
 

SYLWESTER KIDS PARTY 

Rodziców małych dzieci zapraszamy na sylwestrowy 

wieczór w świetlicy przy kościele. Prze-

bieramy dzieci; przynosimy coś na ząb 

do wspólnego stołu; zbieramy datki na 

nasz kościół. 31 grudzień 16:00-19:00 

Zgłoszenia do Hani na FB bądź 

osobiście 
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PIERWSZE 
CZYTANIE (Mi 
5,1-4a) 
 
Mesjasz będzie 
pochodził z 
Betlejem 
 
Czytanie z 
Księgi proroka 
Micheasza. 
 

To mówi Pan: A 
ty, Betlejem 
Efrata, najmniejsze jesteś 
wśród plemion judzkich. Z 
ciebie wyjdzie Ten, który 
będzie władał w Izraelu, a 
pochodzenie Jego od 
początku, od dni 
wieczności. Przeto Pan 
wyda ich aż do czasu, 
kiedy porodzi, mająca 
porodzić. Wtedy reszta 
braci Jego powróci do 
synów Izraela. I powsta-
nie, i będzie ich paster-
zem mocą Pana, przez 
majestat imienia Pana 
Boga swego. Będą żyli 
bezpiecznie, bo Jego 
władza rozciągnie się aż 
do krańców ziemi. A On 
będzie pokojem. 

Oto słowo Boże 
 

 

 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
(Ps 80,2ac i 3b.15-16.18-19) 
 
Refren:Odnów nas, Boże, i 
daj nam zbawienie. 
 
Usłysz, Pasterzu Izraela, * 
Ty, który zasiadasz nad che-
rubinami.  
Wzbudź swą potęgę * 
i przyjdź nam z pomocą.  
 
Powróć, Boże Zastępów, * 
wejrzyj z nieba, spójrz i na-
wiedź tę winorośl.  
I chroń to, co zasadziła 
Twoja prawica, * 
latorośl, którą umocniłeś 
dla siebie.  
 

Wyciągnij rękę nad mężem 
Twojej prawicy, * 
nad synem człowieczym, 
którego umocniłeś w swej 
służbie.  
Już więcej nie odwrócimy 
się od Ciebie, * 
daj nam nowe życie, a 
będziemy Cię chwalili. 
 
 
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 
10,5-10) 
 
Chrystus przychodzi spełnić 
wolę Ojca 
 
Czytanie z Listu do Hebra-
jczyków. 
 

Bracia: 
Chrystus przychodząc na 
świat mówi: „Ofiary ani da-
ru nie chciałeś, aleś Mi ut-
worzył ciało; całopalenia i 
ofiary za grzech nie podo-
bały się Tobie. Wtedy rze-
kłem: Oto idę. W zwoju 
księgi napisano o Mnie, 
abym spełniał wolę Twoją, 
Boże”. 
Wyżej powiedział: „Ofiar, 
darów, całopaleń i ofiar za 
grzechy nie chciałeś i nie 
podobały się Tobie”, choć 
składa się je na podstawie 
Prawa. Następnie 
powiedział: „Oto idę, abym 
spełniał wolę Twoją”. Usu-
wa jedną ofiarę, aby 
ustanowić inną. Na mocy 
tej woli uświęceni jesteśmy 
przez ofiarę ciała Jezusa 
Chrystusa raz na zawsze. 

Oto słowo Boże. 
 

PASTERKA PO POLSKU  
24 grudnia 21:00 

TACA Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 
  

POLSKA: £ 145  
DZIĘKUJE BARDZO!!! 

