
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę 
Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej 
światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem 
przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi 
się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić 
się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, 
wśród których żyjemy. Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę. Wlej 
nadzieję w serca ubogich, samotnych, osieroconych i przeżywających 
jakiekolwiek cierpienia. W dzisiejszą noc Bożego Narodzenia naszą modlitwą 
ogarniamy też chrześcijan mieszkających w Betlejem i innych zakątkach Ziemi 
Świętej. Ty, Panie, znasz ich troski i niepokoje. Widzisz ich osamotnienie i lęk 
o przyszłość. Słyszysz wołanie o pokój i pojednanie między narodami i 
wyznawcami różnych religii. Ześlij, Panie, swój pokój na udręczoną wojnami i 
przemocą Ziemię Świętą. Ulecz z nienawiści serca żydów, muzułmanów i 
chrześcijan. Pomóż im przebaczyć wzajemne urazy i krzywdy. 
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1. Wraz z całym Kościołem przeżywamy dziś uroczystość Narodzenia Pańskie-
go – drugą co do ważności uroczystość w roku kościelnym i mającą swoją 
oktawę, tzn. obchód obejmujący osiem dni. Pełni podziwu i wdzięczności Bo-
gu, pochylamy się w świątyni nad tajemnicą wcielenia i narodzenia Słowa Bo-
żego. Starajmy się uczcić tę tajemnice również w naszych Domowych Kościo-
łach. Następne Msze Święte w naszym kościele dziś i jutro w porządku nie-
dzielnym: 8.30, 10.00, 12.00 
2. Jutro – drugi dzień świąteczny – święto św. Szczepana, diakona, pierwsze-
go męczennika. Ze względu na uroczysty charakter tego dnia w Polsce nie 
obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  
3. W sobotę – kolejny dzień oktawy Narodzenia Pańskiego, a zarazem wspo-
mnienie św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Msza Święta w naszym kościele o 
godz. 18.00.  
4. W niedzielę – święto świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, (a zarazem 
dzień jubileuszy małżeńskich w naszej parafii). Porządek Mszy Świętej i nabo-
żeństw – jak w inne niedziele. Małżonków obchodzących w bieżącym roku  
jubileusze małżeńskie zapraszamy na Mszę Świętą celebrowaną o godz.     
12.00. Można (zgłaszać imiona i nazwiska) 
5. Wizyta duszpasterska zwana kolędą w naszej parafii rozpocznie się od 7 
stycznia 2015. Szczegółowy plan wizyty zostanie podany już w nowym roku. 
6. Wam wszystkim tutaj obecnym i waszym bliskim życzymy owocnego udziału 
w łaskach przyniesionych przez Jezusa z nieba na ziemię.  
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W wigilijny wieczór świąt Bożego Narodzenia, przywołujemy wspo-
mnienie niezwykłej, jedynej w dziejach ludzkości nocy. W tę noc, w ubo-
giej betlejemskiej szopie  " Słowo stało sie Ciałem i zamieszkało między 
nami". Nowo narodzony Chrystus pozostaje na zawsze z nami w tajem-
nicy Eucharystii. Przynosi światu orędzie miłości i pokoju. Niech blask 
betlejemskiej gwiazdy co bije od żłóbka narodzonego Chrystusa Pana, 
rozświetla całe nasze życie. Łamiąc się białym opłatkiem, życzymy obfi-
tości łask.  Święta Bożego Narodzenia, niech będą błogosławionym cza-
sem spędzonym w gronie, tych których kochamy i którzy nas kochają. Te-
go wszystkiego życzymy naszym Parafianom i Sympatykom Kościoła 
Garnizonowego- Księża Kapelani. 

Jakie to dziwne 

W dziurawej szopce 

W noc betlejemską 

Pod dachem z gwiazd 

Bóg się narodził 

Jak każdy z nas 

Jakie to dziwne 

Że Bóg dzieckiem był 

I płakał i z zimna drżał 

Że u Jego żłobu osiołek stał 

Jakie to dziwne 

Że nasze chłodne serca 

Płoną dziś miłości żarem 

Do maleńkiej Dzieciny 

Która przyszła zbawić świat. 

„ A słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” 



 Liturgia Słowa na Uroczystość Bożego Narodzenia 

I Czytanie Iz 9,1-3.5-6 II Czytanie Tt 2,11-14 

Ewangelia wg Św. Łukasza 2,1-14 

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał 
światłość wielką; nad mieszkańcami 
kraju mroków zabłysło światło. Po-
mnożyłeś radość, zwiększyłeś wese-
le. Rozradowali się przed Tobą, jak 
się radują we żniwa, jak się weselą 
przy podziale łupu. Bo złamałeś jego 
ciężkie jarzmo i drążek na jego ramie-
niu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu 
porażki Madianitów. Albowiem Dzie-
cię nam się narodziło, Syn został nam 
dany, na Jego barkach spoczęła wła-
dza. Nazwano Go imieniem: Prze-
dziwny Doradca, Bóg Mocny, Od-
wieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wiel-
kie będzie Jego panowanie w pokoju 
bez granic na tronie Dawida i nad Je-
go królestwem, które On utwierdzi i 
umocni prawem i sprawiedliwością, 
odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość 
Pana Zastępów tego dokona. Oto sło-
wo Boże. 

