
 
  

 „Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,” Iz 58, 1-9 
 

(Syr 3, 2-6. 12-14) 
Kto jest posłuszny Bogu, czci 
swoich rodziców 
 
Czytanie z Mądrości Syracha. 
 
Pan uczcił ojca przez dzieci, 
a prawa matki nad synami 
utwierdził. Kto czci ojca, 
zyskuje odpuszczenie 
grzechów, a kto szanuje 
matkę, jakby skarby 
gromadził. Kto czci ojca, 
radość mieć będzie z dzieci, 
a w czasie modlitwy będzie 
wysłuchany. Kto szanuje 
ojca, długo żyć będzie, a kto 
posłuszny jest Panu, da 
wytchnienie swej matce. 
Synu, wspomagaj swego ojca 
w starości, nie zasmucaj go 
w jego życiu. A jeśliby nawet 
rozum stracił, miej 
wyrozumiałość, nie 
pogardzaj nim, choć jesteś w 
pełni sił. Miłosierdzie 
względem ojca nie pójdzie w 
zapomnienie, w miejsce 
grzechów zamieszka u 
ciebie. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Refren: Szczęśliwy człowiek, 
który służy Panu 

 
(Kol 3, 12-21) 
Chrześcijańskie zasady życia 
domowego 

   
bo Herod będzie szukał 
Dziecięcia, aby Je zgładzić». 
On wstał, wziął w nocy Dziecię i 
Jego Matkę i udał się do Egiptu; 
tam pozostał aż do śmierci 
Heroda. Tak miało się spełnić 
słowo, które Pan powiedział 
przez Proroka: «Z Egiptu 
wezwałem Syna mego». 
A gdy Herod umarł, oto 
Józefowi w Egipcie ukazał się 
anioł Pański we śnie i rzekł: 
«Wstań, weź Dziecię i Jego 
Matkę i idź do ziemi Izraela, bo 
już umarli ci, którzy czyhali na 
życie Dziecięcia». 
On więc wstał, wziął Dziecię i 
Jego Matkę i wrócił do ziemi 
Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w 
Judei panuje Archelaos w 
miejsce ojca swego, Heroda, bał 
się tam iść. Otrzymawszy zaś 
we śnie nakaz, udał się w 
okolice Galilei. Przybył do 
miasta zwanego Nazaret i tam 
osiadł. Tak miało się spełnić 
słowo Proroków: «Nazwany 
będzie Nazarejczykiem». 
 
Oto słowo Pańskie. 
                                  (HM) 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć?  
 

Spowiedź przed Mszą Św o 
godz 13.00. 
 
Mieszkania są dostępne do 
wynajęcia zarówno na Eday 
Drive (mieszkanie z dwiema 
sypialniami), jak i na 
dziedzińcu kościoła św. 
Piotra (mieszkanie typu 
studio), porozmawiaj z ks. 
Gabor!  
 

Msza na koniec roku: 31 
grudnia o godz. 12.15 w 
kościele św. Piotra. 

Początek roku Mszy 
świętej: 1 stycznia o godz. 
12.15 w kościele św. Piotra, 
jest to także dzień modlitwy 
o pokój na świecie i 
uroczystości Maryi, Matki 
Boskiej. Przed Mszą św. 
Będzie różaniec. 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  
 

Poświęcenie 
Najświętszemu Sercu Jezusa 
Msza o godz. 18.00, a 
następnie konsekracja 
Najświętszego Serca, 3 
stycznia 
 

 
 
 
 

Odczuwasz głód 
duchowego życia i chcesz 
się tym z kimś podzielić? 
 
Naucz się słuchać Boga 
Pierwszy krok: nie tylko pytaj 
„Czego ja chcę?” ale raczej: 
„Czego chcesz Panie, sługa 
Twój słucha!” 
Drugi krok: powiedz: „Panie 
spraw, aby moje serce 
chętnie słuchało!” 
Trzeci krok:  powiedz: „Panie, 
pomóż mi usłyszeć nawet to 
co niemożliwe!” 
Czwarty krok:  powiedz: 
„Panie, wskaż przez Ducha 
Świętego te słowa w Biblii, 
które konkretnie do mnie 
mówisz, i potwierdź je w 
moim codziennym życiu!” 

