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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: Bóg się Rodzi #276 

Ofiarowanie: Mizerna, cicha stajenka #309 

Komunia: Pójdźmy wszyscy do stajenki #321  

W żłobie leży #335:  

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

Dziękczynienie: Tryumfy Króla #330     

Wyjście: Dzisiaj w Betlejem #290 

Czytania na dziś: 

I- Z Księgi Proroka Izajasza (Iz 52,7-10) 

II- Z listu Do Hebrajczyków - (Hbr 1, 1-6) 

Psalm: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Jana  

(J 1,1-18) 

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

intencji: 

Za ŚP. Mateusza Kozioł (tatę Kazi 

Szymanek): w 28 rocznicę śmierci. 

Boże, miłosierny Panie, obchodząc 

rocznicę śmierci Twojego sługi 

Mateusza, prosimy Cię, abyś jego 

duszy dał miejsce w niebie, 

błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. 

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za duszę 

Twojego sługi Mateusza, prosimy za nią, abyś ją 

przyjął do społeczności Twoich Świętych. Wieczne 

odpoczywanie dać mu racz Panie ! 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym! Amen. 

 

  

 

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między 

nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką 

Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i 

prawdy.…” 
 

 Wszechświat ma twarz Dziecka 
Patrzę w rozgwieżdżone niebo. Ta nieogarniona dal jest 

w gruncie rzeczy kosmiczną, zimną pustką bez żadnego 

głębszego sensu? Nie! Wszak Wszechświat ma twarz 

uśmiechniętego Dziecka. Świadczy o tym Bóg, który 

stał się Niemowlęciem dla naszego zbawienia. 

Ewangelista Jan kreśli obraz odwiecznego Boga Ojca i 

Jego równie odwiecznego Słowa, Syna, przez którego 

wszystko się stało. Między wszechmogącym Stwórcą a 

Jego stworzeniem jest nieskończona przepaść. W tej 

perspektywie człowiek jest czymś małym jak ziarnko 

piasku i ulotnym jak kropelka rosy. Ale Bóg nas 

ukochał od początku i przekroczył nieskończoność 

między sobą a nami. Stał się jednym z nas, nie 

przestając być Bogiem. W ten sposób połączył to, co 

Boskie, z tym, co ludzkie, połączył niebo z ziemią, 

nieodwołalnie. Na tym właśnie polega zbawienie. Bóg Ojciec przemawiał do ludzi – jak czytamy w Liście do 

Hebrajczyków – na różne sposoby, ale w sposób najpełniejszy przemówił do nas przez swego odwiecznego Syna, 

który narodził się, jako prawdziwy człowiek w Betlejem. Dlatego perspektywą naszego życia nie jest 80 lat, które 

rozpłyną się w nicości, ale wieczność. Ojcowie Kościoła nie bali się mówić: „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek 

stał się Bogiem”. Chodzi o to, że jak Bóg stał się człowiekiem, nie przestając być Bogiem, tak my jesteśmy powołani, 

by zostać przebóstwionymi, nie przestając być ludźmi. W ten sposób wypełni się słowo proroka Izajasza, który 

zwiastuje pokój i szczęście. Gdyby Bóg nie mógł stać się człowiekiem, to my nie moglibyśmy być przebóstwieni, a 

zatem zbawienie byłoby niemożliwe. Tę tajemnicę Bożego narodzenia obchodzimy m.in. przez odwoływanie się do 

prostych, ale głębokich symboli: ustrojonej choinki (drzewka życia), betlejemskich szopek, które wskazują na 

konkretność Bożego działania, czy też opłatka, którego wzajemne łamanie przypomina nam, że Bóg chce nas zbawić 

nie w pojedynkę, ale we wspólnocie. Mamy też kolędy, o których Adam Mickiewicz mówił: „Nie wiem, czy jaki inny 

kraj może się poszczycić zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska. Uczucia w nich wypowiedziane, uczucia 

http://www.polishcatholicmission.org/


macierzyńskie, gorliwej czci Najświętszej Panny 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”. Zachowujmy piękne 

zwyczaje, śpiewajmy kolędy, przekazujmy dzieciom polskie bożonarodzeniowe tradycje. Ale tłumaczmy także ich 

głębszy, zbawczy, radosny sens.      
(O. Dariusz Kowalczyk SJ) 

                                                         

OGŁOSZENIA I NIE TYLKO… 

            
Msza Św. – 13 Stycznia 

Nasza kolejna comiesięczna msza Św. Odbędzie się 13go stycznia jak zawsze o godz. 14: 00, w kościele 

Katedralnym (Ul. Central). Będzie to pierwsza msza Św. w nowym 2022 roku.  

