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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: Dzisiaj w Betlejem #290  

Ofiarowanie: Pójdźmy wszyscy do stajenki#321 

Komunia: W żłobie leży #335; Cicha noc #280 

Dziękczynienie: Gdy śliczna Panna #293;  

   Druga Taca -------Nie było miejsca #312  
Wyjście: Tryumfy Króla#330     

Czytania na dziś: 

I – Czytanie z Księgi Pro. Izajasza (Iz.. 52,7-10)   

II – Czytanie z Listu do Hebrajczyków(Hbr1,1-6) 

Psalm: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Świętego 

Jana (J:1- 5- 9) 

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych 

intencjach: 

– Za Rodziców Kazi Szymanek: 

ŚP. Mateusza Kozioł (w 27 rocznicę) oraz Amalię, 

 Kozioł (w 7 rocznicę). 
 

Boże, Tyś nam przykazał czcić 

ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie 

nad duszami moich rodziców i 

odpuść im grzechy; pozwól mi 

oglądać ich w radości Twej 

wiekuistej światłości. 

Niech odpoczywają w pokoju 

wiecznym. Amen. 

 

 

„Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie 

narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka 

światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.....” 
  

M i ł o ś ć   w y j a ś n i a 
Liturgia słowa odczytywana w uroczystość Bożego 

Narodzenia jest dla nas zaproszeniem, abyśmy nie 

pozostawali tylko na etapie wyjaśnień zarówno 

historycznych, jak i społecznych uwarunkowań 

przyjścia Syna Bożego na ziemię, ale też zachętą do 

głębszego rozważenia i kontemplowania miłości Boga. 

Jak mówi nam o tym św. Ireneusz: „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 pouczy nas dalej, że „Jezus Chrystus, nasz Pan, stał się tym, czym my jesteśmy, aby 

uczynić nas tym, kim On jest. Dał nam moc, abyśmy stali się dziećmi Boga”. 

Potrzebujemy tej uroczystej radości, bo ona pozwala nam uwierzyć na nowo, że życie jest wielkim darem 

pochodzącym od Boga. Darem, którego nie wolno zmarnować. Każdy z nas jest Bogu potrzebny i miłowany. 

Wierzymy, że Narodzenie Jezusa jest także naszym odrodzeniem się do nowego życia. Jeżeli więc Bóg mówi 

dzisiaj do każdego z nas przez swojego Syna: Ty jesteś moim dzieckiem, moim synem i córką przez wiarę, to nie 

pozostaje nam nic innego, jak złożyć Mu radosną wdzięczność za przeznaczenie nas do życia wiecznego. 

Wszystkie czytania biblijne starają się nam udzielić bardzo ważnej odpowiedzi na pytanie: Jaki jest prawdziwy 

sens Bożego Narodzenia, czyli kim jest Jezus Chrystus, narodzony z Maryi dla każdego człowieka – dla każdego 

z nas? 

Prorok Izajasz eksponuje powrót Boga do Jerozolimy, aby ją zbawić. Strażnicy tego świętego miasta podnoszą 

głos. Są bowiem zwiastunami owej Radosnej Nowiny, że Bóg odkupił i pocieszył swój lud. Dlatego Izajasz 

kończy swe proroctwo stwierdzeniem, że odtąd wszystkie narody będą miały możliwość zbawienia. A więc dar 

zbawienia nie ogranicza się tylko do narodu wybranego. 

http://www.polishcatholicmission.org/


Autor Listu do Hebrajczyków koncentruje naszą uwagę na tajemnicy Syna, który jest odblaskiem istoty Boga, 

jest ponad prorokami i ponad aniołami. To On usuwa grzech ze świata, utrwala jedność między Bogiem a ludźmi. 

Przez śmierć i Zmartwychwstanie został wywyższony i zasiadł po prawicy Ojca, aby dać nam udział w bliskości 

i miłości Boga. 