 

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :

 
                                   (HM) 
Wspolnota Serca Jezusa 
otwarte spotkanie w  2, 3 i 4 
piątek miesiąca w kościele o 
godz. 18.00 
Witamy wszystkich! Pozwól 
nam się odnowić! 

Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Kolosan. 
 
Bracia: 
Jako wybrańcy Boży – święci i 
umiłowani – obleczcie się w 
serdeczne współczucie, w 
dobroć, pokorę, cichość, 
cierpliwość, znosząc jedni 
drugich i wybaczając sobie 
nawzajem, jeśliby ktoś miał coś 
do zarzucenia drugiemu: jak 
Pan wybaczył wam, tak i wy. 
Na to zaś wszystko 
przywdziejcie miłość, która jest 
spoiwem doskonałości. A w 
sercach waszych niech panuje 
pokój Chrystusowy, do którego 
też zostaliście wezwani w 
jednym Ciele. I bądźcie 
wdzięczni. 
Słowo Chrystusa niech w was 
mieszka w całym swym 
bogactwie: z całą mądrością 
nauczajcie i napominajcie 
siebie, psalmami, hymnami, 
pieśniami pełnymi ducha, pod 
wpływem łaski śpiewając Bogu 
w waszych sercach. 
A cokolwiek mówicie lub 
czynicie, wszystko niech będzie 
w imię Pana Jezusa, dziękując 
Bogu Ojcu przez Niego. 
Żony, bądźcie poddane mężom,   

jak przystało w Panu. Mężowie, 
miłujcie żony i nie okazujcie im 
rozjątrzenia. Dzieci, bądźcie 
posłuszne rodzicom we 
wszystkim, bo to jest miłe Panu. 
Ojcowie, nie rozdrażniajcie 
waszych dzieci, aby nie traciły 
ducha. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Alleluja, alleluja,Alleluja. 
W sercach waszych niech 
panuje pokój Chrystusowy; 
słowo Chrystusa niech w was 
mieszka w całym swym 
bogactwie. 

 
(Mt 2, 13-15. 19-23) 
Ucieczka Świętej Rodziny do 
Egiptu 
 
Słowa Ewangelii według 
Świętego Mateusza. 
 
Gdy mędrcy się oddalili, oto 
anioł Pański ukazał się 
Józefowi we śnie i rzekł: 
«Wstań, weź Dziecię i Jego 
Matkę i uchodź do Egiptu; 
pozostań tam, aż ci powiem;  
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Co sprawia, że rodzina jest 
święta? 
 
Dzisiejsze święto nie skupia 
się wyłącznie na rodzinie, ale 
na Świętej rodzinie Józefa, 
Maryi i Jezusa. Ja jednak 
zadaję pytanie, co czyni ich 
rodzinę i jakąkolwiek inną 
rodzinę „świętą”? Gdybym 
chciał podsumować, co czyni 
rodzinę Świętą, 
powiedziałbym, że dzieje się 
tak kiedy członkowie rodziny 
uznają Jedynego i Świętego 
Boga za swój priorytet i 
pozwalają, aby królował w ich 
sercach. Wtedy rodzina staje 
się święta. 
 
Po pierwsze wiemy z 
Ewangelii z ostatniej niedzieli, 
że małżeństwo Maryi i Józefa 
nie jest tylko ich wyborem, 
ale jest Bożym wezwaniem 
dla nich – ICH POWOŁANIEM. 
Oto, co czytamy: „Anioł 
Pański ukazał mu się [Józef] 
we śnie i powiedział: „Józefie, 
synu Dawida, nie bój się 
przyjąć twojej żony Maryi, 
gdyż to co się w niej poczęło, 
pochodzi z Ducha Świętego.” 
Tak więc rodzina jest święta, 
ponieważ rodzice uważają 
swoje małżeństwo za 
powołanie od Boga. 
 