PROGRAM ŚWIĄTECZNY W SERCU  JEZUSA NO-
WOŚĆ!!! 
24 GRUDNIA 18:00-19:00 „Christingle” dla rodzin 
i dzieci. W święta Bożego Narodzenia sporządza 
się tzw. Christingle. Jest to pomarańcza symboli-
zująca świat z umieszczoną z wierzchu świeczką, 
oznaczającą Chrystusa – Światłość świata. Owoc 
owinięty jest w czerwoną wstążkę, reprezentują-
cą krew Chrystusa. We wstążkę wbite są cztery 
wykałaczki z czterema suszonymi owocami, sym-
bolizującymi owoce ziemi. 
19:30 Msza Wigilijna po angielsku 
25 GRUDNIA: Msza Świąteczna po angielsku 9:30 
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Homilia Ks. Gabor Jestem pewien, 
że możesz przywołać w myślach 
miejscowości, z których pochodzą 
światowej sławy ludzie, takich jak 
Andy Murray urodzony w Dunbla-
ne szkocki tenisista nr 1 Isaac Ne-
wton z Woolsthrope w Anglii, Al-
bert Einstein z małego niemieckie-
go miasta Ulm, można wymienić 
wiele innych światowej sławy ludzi 
z małych zakątków świata. 
Dzisiejsze czytania wskazują na 
małe rzeczy lub nieznaczące osoby 
i mówią nam, że wielkie dzieła za-
czynają się od małych rzeczy. Mó-
wią nam jak małe, pokorne, nie-
znaczące osoby są wywyższane 
przez Ojca Wszechmogącego. 
W pierwszym Czytaniu, Prorok Mi-
ka wskazuje na Betlejem, małą 
wioskę w województwie Efrat w 
Izraelu i mówi, że w tym małym 
miejscu będzie urodzony Mesjasz. 
To proroctwo spełniło się dokład-
nie. 

 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 
1,38) 
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, allelu-
ja. 
 
Oto ja służebnica Pańska,  
niech mi się stanie według twego 
słowa.  
 
 

 
 

 
EWANGELIA (Łk 1,39-45) 
 
Maryja jest Matką oczekiwanego 
Mesjasza 
 
Słowa Ewangelii według świętego 
Łukasza. 
 

W tym czasie Maryja wybrała się i 
poszła z pośpiechem w góry do 
pewnego miasta w pokoleniu Ju-
dy. Weszła do domu  Zachariasza 

Potem w Ewangelii słyszymy o 
Maryi, zupełnie nieznanej, pokor-
nej młodej dziewczynie, która ma 
stać się matką Syna Bożego. 
Bycie małym i pokornym przed 
Bogiem jest tak ważne, bo Syn Bo-
ży ofiarowuje się i przychodzi do 
nas, aby być taki jak my człowie-
kiem, czyli malutkim w porówna-
niu do Boga. Jak mówi Święty Pa-
weł w swoim liście do Filipian 2:5-
8: „To dążenie niech was ożywia; 
ono też [było] w Chrystusie Jezu-
sie. On to, istniejąc w postaci Bo-
żej, nie skorzystał ze sposobności, 
aby na równi być z Bogiem, lecz 
ogołocił samego siebie, przyjąwszy 
postać sługi, stając się podobnym 
do ludzi. A w zewnętrznej postaci 
uznany za człowieka, uniżył same-
go siebie, stając się posłusznym aż 
do śmierci – i to śmierci krzyżo-
wej.” Ojciec w zamian wywyższył 
go ponad wszystko co żyje. Tak 
więc plan Ojca został ukończony 

tak w niebie, jak i na ziemi.  
Ojciec nie może urzeczywistniać 
swoich planów miłości wobec lu-
dzi, którzy są pełni „siebie”, którzy 
tylko chcą robić to, co oni uważają 
za najlepsze dla nich i innych, taka 
jest prawda nawet wobec tych 
którzy praktykują Chrześcijaństwo. 
Chodząc do Kościoła i modląc się 
pokornie przed Bogiem nie ozna-
cza, że tak samo pokornie realizu-
je Plan Boga. Prawdziwa Pokora 
dotyczy poszukiwania i wprowa-
dzaniu planu Ojca, co w istocie 
sprowadza się do przyprowadzana 
ludzi do relacji miłości z Bogiem 
tak jak pokazał nam Chrystus. Jest 
to najważniejsza potrzeba nas 
wszyst-
kich, i to 
jest to, 
co musi-
my 
wdrożyć  
—-> 

i pozdrowiła Elżbietę. 
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowie-
nie Maryi, poruszyło się dzieciątko 
w jej łonie, a Duch Święty napełnił 
Elżbietę. Wydała ona okrzyk i 
powiedziała: „Błogosławiona jest-
eś między niewiastami i 
błogosławiony jest owoc Twojego 
łona. A skądże mi to, że Matka 
mojego Pana przychodzi do mnie? 
Oto, skoro głos Twego 
pozdrowienia zabrzmiał w moich 
uszach, poruszyło się z radości 
dzieciątko w łonie moim. 
Błogosławiona jesteś, któraś 
uwierzyła, że spełnią się słowa 
powiedziane Ci od Pana”. 

Oto słowo Pańskie. 

