
 
  

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

(Iz 60, 1-6) 
Chwała Boga rozbłysła nad 
Jerozolimą 
 
Czytanie z Księgi proroka 
Izajasza. 
 
Powstań! Świeć, Jeruzalem, 
bo przyszło twe światło i 
chwała Pańska rozbłyska 
nad tobą. Bo oto ciemność 
okrywa ziemię i gęsty mrok 
spowija ludy, a ponad tobą 
jaśnieje Pan, i Jego chwała 
jawi się nad tobą. 
I pójdą narody do twojego 
światła, królowie do blasku 
twojego wschodu. Rzuć 
okiem dokoła i zobacz: Ci 
wszyscy zebrani zdążają do 
ciebie. Twoi synowie 
przychodzą z daleka, na 
rękach niesione są twe córki. 
Wtedy zobaczysz i 
promienieć będziesz, a serce 
twe zadrży i rozszerzy się, bo 
do ciebie napłyną bogactwa 
zamorskie, zasoby narodów 
przyjdą ku tobie. Zaleje cię 
mnogość wielbłądów – 
dromadery z Madianu i z Efy. 
Wszyscy oni przybędą z 
Saby, zaofiarują złoto i 
kadzidło, nucąc radośnie 
hymny na cześć Pana. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Refren: Uwielbią Pana 
wszystkie ludy ziemi. 

   
 
ciebie wyjdzie władca, który 
będzie pasterzem ludu mego, 
Izraela». 
Wtedy Herod przywołał 
potajemnie mędrców i 
wywiedział się od nich 
dokładnie o czas ukazania się 
gwiazdy. A kierując ich do 
Betlejem, rzekł: «Udajcie się 
tam i wypytajcie starannie o 
Dziecię, a gdy Je znajdziecie, 
donieście mi, abym i ja mógł 
pójść i oddać Mu pokłon». Oni 
zaś wysłuchawszy króla, ruszyli 
w drogę. 
A oto gwiazda, którą widzieli na 
Wschodzie, postępowała przed 
nimi, aż przyszła i zatrzymała 
się nad miejscem, gdzie było 
Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, 
bardzo się uradowali. Weszli do 
domu i zobaczyli Dziecię z 
Matką Jego, Maryją; padli na 
twarz i oddali Mu pokłon. 
A otworzywszy swe skarby, 
ofiarowali Mu dary: złoto, 
kadzidło i mirrę. A otrzymawszy 
we śnie nakaz, żeby nie wracali 
do Heroda, inną drogą udali się 
z powrotem do swojego kraju. 
 
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!  

W IELKIE PODZIĘKOWANIA  dla 
wszystkim którzy wspierali 
parafię i mnie w zeszłym roku. 
Specjalne podziękowania dla 
tych, którzy podczas Mszy świętej 
wykonywali różne posługi, 
organizowali uroczystości 
parafialne, pomagali w 
czyszczeniu kościoła i sali, 
układali kwiaty, tym, którzy 
pomagali gościnnie w Kościele i 
na sali, którzy pomagali przy 
różnych pracach itp. 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  
 
 

 
 

Dziękujemy wszystkim 
darczyńcom którzy ofiarowali na 
rzecz Pawła Raka, suma którą 
zebraliśmy to 110f. Jeśli ktoś 
jest jeszcze zainteresowany 
wpłatami na jego cel, będzie 
wywieszona informacja z tył€ 
kościoła na tablicy ogłoszeń. 
 

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! 

(Ef 3, 2-3a. 5-6) 
Poganie są uczestnikami 
zbawienia 
 
Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Efezjan. 
 
Bracia: 
Słyszeliście przecież o 
udzieleniu przez Boga łaski 
danej mi dla was, że mianowicie 
przez objawienie oznajmiona mi 
została ta tajemnica. Nie była 
ona oznajmiona synom ludzkim 
w poprzednich pokoleniach, tak 
jak teraz została objawiona 
przez Ducha świętym Jego 
apostołom i prorokom, to 
znaczy, że poganie już są 
współdziedzicami i 
współczłonkami Ciała, i 
współuczestnikami obietnicy w 
Chrystusie Jezusie przez 
Ewangelię. 
 
Oto słowo Boże.

 
Alleluja, alleluja,Alleluja. 
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na 
Wschodzie 
i przybyliśmy oddać pokłon 
Panu. 

 
(Mt 2, 1-12) 
Pokłon mędrców ze Wschodu 
 
Słowa Ewangelii według 
Świętego Mateusza. 
 