Ukazała się łaska Boga, która niesie 
zbawienie wszystkim ludziom i poucza 
nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożno-
ści i żądz światowych rozumnie i spra-
wiedliwie, i pobożnie żyli na tym świe-
cie, oczekując błogosławionej nadziei i 
objawienia się chwały wielkiego Boga i 
Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystu-
sa, który wydał samego siebie za nas, 
aby odkupić nas od wszelkiej niepra-
wości i oczyścić sobie lud wybrany na 
własność, gorliwy w spełnianiu do-
brych uczynków. Oto słowo Boże  

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 za-
pisać, 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 żło-
bie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywa-
li w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. 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 ra-
dość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida na-
rodził 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, w których 
ma upodobanie”. Oto słowo Pańskie.  

Historie życiem pisane– Persona non grata 

 

czy robią interes? Czynią coś bezin-
teresownego czy budują markę? Czy 
wszystkie te zakłady, firmy i ludzie 
potrafią prawdziwie otworzyć wspo-
móc  potrzebujących, albo chociaż po 
ludzku traktować tych, których zatrud-
niają? Świat lubi małego Jezuska. 
Gdyby Bóg się nie narodził to świat 
by go wymyślił, by sprzedać więcej 
margaryny. Świat lubi małego Jezu-
ska, ale nie lubi gdy ten dorasta, gdy 
zaczyna mówić, gdy zaczyna stawiać 
wymagania. Świat chętnie zgodziłby 
się na Boga, byle ten na wieki został 
w swoim żłóbeczku i tylko machał 
rączkami, i  nic nie mówił. Chyba wie-
lu  ludzi chciałoby zrobić z Jezusa 
maskotkę, którą można się pobawić a 
później odłożyć na półkę.  Świat się 
irytuje, gdy Jezus zaczyna dorastać i 
wypowiada swoje Słowo. Świat traci 
humor, gdy Jezus przypomina Prawo 
swojego Ojca: nie zabijaj, nie kradnij, 
nie cudzołóż, czcij ojca i matkę, nie 
pożądaj!!!  Świat wtedy mówi: Jakie 
to niesmaczne, jakie to nietolerancyj-
ne, totalitarne, nie umiejące uszano-
wać prawdziwych potrzeb człowie-
czeństwa. Gdy Jezus zaczyna mówić 
i wymagać  znika z telewizji i radia. 
Znika z gazet, sklepów i ulic. Jest nie-
potrzebny, persona non grata. 

W telewizji Pasterka z Watykanu, w 
radiu kolędy, w gazetach życzenia, de-
koracje balkonów, przydomowych cho-
inek, szopki nie tylko w kościołach, ale 
często na ulicach. W skrzynce na listy 
świąteczne kartki, a w wielu sklepach 
ekspedientki mają założone mikołajowe 
czapki. A w domu jakiś inny nastrój, 
więcej uśmiechu życzliwości. Magia 
wieczoru wigilijnego. Wielka obecność 
religijnych treści, wielka obecność Bo-
ga. I wielka zgoda, by mówić o narodzi-
nach Bożej Dzieciny, by głosić, by po-
kazywać, by dopuścić to wszystko do 
nas. Zastanawialiśmy się może dlacze-
go tak jest? Dlaczego tego małego Je-
zusa wpuszcza się do mediów, skle-
pów, na ulice? Ja mam swoją teorię na 
ten temat. Sądzę, że świat będzie ak-
ceptował Pana Jezusa póki ten jest 
mały, nie umie mówić i można go wy-
korzystać do swoich interesów. A mały 
Jezus doskonale się nadaje do robienia 
interesów. To takie liryczne i poetycz-
ne. Sianko, chuchające na dzieciątko 
zwierzątka, chmary aniołków, chwytają-
ce za serca kolędy. To bardzo miłe i 
sympatyczne. Nawet ateista w witrynie 
swojego sklepu postawi choinkę i przy-
klei aniołka. Nawet polityk, który nic nie 
ma wspólnego z wiarą zaśpiewa: „Bóg 
się rodzi…” i przełamie się opłatkiem. 
Wszystko, by nakręcić interes, by od-
nieść jakąś korzyść. Popatrzmy na wie-
le firm, które w gazetach wykupują całe 
kolumny by umieścić swoje życzenia. 
Wesołych świąt życzy wytwórnia kapsli. 
Wesołych świąt życzy zakład prostowa-
nia szprych. Wesołych świąt życzy hur-
townia młotków i śrubokrętów. A przy 
każdych życzeniach podany dokładny 
adres, telefon i fax. Naprawdę życzą,  