 

 
Panie mój, przychodzę dziś,  
serce me skruszone przyjm,  
skłaniam się  
przed świętym tronem Twym.  
Wznoszę ręce moje wzwyż,  
miłość mą wyznaję Ci.  
Uwielbiam Ciebie w Duchu,  
uwielbiam w Prawdzie Cię,  
życie me oddaje Tobie, 
uświęć je. 

wśród naszych rodzin i przyja-
ciół. 
Bez skromnego „Tak” Maryi dla 
Boskiego Planu Miłości Jezus nie 
mógłby przyjść pośród nas, aby 
przynieść nas z powrotem do 
Ojca niebieskiego i nie mieliby-
śmy Świątecznych przygotowań. 
Bez pokornego mycia nóg swo-
im uczniom przez Jezusa, nie 
dowiedzielibyśmy się, co to zna-
czy prawdziwa służba a bez Jego 
uniżonego przyjęcia niesprawie-
dliwości i śmierci na krzyżu nie 
otrzymalibyśmy przebaczenia za 
darmo, kiedy tylko żałujemy za 
nasze grzechów i nie byłoby na-

1. Archanioł Boży Gabriel, 
Posłan do Panny Maryi, 
Z Majestatu Trójcy Świętej, 
Tak sprawował poselstwo 
k`Niej 
Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna, 
Pan jest z Tobą, to rzecz 
pewna". 
  
2. Panna się wielce zdumiała 
z poselstwa, które słyszała. 
Pokorniuchno się skłoniła; 
jako Panna wstrzemięźliwa 
zasmuciła się z tej mowy, 
nic nie rzekła Aniołowi. 
  
3. Ale poseł z wysokości, 
napełnion Boskiej mądrości, 
rzekł Jej: Nie bój się Maryjo, 
najszczęśliwszaś, Panno mi-
ła, 
znalazłaś łaskę u Pana, 
oto poczniesz Jego Syna. 
 
  

wet nadziei na życie wieczne. 
Więc uniżmy się przed Bogiem 
naszym kochającym Ojcem i 
szukajmy Jego planu miłości 
zarówno dla naszych bliskich, 
naszych wrogów oraz dla siebie. 

 
NASZ BOG 
Wodę zamieniłeś w wino 
Ślepi przy Tobie znów widzą, 
któż jest jak Ty? Tylko Ty? 
Blaskiem rozświetlasz ciem-
ności 
Człowiek powstaje z marno-
ści, któż jest jak Ty? Tylko 
Ty? 
 
Nasz Bóg jest wielki, nasz 
Bóg jest silny 
Boże nikt inny nie równa się z 
Tobą. 
Nasz Bóg uzdrawia, jest 
wszechmogący. 
Nasz Bóg, Nasz Bóg. 
 
Blaskiem rozświetlasz ciem-
ności. Człowiek powstaje z 
marności, któż jest jak Ty? 
Tylko Ty? 

Oto Pan Bóg przyjdzie 
Z rzeszą Świętych nam przybę-
dzie, 
Światłość wielka w dzień ów bę-
dzie. 
Alleluja! Alleluja! 

 
 
Oblubieniec czeka już 
Pierzmy szaty, jutro dzień wese-
la. 
Nieproszonych gości tłum 
stoi u bram, które Pan otwiera. 
  
Jezus Oblubieńcem naszym jest 
A Kościół świętą Panną, którą 
umiłowal 
Jezus Oblubieńcem naszym jest 
A Kościół świętą Panną, którą 
zdobył swoją krwią 
  
Tylko Oblubieniec wie, 
Kto naprawdę jest w nim zako-
chany. 
W dniu wesela znajdzie Cię, 
Wniesie przez próg, przez żywo-
ta bramy. 

 
Nasz Bóg jest wielki, nasz 
Bóg jest silny 
Boże nikt inny nie równa się z 
Tobą. 
Nasz Bóg uzdrawia, jest 
wszechmogący. 
Nasz Bóg, Nasz Bóg. 
 
Jeśli nasz Bóg jest przy nas 
już nic nas nie zatrzyma! 
Jeśli nasz Bóg jest z nami, 
któż jest przeciwko nam? /x2 
Któż jest przeciwko nam? 
 
Nasz Bóg jest wielki, nasz 
Bóg jest silny 
Boże nikt inny nie równa się z 
Tobą. 
Nasz Bóg uzdrawia, jest 
wszechmogący. 
Nasz Bóg, Nasz Bóg. 


