię świąt Bożego Narodzenia                        

i  UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 

 
 W imieniu wszystkich kapłanów  

– duszpasterzy naszej parafii, przyjmijcie Umiłowani Siostry i Bracia nasze 
serdeczne życzenia: 

Z okazji Dnia Urodzin Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawcy, 
życzymy: 

- miłości, która sprawi, że nie tylko w Boże Narodzenie  
będziemy uśmiechnięci; 

- ogromnej wiary, by z ufnością patrzeć w niepewną przyszłość; 
  - odwagi, by podejmować trud nawracania siebie i świata na lepsze; 

  - czułości, bo dzięki niej nasi bliscy czują się kochani; 
  - i mądrości, by przez życie przejść drogą, którą wyznaczył nam Pan,  

a nade wszystko, by Nowonarodzony Pan  
był z nami „przy stole” i to był w centrum! 

 
Niech w nadchodzącym Nowym 2021 Roku towarzyszy nam Jego opieka,    

   błogosławieństwo,  a  Maryja Święta  Boża  Rodzicielka  niech  
wyprasza nam obfitość  Jego Łask  na  każdy  dzień i dopomaga nam                 

w nieustannym nawracaniu się! 
 
 

 

 

 

 

 

 

Święto Narodzenia Pańskiego! 


