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Poznali Go Mesjaszem być 
prawym. Narodzonym dzisiaj 
Panem łaskawym
Chwała na wysokości... 

My go także Bogiem, Zbawcą 
już znamy. I z całego serca 
wszystko kochamy

Chwała na wysokości...

Lulajże Jezuniu, moja Perełko,
Lulaj ulubione me Pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj

Zamknijże znużone płaczem 
powieczki, Utulże zemdlone 
łkaniem usteczki. Lulajże, 
Jezuniu...

Lulajże, piękniuchny nasz 
Aniołeczku. Lulajże 
wdzięczniuchny świata 
Kwiateczku. Lulajże, Jezuniu...

Lulajże, Różyczko 
najozdobniejsza, Lulajże, Lilijko 
najprzyjemniejsza. Lulajże, 
Jezuniu...

Dam ja Jezusowi słodkich 
jagódek pójdę z nim w Matuli 
serca ogródek. Lulajże, 
Jezuniu...

Dam ja Jezusowi z chlebem 
masełeka, włożę ja kukiełkę w 
jego jasełka. Lulajże, Jezuniu...

Dam ja Ci słodkiego, Jezu, 
cukierka rodzynków, migdałów 
z mego pudełka. Lulajże, 
Jezuniu...

Cyt, cyt, cyt niech zaśnie małe 
Dzieciątko oto już zasnęlo niby 
kurczątko. Lulajże, Jezuniu...

Cyt, cyt, cyt wszyscy się spać 
zabierajcie, mojego Dzieciątka 
nie przebudzajcie. Lulajże, 
Jezuniu...

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem, x2

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud, x2

Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win, x2

Cicha noc, święta noc,
Jakiż w tobie dzisiaj czas
W Betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta, 
Błogosławi nam, x2

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;
Nie mało cierpiał, nie mało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo Ciałem się stało…

W nędznej szopie urodzony,

Żłób mu za kolebkę dano?
Cóż jest, czem był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo Ciałem się stało...

Potem i Króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto;
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami;
A Słowo Ciałem się stało…

Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław krainę miłą,
W dobrych radach, w dobrym 
bycie Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I Twoje wioski z miastami!

A Słowo Ciałem się stało…

PIERWSZE CZYTANIE  
(Iz 62,1-5)

Bóg miłuje swój naród i ześle 
Odkupiciela

Czytanie z Księgi proroka 
Izajasza.

Przez wzgląd na Syjon nie 
umilknę,
przez wzgląd na Jerozolimę 
nie spocznę,
dopóki jej sprawiedliwość nie 
błyśnie jak zorza
i zbawienie jej nie zapłonie 
jak pochodnia.
Wówczas narody ujrzą twą 
sprawiedliwość
i chwałę twoją wszyscy 
królowie.
I nazwą cię nowym imieniem,
które usta Pana oznaczą.
Będziesz prześliczną koroną 
w rękach Pana,
królewskim diademem w 
dłoni twego Boga.
Nie będą więcej mówić o 
tobie "Porzucona",
o krainie twej już nie 
powiedzą "Spustoszona".
Raczej cię nazwą
"Moje w niej upodobanie",
a krainę twoją "Poślubiona".
Albowiem spodobałaś się 
Panu
i twoja kraina otrzyma męża.
Bo jak młodzieniec poślubia 
dziewicę,
tak twój Budowniczy ciebie 
poślubi,
i jak oblubieniec weseli się z 
oblubienicy,
tak Bóg twój tobą się 
rozraduje.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
 (Ps 89 (88) 4-5.16-17.27.29)

Refren: Na wieki będę 
sławił łaski Pana.

"Zawarłem przymierze z 
moim wybrańcem; *
przysiągłem mojemu słudze 
Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na 
wieki *
i tron twój na wszystkie 
pokolenia".

Błogosławiony lud, który 
umie się cieszyć *
i chodzi, Panie, w blasku 
Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym 
imieniem, *
wywyższa ich Twoja 
sprawiedliwość.

On będzie wołał do Mnie: "Ty 
jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, opoką mego 
zbawienia".
Na wieki zachowam dla 
niego łaskę *
i trwałe będzie moje z nim 
przymierze.

DRUGIE CZYTANIE 
(Dz 13, 16-17.22-25)

Świadectwo świętego Pawła 
o Chrystusie

Czytanie z Księgi Dziejów 
Apostolskich.