Ewangelista św. Jan wskazuje na centrum dzisiejszej uroczystości w słowach: „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”.   -   ks. Wacław Depo     

                                

                 

     OGŁOSZENIA  

                                        
 

Msza Św. – 10 Stycznia 

Nasza kolejna comiesięczna msza Św. odbędzie się 10go stycznia o godz. 12:30, w kościele Nativity 

(Bartlett). Będzie to pierwsza msza Św. w nowym roku 2021.  Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa 

zachęcamy do uczestnictwa!  

                  

    Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $311. Comiesięczna opłata za kościół 

wynosi $150. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

UWAGA - Druga taca:  

W dniu Świąt BN zbierana jest druga taca przeznaczona na pomoc dla emerytowanych 

księży w Willa Wianney, tak bedzie rownież i tym razem, serdecznie dziękujemy za 

wsparcie!   

                                                         
                                                 Świąteczne Życzenia 
Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy 

wszystkim ślą życzenia. Gwiazdki najjaśniejszej, choinki najpiękniejszej, prezentów 

wymarzonych, świąt mile spędzonych, karnawału szalonego, roku bardzo udanego. Świąt 

dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był definitywnie lepszy niż 

ten, co właśnie mija. 

Niech Nowonarodzony Bóg-Człowiek zamieszka w Waszych sercach, w Waszych rodzinach  

i wśród osób Wam bliskich!   Życzy...  Polska Misja Katolicka 

 

Do naszych życzeń dołącza się także Ks. Kazimierz – przekazuje najlepsze życzenia świąteczne, dużo, dużo zdrowia 

oraz Błogosławieństwa Bożego w nowym 2021 Roku! 

     
 

Tradycyjna „Kolęda” czyli Wizyta Duszpasterska 

W tym przepięknym okresie Bożenarodzeniowym, wszystkich, którzy pragną otworzyć 

drzwi swojego domu i zaprosić naszych księży na tradycyjną w okresie świąt Bożego 

Narodzenia „Kolędę” prosimy o telefoniczne umówienie się bezpośrednio z ks. Jackiem, 

czy też z ks. Robertem, telefony podane są powyżej. 

 

Opłatek Wigilijny 

Dzielenie się Wigilijnym Opłatkiem to nie tylko piękna tradycja, ale także moment refleksji 

i przebaczenia. Opłatek jest symbolem miłości, przyjaźni i pojednania. Tradycja dzielenia 

się opłatkiem to typowo polska unikalna tradycja dzielenia się chlebem. Znak dzielenia się 

chlebem oznacza wspólnotę, zaproszenie do własnego życia, wsparcie dla tych, którzy 

chleba nie maja i potrzebują. Ale także dzielić się można ze zwierzętami by całe stworzenie 

miało udział w radości Bożego Narodzenia, ponieważ one były pierwsze. To one przywitały, jako pierwsze 

Zbawiciela w stajence. Wiara w moc opłatka wśród naszych przodków była bardzo silna. Wierzono, że kto 

łamie się opłatkiem, nie zazna głodu w nadchodzącym roku. Obchodzenie domu z trzymanym w dłoni 

opłatkiem miało zapobiec ewentualnemu pożarowi. Jego okruchy gospodarze wrzucali do studni, aby oczyścić 

wodę.  

                   
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2020/21roku (w j. polskim) 
Styczeń Luty Marzec 

10 – Msza Św. (12:30) 

 

14 – Msza Św. (12:30) 14 – Msza Św.(12:30) 



            

Teksty pieśni na dzisiejszą mszę: 

Wejście: Dzisiaj w Betlejem #290 
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem 

Wesoła nowina: 

Że Panna Czysta, że Panna Czysta 

Porodziła syna! 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi! 

Anieli grają, króle witają, 

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają- 

Cuda, cuda ogłaszają! 

Maryja Panna, Maryja Panna 

Dzieciątko piastuje; 

I Józef stary, i Józef stary 

Ono pielęgnuje. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi! 

Anieli grają, króle witają, 

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają- 

Cuda, cuda ogłaszają! 

Choć w stajeneczce, Choć w stajeneczce 

Panna Syna rodzi 

Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce 

Ludzi oswobodzi 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi! 