Gdy Jezus narodził się w 
Betlejem w Judei za 
panowania króla Heroda, oto 
mędrcy ze Wschodu przybyli 
do Jerozolimy i pytali: «Gdzie 
jest nowo narodzony Król 
żydowski? Ujrzeliśmy 
bowiem Jego gwiazdę na 
Wschodzie i przybyliśmy 
oddać Mu pokłon». 
Skoro to usłyszał król Herod, 
przeraził się, a z nim cała 
Jerozolima. Zebrał więc 
wszystkich arcykapłanów i 
uczonych ludu i wypytywał 
ich, gdzie ma się narodzić 
Mesjasz. 
Ci mu odpowiedzieli: «W 
Betlejem judzkim, bo tak 
zostało napisane przez 
Proroka: A ty, Betlejem, 
ziemio Judy, nie jesteś zgoła 
najlichsze spośród głównych 
miast Judy, albowiem z   
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Święto Objawienia Pańskiego 
 
Nasza kultura jest dziś 
naznaczona obecnością 
gwiazd i celebrytów. Powstaje 
jednak pytanie: „która z tych 
gwiazd zaprowadzi cię do 
Zbawiciela?”. Która z nich 
zabierze cię do osobistego 
spotkania z Jezusem 
prowadzącym cię z powrotem 
do Ojca? Celebryci zazwyczaj 
są atrakcyjni, ale prawdziwa 
gwiazda nie przyciąga 
ludzkiej uwagi do siebie, tylko 
do kogoś znacznie większego 
i znika, kiedy kończy swoją 
misję (jak św. Jan Chrzciciel). 
 
Podróż mędrców jest 
cudownym symbolicznym 
przedstawieniem tego, jak 
powinna wyglądać udana 
podróż wiary, gdzie sukces 
oznacza znalezienie przez nas 
Mesjasza, Chrystusa. 
 
Kluczowa dla osiągnięcia 
sukcesu jest (przede 
wszystkim) OTWARTOŚĆ na 
przesłania i natchnienia Boga 
w naszych sercach. Mędrcy 
brali pod uwagę to, że 
Mesjasz mógł przybyć w 
każdym czasie, nawet za ich 
życia. Dlatego, zainspirowani 
do szukania Go, rozpoczęli 
studiowanie starożytnych 
tekstów. Chcieli wiedzieć, 
kiedy i gdzie ma się narodzić 
Mesjasz, żeby osobiście Go 
spotkać. Właśnie tej 
otwartości i pragnienia 
poszukiwania i poznania Boga 
jako kogoś, kogo możesz 
spotkać osobiście i kto ma 
dla ciebie osobiste 
przesłanie, tego brakuje w 
sercach wielu katolików. Jeśli 
jesteś jednym z nich, to teraz  

nadszedł czas, aby rozpalić w 
sobie pragnienie poznania 
Bożego przesłania dla ciebie. 
Zrób to poprzez Pismo 
Święte, modlitewne refleksje 
i zapoznanie się z nauczaniem 
Kościoła. Nie zatrzymuj 
swojej drogi wiary i nie 
wchodź w “religię z 
autopilotem”. Raczej 
kontynuuj podążanie za swoją 
gwiazdą, będącą światłem 
wiary, ponieważ Bóg chce 
zbudować z tobą osobistą 
relację. 
 
Podróż mędrców mówi nam 
także o innym bardzo ważnym 
aspekcie udanej podróży 
wiary. Chodzi o CIEMNOŚCI i 
światło, które jako jedyne 
może doprowadzić cię do 
Mesjasza, który jest światłem 
wiary. I w takim przypadku 
potrzebujemy ciemności, 
abyśmy mogli zobaczyć 
światło. Zatem wiara staje się 
bardzo pomocna w ciemności. 
Myślę, że jest to bardzo 
zachęcające przesłanie, 
ponieważ mówi, że czasami 
możemy zbliżyć się do Jezusa 
tylko w ciemności, tj. kiedy 
otaczają nas trudności i 
wszystko idzie źle. Ciemność i 
trudne czasy pomagają nam 
skoncentrować się na tym, co 
naprawdę przybliża nas do 
Jezusa, a mianowicie na 
naszej wierze. To właśnie 
symbolizuje świeca 
chrzcielna. 
 
Usłyszeliśmy w historii 
dzisiejszej Ewangelii, że kiedy 
mędrcy gubią trop, PYTAJĄ O 
WSKAZÓWKI. „Gdzie jest 
niemowlę - król Żydowski?” 
W ten sam sposób, jeśli ty 
zboczysz ze szlaku w drodze 
do wiary i zmagasz się z 
trudnościami, ty także 
poprosić o wskazówki tych,  

którzy wiedzą, jak znaleźć 
Jezusa. Poproś o pomoc 
zamiast poddawać się i 
myśleć, że Bóg cię porzucił 
lub nikogo nie obchodzisz. 
 