Gdy Paweł przybył do 
Antiochii Pizydyjskiej, wstał w 
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synagodze i skinąwszy ręką, 
przemówił:
Słuchajcie, Izraelici i wy, 
którzy boicie się Boga! Bóg 
tego ludu izraelskiego wybrał 
ojców naszych i wywyższył 
lud na obczyźnie w ziemi 
egipskiej i wyprowadził go z 
niej mocnym ramieniem.
Następnie powołał na ich 
króla Dawida, o którym też 
dał świadectwo w słowach: 
"Znalazłem Dawida, syna 
Jessego, człowieka po mojej 
myśli, który we wszystkim 
wypełni moją wolę".
Z jego to potomstwa, 
stosownie do obietnicy, 
wyprowadził Bóg Izraelowi 
Zbawiciela Jezusa. Przed 
Jego przyjściem Jan głosił 
chrzest nawrócenia całemu 
ludowi izraelskiemu. A pod 
koniec swojej działalności 
Jan mówił: "Ja nie jestem 
tym, za kogo mnie uważacie. 
Po mnie przyjdzie Ten, 
któremu nie jestem godny 
rozwiązać sandałów na 
nogach".

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED 
EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, 
alleluja.

Jutro będzie zgładzona 
nieprawość ziemi 
i Zbawiciel świata będzie 
panował nad nami.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, 
alleluja.

EWANGELIA DŁUŻSZA (Mt 
1,1-25)

Rodowód Jezusa Chrystusa i 
zapowiedź Jego narodzenia

Słowa Ewangelii według 
świętego Mateusza.

Rodowód Jezusa Chrystusa, 
syna Dawida, syna 
Abrahama. Abraham był 
ojcem Izaaka; Izaak ojcem 
Jakuba; Jakub ojcem Judy i 
jego braci; Juda zaś był 
ojcem Faresa i Zary, których 
matką była Tamar. Fares był 
ojcem Ezrona; Ezron ojcem 
Arama; Aram ojcem 
Aminadaba; Aminadab ojcem 
Naassona; Naasson ojcem 
Salmona; Salmon ojcem 
Booza, a matką była Rachab. 
Booz był ojcem Obeda, a 
matką była Rut. Obed był 
ojcem Jessego, a Jesse 
ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, 
a matką była dawna żona 
Uriasza. Salomon był ojcem 
Roboama; Roboam ojcem 
Abiasza; Abiasz ojcem Asy; 
Asa ojcem Jozafata; Jozafat 
ojcem Jorama; Joram ojcem 
Ozjasza; Ozjasz ojcem 
Joatama; Joatam ojcem 
Achaza; Achaz ojcem 
Ezechiasza; Ezechiasz 
ojcem Manassesa; 
Manasses ojcem Amosa; 
Amos ojcem Jozjasza; 
Jozjasz ojcem Jechoniasza i 
jego braci w czasie 
przesiedlenia babilońskiego. 
Po przesiedleniu babilońskim 
Jechoniasz był ojcem 
Salatiela; Salatiel ojcem 
Zorobabela; Zorobabel ojcem 
Abiuda; Abiud ojcem 
Eliakima; Eliakim ojcem 
Azora; Azor ojcem Sadoka; 
Sadok ojcem Achima; Achim 
ojcem Eliuda; Eliud ojcem 
Eleazara; Eleazar ojcem 
Mattana; Mattan ojcem 

Jakuba; Jakub ojcem Józefa, 
męża Maryi, z której narodził 
się Jezus, zwany 
Chrystusem.
Tak więc w całości od 
Abrahama do Dawida jest 
czternaście pokoleń; od 
Dawida do przesiedlenia 
babilońskiego czternaście 
pokoleń; od przesiedlenia 
babilońskiego do Chrystusa 
czternaście pokoleń.
Z narodzeniem Jezusa 
Chrystusa było tak. 
Po zaślubinach Matki Jego, 
Maryi, z Józefem, wpierw 
nim zamieszkali razem, 
znalazła się brzemienną za 
sprawą Ducha Świętego. 
Mąż Jej, Józef, który był 
człowiekiem sprawiedliwym i 
nie chciał narazić Jej na 
zniesławienie, zamierzał 
oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto 
anioł Pański ukazał mu się 
we śnie i rzekł: Józefie, synu 
Dawida, nie bój się wziąć do 
siebie Maryi, twej Małżonki; 
albowiem z Ducha Świętego 
jest to, co się w Niej poczęło. 
Porodzi Syna, któremu 
nadasz imię Jezus, On 
bowiem zbawi swój lud od 
jego grzechów. 
A stało się to wszystko, aby 
się wypełniło słowo Pańskie 
powiedziane przez Proroka: 
Oto Dziewica pocznie i 
porodzi Syna, któremu 
nadadzą imię Emmanuel, to 
znaczy: Bóg z nami.
Zbudziwszy się ze snu, Józef 
uczynił tak, jak mu polecił 
anioł Pański: wziął swoją 
Małżonkę do siebie, lecz nie 
zbliżał się do Niej, aż 
porodziła Syna, któremu 
nadał imię Jezus.

