
wszyscy, aby dać się 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 Co 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”. l nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów 
niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. 
 
Wyznajmy teraz naszą wiarę i zaprośmy w ten sposób Jezusa do naszych serc: 
 

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego…………………. 
 
Ojciec lub matka: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i 

dziękujemy za noc, w której posiałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana 

i Zbawiciela i prosimy Cię: 

              •  Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy:   

                  Wysłuchaj  nas Panie 

              •  Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem  tej nocy. 

              • Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym  

   Świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. 

 • Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej   

   chwały.       Ojcze nasz …  

  
PASTERKA DLA DZIECI o godz. - 22.00. 

PASTERKA DLA DOROSŁYCH  
o godz. - 24.00. 

Zapraszamy 
 
  

  

  

  

BBOONNAA            

            FFIIDDEE  
BBIIUULLEETTYYNN  

SSAANNKKTTUUAARRIIUUMM  ŚŚWW..  BBRRUUNNOONNAA                                                    
WW  BBAARRTTOOSSZZYYCCAACCHH  
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MODLITWA ŻYCZEŃ 
 

Jesteś moim Bogiem, a 
nigdy Cię nie widziałem. 

Kiedy oświecisz oczy moje 
i ukażesz swoje  oblicze? 

Kiedy w końcu do nas 
powrócisz? 

Naucz mnie, jak mam Cię 
szukać i ukaż się 
poszukującemu. 

Obym Cię szukał, swym 
pragnieniem, abym Cię 

pragnął szukając. 
Abym Cię znalazł miłując, 

a miłował znajdując. 
 

                                         
Błogosławionych Świąt  

Bożego Narodzenia 
 i obfitości Darów Bożych w Nowym Roku 2019 życzą 
                                                 Duszpasterze 



JEDYNE NARODZINY W DZIEJACH ŚWIATA 
 
Święty Łukasz opowiada  
o okolicznościach przyjścia na świat 
Syna Bożego Jezusa Chrystusa. 
Wydarzenie to czcimy każdego roku 
jako Boże Narodzenie. Pewien 
biskup Tihamer Toth, stara się 
wniknąć w powody, dla których 
taką czcią otaczamy tajemnicę 
narodzin Chrystusa:,, Zastanówmy 
się: O czym mówi Boże Narodzenie? 
O narodzeniu Chrystusa. Czy nie 
dziwne, że ani przed Nim, ani po 
Nim nie urodziło się dziecko, którym by się tak zainteresowała cała 
ludzkość! Ile miliardów dzieci urodziło się od tego czasu! Dzieci 
królewskie, książęce, dzieci cesarskie! Kto się nimi interesuje! 
Choćby to były dzieci najznakomitszych ludzi, nie zaważyły one na 
szali dziejów, żeby je przez wszystkie wieki cała ludzkość 
powszechnie wspominała. Jedynie rocznicę narodzin i śmierci 
Chrystusa uroczyście obchodzi ludzkość! Owszem, pamiętamy  
o narodzinach i imieninach naszych bliskich i znajomych, ale tylko 
dopóki żyją. Czy kto obchodzi narodziny zmarłej osoby? Ale znamy 
w historii Dziecię, które wśród nędzy  

i niedostatku przyszło na świat w stajni,  
w ubóstwie i chłodzie. Te właśnie 

narodziny najuroczyściej obchodzimy”. 
 

BŁOGOSŁAWIONA MIĘDZY 
NIEWIASTAMI 

Maryja jest Matką Zbawiciela świata. 
Jest wybrana, jedyna- najpiękniejsza  

z wszystkich kobiet, matek. Kościół 
zachęca do oddawania czci Matce Bożej  

i naśladowania Jej w codziennym życiu. 
Brak takiej postawy spłyca pobożność 

maryjną i między innymi ogranicza 
właściwe spojrzenie na kobietę. Sługa 
Boży Kardynał Stefan Wyszyński  

w ,,Zapiskach więziennych” pod datą 8 grudnia 1955 napisał: 
,,Zapamiętam sobie ilekroć wchodzi do twego pokoju kobieta, 
zawsze wstań, chociaż byłbyś najbardziej zajęty. Wstań, bez względu 
na to, czy weszła matka przełożona, czy siostra Kleofasa, która pali 
w piecu.  Pamiętaj, że przypomina ci ona zawsze Służebnicę Pańską, 
na imię której Kościół wstaje. Pamiętaj, że w ten sposób płacisz dług 
czci twojej Niepokalanej Matce, z którą ściślej jest związana ta 
niewiasta niż ty. W ten sposób płacisz dług wobec twej rodzonej 
matki, która ci usłużyła własną krwią i ciałem… Wstań i nie ociągaj 
się, pokonaj twą męską wyniosłość i władztwo… Wstań nawet 
wtedy, gdyby weszła najbiedniejsza z Magdalen. Dopiero wtedy 
będziesz naśladować twego Mistrza, który wstał z tronu po prawicy 
Ojca, aby zstąpić do Służebnicy Pańskiej”. 

 
 
  

MMOODDLLIITTWWAA  PPRRZZYY  WWIIGGIILLIIJJNNYYMM  SSTTOOLLEE  
 
Modlitwę rozpoczynamy od zapalenia świecy i znaku krzyża.  

Ktoś z domowników odczytuje fragment biblijnego  

opisu Bożego Narodzenia. 

Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, 

oczekiwany Zbawiciel. Opowiada o tym Ewangelia św. Łukasza.: 

                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  