Anieli grają, króle witają, 

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają- 

Cuda, cuda ogłaszają! 
 

Ofiarowanie: Pójdźmy wszyscy do stajenki#321 
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki 

Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego 

Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego 

 

Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany 

Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony 

Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony 

 

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w 

Tobie 

Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy 

Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy 

 

Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony 

Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki 

człowiekiem 

Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki 

człowiekiem 
 

Komunia: W żłobie leży #335;  

W żłobie leży, któż pobieży 

Kolędować małemu 

Jezusowi Chrystusowi 

Dziś nam narodzonemu? 

Pastuszkowie przybywajcie 

Jemu wdzięcznie przygrywajcie 

Jako Panu naszemu! 

My zaś sami z piosneczkami 

Za wami się śpieszmy, 

I tak tego, maleńkiego, 

Niech wszyscy zobaczmy: 

Jak ubogo narodzony, 

Płacze w stajni położony, 

Więc go dziś ucieszmy. 

Naprzód tedy, niechaj wszędy 

Zabrzmi świat w wesołości, 

Że posłany nam jest dany 

Emmanuel w niskości! 

Jego tedy przywitajmy, 

Z aniołami zaśpiewajmy 

Chwała na wysokości! 

 

Cicha noc #280 

Cicha noc, święta noc, 

Pokój niesie ludziom wszem 

A u żłobka Matka Święta 

Czuwa sama uśmiechnięta 

Nad dzieciątka snem 

Nad dzieciątka snem 

Cicha noc, święta noc, 

Pastuszkowie od swych trzód 

Biegną wielce zadziwieni 

Za anielskim głosem pieni 

Gdzie się spełnił cud 

Gdzie się spełnił cud 

Cicha noc, święta noc, 

Narodzony Boży Syn 

Pan wielkiego majestatu 

Niesie dziś całemu światu 

Odkupienie win 

Odkupienie win 
 

Dziękczynienie: Gdy śliczna Panna #293; 

Gdy śliczna Panna Syna kołysała 

Z wielkim weselem tak jemu śpiewała: 

Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko 

Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko 

Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu 

Pomóż radości wszelkiej sercu memu 

Li, li, li, li, laj, wielki Królewiczu 

Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu 

Sypcie się z nieba śliczni aniołowie 

Śpiewajcie Panu niebiescy duchowie 

Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku 

Li, li, li, li, laj, w ubogim żłóbeczku 

 

Druga Taca -------Nie było miejsca #312 

Nie było miejsca dla Ciebie 

w Betlejem w żadnej gospodzie 

i narodziłeś się, Jezu, 

w stajni, w ubóstwie i chłodzie. 

Nie było miejsca, choć zszedłeś 

jako Zbawiciel na ziemię, 

by wyrwać z czarta niewoli 

nieszczęsne Adama plemię. 

2. Nie było miejsca, choć chciałeś 

ludzkość przytulić do łona 

i podać z krzyża grzesznikom 

zbawcze, skrwawione ramiona. 

Nie było miejsca, choć szedłeś 

ogień miłości zapalić 

i przez swą mękę najdroższą 

świat od zagłady ocalić. 

5. Gdy liszki mają swe jamy 

i ptaszki swoje gniazdeczka, 

dla Ciebie brakło gospody, 

Tyś musiał szukać żłóbeczka. 

A dzisiaj czemu wśród ludzi 

tyle łez, jęków, katuszy? 

Bo nie ma miejsca dla Ciebie 

w niejednej człowieczej duszy! 
 

Wyjście: Tryumfy Króla#330     

Triumfy Króla niebieskiego 

zstąpiły z nieba wysokiego. 

Pobudziły pasterzów, 

dobytku swego stróżów... śpiewem. 

 

Chwała bądz Bogu w wysokości, 

a ludziom pokój na niskości. 

Narodził się Zbawiciel, 

dusz ludzkich Odkupiciel... na ziemi. 

 

Zrodziła Maryja Dziewica 

wiecznego Boga bez rodzica, 

by nas z piekła wybawił, 

a w niebieskich postawił... pałacach. 