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA
 (Mt 1,18-25)

Rodowód Jezusa Chrystusa i 
zapowiedź Jego narodzenia

Słowa Ewangelii według 
świętego Mateusza.

Z narodzeniem Jezusa 
Chrystusa było tak. 
Po zaślubinach Matki Jego, 
Maryi, z Józefem, wpierw 
nim zamieszkali razem, 
znalazła się brzemienną za 
sprawą Ducha Świętego. 
Mąż Jej, Józef, który był 
człowiekiem sprawiedliwym i 
nie chciał narazić Jej na 
zniesławienie, zamierzał 
oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto 
anioł Pański ukazał mu się 
we śnie i rzekł: Józefie, synu 
Dawida, nie bój się wziąć do 
siebie Maryi, twej Małżonki; 
albowiem z Ducha Świętego 
jest to, co się w Niej poczęło. 
Porodzi Syna, któremu 
nadasz imię Jezus, On 
bowiem zbawi swój lud od 
jego grzechów. 
A stało się to wszystko, aby 
się wypełniło słowo Pańskie 
powiedziane przez Proroka: 
Oto Dziewica pocznie i 
porodzi Syna, któremu 
nadadzą imię Emmanuel, to 
znaczy: Bóg z nami.

Zbudziwszy się ze snu, Józef 
uczynił tak, jak mu polecił 
anioł Pański: wziął swoją 
Małżonkę do siebie, lecz nie 
zbliżał się do Niej, aż 
porodziła Syna, któremu 
nadał imię Jezus.

Oto słowo Pańskie.

HOMILIA KS. GABOR

Co to znaczy, że Syn Boży 
przyszedł wśród nas jako mały 
człowiek?

Po pierwsze, że Syn ojca 
Wszechmogącego nie 
powstrzymał się od stania się 
maleńką komórką w łonie Maryi 
i być dzieckiem wrażliwym jak 
nowo narodzone niemowlę, 
które potrzebuję miłość i troski 
człowieka, w szczególności, 
rodziców. Ta postawa bycia 
małym i pokornym przed 
Bogiem pozostaje centralną 
częścią życia Jezusa, 
nauczaniem i postępowaniem 
zachęca swoich uczniów w 
każdych czasach, w tym nas, 
być pokornym, a nie Panem nad 
innymi.  

W ten sposób Pan Jezus 
potwierdził również znaczenie 
kochających i opiekuńczych 
rodziców. Święta Bożego 
Narodzenia to dobry moment, 
aby zwolnić, wydostać się z 
nawyku codziennego biznesu i 
bieganiem, i po prostu spędzić 
prawdziwie czas razem ze sobą, 
bawić się i rozmawiać, słuchać i 
jeść razem. Tak więc Boże 

Narodzenie jest również dobrą 
okazją do ponownego 
rozpoczęcia, na nowo; odkryć 
radość z posiadania rodziny, 
niezależnie od tego, jak 
niedoskonałe są nasze rodziny.  
Dziś na świecie istnieje wiele 
rodzin, które nie będą 
świętować Boże Narodzenie, ze 
względu na konflikty w które 
popadli. Nie pozwólmy, aby 
nasze wewnętrzne konflikty 
zapanowały nad nami tak 
bardzo, żeby zniszczyć nasze 
rodziny, najbardziej 
fundamentalny i ważny element 
naszego społeczeństwa.