To przekonanie jednak nie 
wystarczy, ponieważ musicie 
stale słuchać, jaki jest plan 
Boga dla waszego 
małżeństwa. Maryja i Józef 
stale słuchali Boga, i 
postępowali zgodnie z tym, co 
im powiedział przez Józefa, 
głowę rodziny, mimo że Jezus 
nie był jego biologicznym 
dzieckiem. W dzisiejszym 
czytaniu Ewangelii słyszymy o  

dwóch innych przykładach, w 
których anioł Pański 
przemawia do Józefa we śnie: 
najpierw prosi Józefa o 
ucieczkę a potem o powrót z 
Egiptu. Bóg przemawia 
również do twojej rodziny, ale 
musisz mieć dla Niego czas, 
usiąść razem i słuchać Go, 
czytając regularnie Biblię, 
zastanawiając się nad 
codziennymi wydarzeniami w 
waszym życiu, i dzieląc się ze 
sobą tym co Bóg do ciebie i 
was mówi. Św. Paweł w 
drugim czytaniu zachęca nas, 
aby orędzie Chrystusa było 
obecne w naszych domach. 
 
Wiem z rozmów z 
małżeństwami, że wielu z was 
nie rozmawia i nie zastanawia 
się wspólnie nad tym, co Bóg 
może wam powiedzieć. Wielu 
nie czyta codziennego Słowa 
z Biblii, ani nawet nie modli 
się razem jako rodzina czy 
jako para małżeńska. Wiem 
jednak również, że są pary, 
które nie wyłączają światła w 
nocy, bez rozmowy o 
kończącym się dniu, bez 
dziękowania Bogu za jego 
błogosławieństwa, i bez 
regularnej wspólnej modlitwy. 
Św. Paweł zachęca nas w 
dzisiejszym drugim czytaniu 
do uwielbienia i dziękowania 
Bogu za jego 
błogosławieństwa. Dobrą 
okazją ku temu są także 
wspólne modlitwy podczas 
posiłków. 
 
Św. Paweł wzywa was 
również do wzajemnego 
nauczania w mądrości. Nie 
oznacza to wzajemnego 
protekcjonizmu, ale oznacza 
wzajemną pomoc w 
poznawaniu Biblii i nauki 
Kościoła. Dlatego dobrym  

pomysłem może być 
posiadanie kopii Katechizmu 
w domu i używania go 
podczas wspólnego czytania 
Biblii lub dyskusji z dziećmi 
na temat kwestii moralnych. 
To prosty sposób na 
sprawdzenie, co mówi Kościół 
na te tematy. Bez względu na 
powszechne założenia, 
Katechizm odnosi się do 
ogromnej różnorodności 
codziennych spraw. 
 
Święte rodziny również mają 
świętych przyjaciół. Żeby 
więc pozostać na drodze do 
świętości, rodziny muszą 
pielęgnować bliskie stosunki 
z tymi, którzy są blisko Boga. 
Katechizm uczy nas (w KKK 
374-376), że ludzkość została 
stworzona, aby być w 
przyjaźni z Bogiem, dzielić 
Boże życie oraz być z Nim w 
bliskości. Niedzielna msza 
jest dobrym początkiem dla 
takiego sposobu życia, ale 
bliskość i przyjaźń muszą być 
utrzymywane w domu przez 
cały tydzień. 
 
My, katolicy, nadal 
przedstawiamy postawę 
religijnego indywidualizmu. 
Mianowicie zwracamy się do 
Boga tylko jako jednostki, a 
nie jako rodzina. Aby 
zbudować przyjaźń z Bogiem 
jako rodziną, musicie 
rozmawiać z Nim jako 
rodzina. Musicie przeznaczyć 
dla Niego specjalny czas i 
dziękować Mu codziennie 
jako rodzina, żeby wspólnie 
odkrywać Jego wolę dla was 
zwłaszcza, jeśli oboje (jako 
para) wierzycie w Boga. 
Pamiętajcie, że jesteście 
jednym ciałem poprzez 
sakrament małżeństwa, a nie 
dwiema oddzielnymi istotami.  

Jeśli potraficie być dla siebie 
nadzy fizycznie, bądźcie też 
dla siebie nadzy duchowo. 
 