Bardzo serdecznie Wszystkich Państwa zachęcamy do uczestnictwa. 
 

 
 

 

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. Robertem, 

telefon podany jest powyżej. 
 

     

 

                       Wigilia i Opłatek 

Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. 

Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem. Wigilia to 

niezwykły dzień. Jeszcze pełen krzątaniny i świątecznych przygotowań, ale już uroczysty. 

Na wigilijnym stole, na honorowym miejscu leży opłatek – pojawia się na stole tylko w ten 

jeden, jedyny wieczór w roku. 

Skąd wziął się zwyczaj łamania opłatkiem? Tradycja ta wywodzi się od pierwszych chrześcijan, którzy dzielili się 

chlebem na znak, że są wspólnotą. Przełamując się opłatkiem, dzielimy się radością, pokojem i miłością. Dzielenie się 

opłatkiem jest symbolem pojednania i przebaczenia. Jest to zwyczaj wyłącznie polski, spotykany jednak gdzieniegdzie 

na Litwie. 

Początkowo wypiekiem opłatków zajmowali się wyłącznie zakonnicy, później organiści, a obecnie istnieją liczne 

świeckie piekarnie opłatków. 

Z czego i w jaki sposób robi się opłatki? Z mąki pszennej zmieszanej z wodą. Dawniej wypiekano je w specjalnej 

formie. Były to duże szczypce, zakończone dwoma żelaznymi prostokątami, pomiędzy które wlewano ciasto. Wyryty 

w metalu wzór odbijał się na opłatku. 

Opłatki były nie tylko białe, ale i kolorowe. Te kolorowe przeznaczone były dla zwierząt, głównie bydła. Po wieczerzy 

wigilijnej gospodyni zbierała resztki potraw, dodawała do nich taki opłatek i zanosiła do stajni. Wierzono, że 

poczęstowane nim krowy będą zdrowsze i dadzą więcej mleka. Znaczyło to też, że ludzie pragną pokoju z całym 

stworzeniem. 

Z opłatków wykonywano także świąteczne ozdoby. Wierzono, iż mają moc odpędzania zła. Wykonywano z nich 

misterne wycinanki, gwiazdki, kolebeczki dla Bożego Dzieciątka, a także kule, zwane światami. Miały często kształt 

kuli ziemskiej, a przypominają o tym, ze narodził się Król całego świata. Opłatkowe wycinanki i światy zawieszano u 

powały. Były też ozdobą „podłaźniczek”, czyli małych choinek zawieszanych u sufitu. 

Były także opłatki ręcznie malowane i złocone, nieprzeznaczone do spożycia. Układano je na wierzchu paczuszki z 

opłatkami, owiniętej ozdobną papierową opaską. 

Dzielmy się, więc opłatkiem z naszymi bliskimi, przyjaciółmi, ale także z tymi, którzy czekają na wybaczenie i 

pojednanie. Jednym słowem – ze wszystkimi!  
         

 
                                 

Kącik Finansowy 
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $325. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!    

UWAGA - Druga taca:  

W dniu Świąt BN druga taca jest zawsze zbierana na pomoc dla emerytowanych księży w Willa 

Wianney, tak będzie również i tym razem, dziękujemy! 

 
  

 
Msze Św. na nadchodzące miesiące 2022 roku (w j. polskim) 

 

Styczeń Luty Marzec 

9 – Msza Św. (14:00) 13 – Msza Św. (14:00) 13 – Msza Św. (14:00) 



Świąteczne Życzenia 

 

 
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących  

minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2022 Rok. 