Dziecko w żłobie również mówi 
mi, że Syn Wszechmocnego 
Ojca ceni ludzką naturę od 
momentu poczęcia w łonie 
matki. Natura ludzka jest mu 
cenna tak bardzo, że bierze na 
siebie ludzką naturę w tym 
również fizyczność. Jako 
człowiek Bóg chce odnieść się 
do nas i komunikować się z 
nami w sposób, w jaki ludzie, 
nie tyle przez cudowne 
objawienia, ale przez zwykły 
ludzkie sposoby, przez siebie 
nawzajem, poprzez relację 
serca z sercem, i to jest właśnie 
nasz cel w budowaniu rodziny 
kościelnej. Pamiętaj Pierwsze 
Przykazanie: Miłujcie Pana Boga 
z całego serca i umysłu(Księga 
Powtórzonego Prawa 6:4-7, 
Mateusz 22:37-40, Marek 
12:30-31) Nie wyobrażam sobie 
Dzieciątka Jezus Tylko, które 
tylko spogląda na matkę Maryję 
z poważnym wzrokiem 
medytując jej Niepokalane 
Poczęcie lub inne kwestie 
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teologiczne. Było bardziej 
prawdopodobne, że Dzieciątko 
Jezus pragnęło przytulenia 
Maryi szukając, jak przyciągnąć 
uwagę mamy, tak jak inne 
dzieci. Jego serce musi być 
pełne miłości do Maryi tak jak 
Maryja była w sercu Józefa.

Narodziny Dzieciątka Jezus to 
również narodzinach 
prawdziwego światła w 
ciemności: Bóg przychodzi do 
nas w Naszej Ciemności. Jezus 
przychodzi do naszego poczucia 
straty, do naszego smutku i w 
nasze chaotyczne życie i mówi 
nam, Jestem z wami, jestem 
Emanuel. Bóg jest z nami w 
ciemności i trudnych czasach. 
Mówi nam, że zamiast skupiać 
się na ciemności w trudnych 
czasach, trzeba nam stanąć na 
własne nogi, spojrzeć  w 
kierunku prawdziwego światła, 
które może przyjść teraz dla 
ciebie w postaci wrażliwej istoty 
ludzkiej, jak dziecko lub jako 
ktoś dorosły w potrzebie, i 
pokazać, że twoja opieka może 
sprawić wielką różnice dla takiej 
osoby, która może miała mniej 
szczęścia niż ty; Czy chcesz 
znajść prawdziwą radość tak jak 
Maryja i Józef w tej ciemną noc 
kiedy dali się ogarnąć 
rozczarowaniem, że nikt nie dał 
im zakwaterowania; pokornie 
przyjęli to, co zastali i Maryja 
urodziła Jezusa a wypełniona 
miłością opiekowała się nim; to 
była ich radość, nie z jakiegoś 
prezentu lub wygodnego 
zakwaterowania.

W dzisiejszych czasach gdzie 
Mikołaj i prezenty dominują 

nad obchodami Bożego 
Narodzenia -  Dziecko, Jezus 
przypomina nam że prawdziwa 
radość nadal można znaleźć bez 
wszystkich towarów 
współczesnego życia, i jest 
ukryta w dawaniu a nie w 
żądaniach.

Wśród nocnej ciszy głos się 
rozchodzi: 
Wstańcie, pasterze, Bóg się 
wam rodzi! Czym prędzej się 
wybierajcie, Do Betlejem 
pospieszajcie Przywitać Pana. 

Poszli, znaleźli Dzieciątko w 
żłobie. Z wszystkimi znaki 
danymi sobie. Jako Bogu cześć 
Mu dali, a witając zawołali 
Z wielkiej radości: 

Ach, witaj Zbawco z dawna 
żądany, Cztery tysiące lat 
wyglądany. Na Ciebie króle, 
prorocy. Czekali, a Tyś tej nocy 
Nam się objawił. 
I my czekamy na Ciebie, Pana, 
A skoro przyjdziesz na głos 
kapłana, Padniemy na twarz 
przed Tobą, Wierząc, żeś jest 
pod osłoną Chleba i wina.

Przybieżeli do Betlejem 
pasterze, Grając skocznie 
Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości, 
chwała na wysokości, 
a pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w 
pokorze Tobie z serca 
ochotnego, o Boże! 
Chwała na wysokości... 

Anioł Pański sam ogłosił te 
dziwy, których oni nie słyszeli, 
jak żywi. Chwała na wysokości... 

Dziwili się napowietrznej 
muzyce i myśleli, co to będzie 
za Dziecię? 
Chwała na wysokości ...

Oto mu się wół i osioł kłaniają, 
Trzej królowie podarunki 
oddają. Chwała na wysokości... 

I anieli gromadą pilnują
Panna czysta wraz z Józefem 
pilnują. Chwała na wysokości... 