Wreszcie, bardzo ważne jest, 
aby ze względu na świętość 
waszych rodzin uznać jedność 
i pokój za wasze najwyższe 
priorytety. Dlatego 
członkowie rodziny muszą być 
gotowi upokorzyć się przed 
sobą, uznać swoje błędy i 
wady. Muszą chcieć szukać 
przebaczenia i pojednania ze 
sobą nawzajem w Chrystusie. 
On bowiem powiedział 
Piotrowi, że powinniśmy sobie 
wybaczać siedemdziesiąt razy 
siedem razy, co znaczy 
ZAWSZE i bez przekreślania 
kogokolwiek. 
 
 

(O. G.) 

MÓDL SIE Z PAPIEZEM 
 
Za Rodziny: 
Aby rodziny, przez życie modlitwy i 
miłości, stawały się coraz lepszymi 
“szkołami prawdziwego wzrostu 
człowieczeństwa”. 

Aplikacja do modlitwy 
 

 
 

 
 
Ojcze nasz , któryś jest w 
niebie, OJCZE NASZ 
święć się imię Twoje; 
przyjdź królestwo Twoje; 
OJCZE NASZ 
bądź wola Twoja, jako w 
niebie tak i na ziemi. 
OJCZE NASZ 
Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj 
OJCZE NASZ 
I odpuść nam nasze winy,  
OJCZE NASZ 
Jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom. 
OJCZE NASZ 
I nie dopuść, abyśmy ulegli 
pokusie OJCZE NASZ 
ale nas zbaw ode złego. 
OJCZE NASZ 
 

Chwała na wysokości!  
Chwała Jedynemu Bogu!  
Chwała na wysokości!  
Chwała, a ludziom pokój!  
 
1. Chwalimy Cię, 
błogosławimy Cię 
Wielbimy Cię, wysławiamy 
Dzięki Ci składamy  
Bo wielka jest chwała Twoja! 
Panie Boże, Królu nieba 
Boże Ojcze Wszechmogący  
Panie, Synu Jednorodzony  
Jezu Chryste.  
 
2. Baranku Boży, Synu Ojca 
Który gładzisz grzechy świata  
Zmiłuj się nad nami  
Zmiłuj się nad nami  
Który gładzisz grzechy świata  
Przyjm błaganie nasze  
Który siedzisz po prawicy 
Ojca  
Zmiłuj się nad nami. 
 
3. Albowiem tylko Tyś jest 
święty  
Tylko Tyś jest Panem 
Tylko Tyś najwyższy, Jezu 
Chryste  
Z Duchem Świętym, 
w chwale Boga Ojca. Amen.  
 
 
Gdy się Chrystus rodzi 
I na świat przychodzi 
Ciemna noc w jasnościach 
Promienistych brodzi 
Aniołowie się radują  
Pod niebiosa wyśpiewują  
Gloria, gloria, gloria  
In excelsis De-o" | x2 
 
Mówią do pasterzy 
Którzy trzód swych strzegli 
Aby do Betlejem 
Czym prędzej pobiegli 
Bo się narodził Zbawiciel  
Wszego świata Odkupiciel  
Gloria, gloria, gloria  
In excelsis Deo | x2 
 
 

O niebieskie duchy 
I posłowie nieba 
Powiedzcież wyraźniej 
Co nam czynić trzeba 
Bo my nic nie pojmujemy  
Ledwo od strachu żyjemy  
Gloria, gloria, gloria  
In excelsis Deo | x2 
 
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. 
 
Gdy śliczna Panna  Syna 
kołysała 
Z wielkim weselem tak jemu 
śpiewała: 
Li, li, li, li, laj, moje 
Dzieciąteczko 
Li, li, li, li, laj, śliczne 
Paniąteczko 
 
Wszystko stworzenie śpiewaj 
Panu swemu 
Pomóż radości wszelkiej 
sercu memu 
Li, li, li, li, laj, wielki 
Królewiczu 
Li, li, li, li, laj, niebieski 
Dziedzicu 
 
Sypcie się z nieba śliczni 
aniołowie 
Śpiewajcie Panu niebiescy  

duchowie 
Li, li, li, li, laj, mój wonny 
kwiateczku 
Li, li, li, li, laj, w ubogim 
żłóbeczku 
 
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, piękniuchny nasz 
Aniołeczku. 
Lulajże wdzięczniuchny 
świata Kwiateczku. 
 
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 
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