Historia mędrców pokazuje 
również, że udana podróż 
wiary to nie tylko podróż 
prywatna. Jest to także 
PODRÓŻ WSPÓLNOTY, podróż 
rodzinna, wspólna podróż 
ludzi, którzy się znają. Mędrcy 
również podróżują jako 
wspólnota. Daje im to 
pewność siebie i możliwość 
wzajemnego wspierania się, 
gdy tracą Ducha. Po to 
właśnie są przyjaciele i po to 
jest Kościół. 
 
Jako wspólnota mają 
możliwość dyskutowania i 
dzielenia się swoimi 
przemyśleniami, obawami i 
wątpliwościami. My jako 
chrześcijanie powinniśmy być 
w stanie robić to samo. 
Najpierw jednak musimy stać 
się wspólnotą, w której ludzie 
sobie ufają i troszczą się o 
siebie, a NIE TYLKO MIJAJĄ 
SIĘ przed i po mszy. Miło było 
na przykład zobaczyć, kiedy w 
ubiegłym roku tak wiele razy 
zebraliśmy się na rekolekcje, 
lub nawet na herbatę i kawę 
po mszy. Mogliśmy się wtedy 
dzielić się naszą wiarą i 
wspierać siebie nawzajem. 
 
Powodem, dla którego podróż 
wiary musi być PODRÓŻĄ 
WSPÓLNOTY, jest także fakt, 
że Chrystus, którego 
pragniesz znaleźć, jest obecny 
w członkach wspólnoty wiary, 
do której należysz. Chrystus 
nie powinien być tylko twoim 
prywatnym obrazem, który 
wielbisz. 

Na koniec zauważmy, że 
mędrcy nie wrócili do domu w 
taki sam sposób, jak przybyli, 
ale wybrali inną drogę. To zaś 
symbolizuje prawdę, że gdy 
spotkasz Chrystusa, Jego 
miłość i troskę, twoja życiowa 
podróż nieuchronnie musi 
obrać nowy kierunek. Twój 
sposób myślenia i stosunek 
do ludzi musi się zmienić, i 
stać się zgodny ze 
schematem myślenia i 
postawy Chrystusa. 
 

(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.  
 
 
Pójdźmy wszyscy do 
stajenki , do Jezusa i 
Panienki 
Powitajmy Maleńkiego i 
Maryję Matkę Jego 
Powitajmy Maleńkiego i 
Maryję Matkę Jego 
 
Witaj, Jezu ukochany, od 
Patriarchów czekany 
Od Proroków ogłoszony, od 
narodów upragniony 
Od Proroków ogłoszony, od 
narodów upragniony 
 
Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, 
wyznajemy Boga w Tobie 
Coś się narodził tej nocy, byś 
nas wyrwał z czarta mocy 
Coś się narodził tej nocy, byś 
nas wyrwał z czarta mocy 
 
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 
 
 
Mizerna, cicha, stajenka 
licha, 
Pełna niebieskiej chwały. 
Oto leżący, przed nami śpiący 
W promieniach Jezus mały. 
 
Nad nim anieli w locie stanęli 
I pochyleni klęczą 
Z włosy złotymi, z skrzydły 
białymi, 
Pod malowaną tęczą. 
 
I oto mnodzy, ludzie ubodzy 
Radzi oglądać Pana, 
Pełni natchnienia, pełni 
zdziwienia 
Upadli na kolana. 
 
Wielkie zdziwienie:wszelkie 
stworzenie 
Cały świat orzeźwiony; 
Mądrość Mądrości, Światłość 
Światłości, 
Bóg - człowiek tu wcielony! 
 
Oto Maryja, czysta lilija, 
Przy niej staruszek drżący 
Stoją przed nami, przed 
pastuszkami 
Tacy uśmiechający. 
 
 
1. Zaprowadź mnie , prosto 
do Betlejem 
zaprowadź mnie, gdzie Bóg 
narodził się 
zaprowadź mnie, nie mogę 
spóźnić się x2 
 
Ref: Świeć, gwiazdeczko, 
mała świeć 
do Jezusa prowadź mnie x2 
 

2.Narodził się, Bóg stąpił na 
Ziemie 
Narodził się, by uratować 
mnie 
Narodził się i nie zostawił 
mnie x2 
 
3. Czekaja tam, Józef i Maryja 
Śpiewają nam, śpiewają 
gloria 
To gloriia, święta historia x2 
 
Zaprowadź mnie, prosto do 
Betlejem 
zaprowadź mnie, gdzie Bóg 
narodził się 
zaprowadź mnie, nie mogę 
spóźnić się 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. 
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