W tych wyjątkowych dniach  

pragniemy Państwu życzyć  

Radosnych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szybkiego spełnienia każdego marzenia!  

Ciepła, wiary i życzliwości, a w Nowym Roku znalezienia miłości. 

Życzymy wszystkim pokoju i rodzinnej miłości w te Święta i Zawsze! 

 Niech Nowonarodzony Bóg-Człowiek, Dzieciątko Jezus 

Zamieszka w Waszych sercach, w Waszych rodzinach i wśród osób Wam bliskich! 

           Polska Misja Katolicka 

 

 
 

Pieśni na Boże Narodzenie 
Wejście - Bóg się rodzi 

Bóg się rodzi, moc truchleje 

Pan niebiosów obnażony 

Ogień krzepnie, blask ciemnieje 

Ma granice - Nieskończony 

 

Wzgardzony - okryty chwałą 

Śmiertelny król nad wiekami 

A Słowo Ciałem się stało 

I mieszkało między nami 

 

Cóż masz, niebo, nad ziemiany? 

Bóg porzucił szczęście twoje 

Wszedł między lud ukochany 

Dzieląc z nim trudy i znoje 

Niemało cierpiał, niemało 

Żeśmy byli winni sami 

A Słowo Ciałem się stało 

I mieszkało między nami 

 

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 

 

Ofiarowanie - Mizerna, cicha 

 

Mizerna, cicha, stajenka licha, 

Pełna niebieskiej chwały. 

Oto leżący, przed nami śpiący 

W promieniach Jezus mały. 

 

Nad nim anieli w locie stanęli 

I pochyleni klęczą 

Z włosy złotymi, z skrzydła białymi, 

Pod malowaną tęczą. 

 

I oto mnodzy, ludzie ubodzy 

Radzi oglądać Pana, 

Pełni natchnienia, pełni zdziwienia 

Upadli na kolana. 

 

Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie 

Cały świat orzeźwiony; 

Mądrość Mądrości, Światłość Światłości, 

Bóg - człowiek tu wcielony! 

 

Hej, ludzie prości! Bóg z nami gości! 

Skończony czas niedoli! 

On daje siebie, chwała na niebie! 

Pokój ludziom dobrej woli! 

 

Komunia - Pójdźmy wszyscy  

 

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 

 

W żłobie leży 

 

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! 

 

Witaj, Panie, cóż się stanie, 

Że rozkosze niebieskie 

Opuściłeś a zstąpiłeś 

Na te niskości ziemskie? 

Miłość moja to sprawiła, 

By człowieka wywyższyła 

Pod nieba emipryjskie. 

 

Druga taca – Nie było miejsca 

 

1. 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! 

 

Dziękczynienie - Triumfy Króla 

Triumfy Króla niebieskiego 

zstąpiły z nieba wysokiego. 

Pobudziły pasterzów, 

dobytku swego stróżów... śpiewaniem. 

 

Chwała bądź 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. 

 

Pasterze w podziwieniu stają, 

triumfu przyczynę badają, 

co się nowego dzieje, 

że tak światłość jaśnieje... nie wiedza 

 

Że to Bóg, gdy się dowiedzieli, 

swej trzody w polu odbieżeli, 

spiesząc na powitanie 

Do Betlejemskiej stajni... Dzieciątka. 

Wyjście – Dzisiaj w Betlejem 

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 święty i Józef święty 

On ją pielęgnuje 

 

Chrystus się rodzi, Nas oswobodzi 

Anieli grają, Króle witają 

Pasterze śpiewają, Bydlęta klękają 

Cuda, cuda ogłaszają 

 

Chociaż w stajence, chociaż w stajence 

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 

 

I Trzej królowie, i trzej królowie 

Od wschodu przybyli 

I dary Panu, i dary Panu 

Kosztowne złożyli 

 

Chrystus się rodzi, Nas oswobodzi 

Anieli grają, Króle witają 

Pasterze śpiewają, Bydlęta klękają 

Cuda, cuda ogłaszają 

 

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my 

Przywitać Jezusa 

Króla nad królami, Króla nad królami 

Uwielbić Jezusa 

Ref. 

 


