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   Pierwsze czytanie                                                                        Iz 7,10-14                                                                                    
   Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

  Pan przemówił do Achaza tymi słowami: ”Proś dla siebie o znak od Pana, Boga 

twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze”. Lecz Achaz odpowiedział: 

”Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”. Wtedy rzekł Izajasz: ”Słuchajcie 

więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie 

się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi 

Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”.                                 

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                 

Drugie czytanie                                                                                Rz 1,1-7         

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

   Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia 

Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach 

świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a 

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy 

Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i 

urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla 

posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do 

wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w 

Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.  

                                                                                                                    Oto Słowo Boże. 

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                    Mt 1,18-24                                         

  Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel,  

                                                                                                        to znaczy Bóg z nami.                                                                                                                     

 

 Ewangelia                                                                                    Mt 1,18-24                                                                               
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  

   Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z 

Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha 

Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym 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. 

                                                                                                          Oto Słowo Pańskie.  

Rozważanie 

 

Czytając dzisiejszą Ewangelię możemy odczuć, że życie dwojga młodych ludzi z 

Nazaretu – Maryi i Józefa – nacechowane jest milczeniem. Maryja i Józef mają swój 

własny sekret i swoje powołanie. Maryja zachowuje w sercu swoje doświadczenie 

spotkania z Bogiem. Józef, mąż sprawiedliwy, przeżywa wewnętrzną walkę między 

miłością a prawem. Prawo skazywało wiarołomną narzeczoną na karę śmierci przez 

ukamienowanie na progu rodzicielskiego domu (por. Pwt 22, 22-27). Józef wybiera 

rozwiązanie dyskretne, choć bolesne, poprzez które próbuje ocalić dobre imię. 

Postanawia zerwać zaręczyny i oddalić, porzucić Maryję. Kontemplując tę scenę, 

możemy stawiać liczne pytania: Dlaczego Maryja nie dzieli się doświadczeniem 

zwiastowania z Józefem? Dlaczego zachowuje tajemnicę? Dlaczego idzie do Elżbiety, 
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pozostawiając narzeczonego w niepewności? Możemy również 

odczuć, że życie Maryi i Józefa nacechowane jest milczeniem. 

Maryja przechowuje w swoim sercu słowa Boże, rozważa je (Łk 2, 

19), ale również dzieli się z Elżbietą. Józef natomiast jest 

człowiekiem dogłębnego milczenia. Z jego ust nie padło żadne, 

choćby najkrótsze zdanie, zapisane w historii. Jakby nie miał nam 

nic do powiedzenia. Jednak w tym milczeniu słucha, rozważa a 

później działa. Bez rozgłosu, bez słowa, ale i nie bez cierpienia, 

rozwiązuje w wierze problemy, które stawia przed Nim Bóg. „Józef 

uczynił tak, jak Mu Anioł Pański polecił”. Cisza Józefa i Maryi nie 

jest jałowa. Nie jest również dzielącym ich murem. Oboje 

przeżywają ciszę jako przestrzeń, w której ich życie osobiste i 

małżeńskie jest związane z Bogiem i od Niego czerpie siłę. Dzięki 

milczeniu i ciszy mogą podołać codziennym trudnościom i 

przeciwnościom życia. Droga Józefa nie była łatwa. W czasach 

Jezusa kobieta była drogocennym naczyniem. Gdy ojciec 

dziewczyny powierzał swą córkę narzeczonemu, był on za nią 

odpowiedzialny. Stąd pojawia się problem Józefa. Nie potrafił 

uchronić drogocennego naczynia, które zostało mu powierzone 

przez rodziców Maryi. Józef jest prawdziwym mężczyzną, 

człowiekiem „z krwi i kości”. Ale jest również człowiekiem wiary 

ukrytej w Bogu. Pozostaje tajemnicą, na ile był w pełni świadomy 

posłannictwa Jezusa. Na pewno wiele nie rozumiał. Patrząc na 

zwyczajne życie i wzrost Jezusa zapewne nieraz zadawał sobie 

pytania, czy to naprawdę jest Syn Boży, który ma wybawić Izraela. 

ednak „wbrew nadziei uwierzył nadziei” (Rz 4, 18). Nie cofnął 

nigdy pierwszego „tak” danego Bogu i Jego Synowi. Otwarł się na 

nowe, zaryzykował nawet poczucie własnej sprawiedliwości i 

zaakceptował osobiste upokorzenie. Józef jest skrupulatnym i 

delikatnym opiekunem procesu, który dokonuje się w życiu Maryi. 

Pozwala, by Bóg do końca doprowadził w Niej swoje dzieło. 

Pozostawia Maryję czystą. Syna Maryi nazywa imieniem Jezus. 

Uznaje Go więc Zbawicielem.  

 

Medytując nad Ewangelią, postawmy sobie pytania: czy szanujemy głębię 

innych? Czy w sytuacjach, w których przeżywamy rozterki połączone z lękami 

o przyszłość (naszą lub naszych bliskich) potrafimy wsłuchiwać się w 

delikatny głos Boga, który mówi, by się nie lękać i spojrzeć „Jego oczami” 

na nasze doświadczenie? Czy w trudnych sytuacjach pozwalamy Bogu 

działać, gdy On zechce?      

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

tygodnia 

 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Sdz 13, 2-25a 

 

 Ewangelia Łk 1, 5-25 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Iz 7, 10-14   

                                                       

Ewangelia Łk 1, 26-38 
                                            

Środa 

                                        

1 czytanie Pnp 2, 8-14 

 

 Ewangelia Łk 1, 39-45 
                                    

Czwartek 

                                        

1 czytanie 1 Sm 1, 24-28 

 

  Ewangelia Łk 1, 46-56 

 

Piątek 

                                           
 1 czytanie Ml 3, 1-24 

 

   Ewangelia Łk 57-66 

 

Sobota 

 

1 czytanie 2 Sm 7, 1-16 

 

 Ewangelia Łk 1, 67-79 

 

Niedziela 

 

 1 czytanie Iz 62, 1-5 
 

  2 czytanie Dz 13, 16-25 

 

Ewangelia Mt 1, 1-25 
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               Ogłoszenia parafialne 

• Trwa Nowenna przed Bożym Narodzeniem. Codziennie o godz. 17.40, a w Wigilię 

pół godziny przed Pasterką. 

• Bóg zapłać! wszystkim osobom, które roznosiły opłatki. Jeszcze jest sporo rodzin, 

które nie otrzymały opłatka. Gdyby ktoś chciał pomóc, serdecznie zapraszamy do 

zakrystii. 

• Dziś ministranci za dobrowolną ofiarę rozprowadzają przed bazyliką sianko na stół 

wigilijny. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na formację ministrantów. 

• Zespół Parafialny Caritas rozprowadza świece na stół wigilijny. 

• W poniedziałek na godz. 19.00 zapraszamy do bazyliki na modlitwę i spotkanie z o. 

Dariuszem Piórkowskim - jezuitą, duszpasterzem, kierownikiem duchowym i 

rekolekcjonistą, autorem publikacji poświęconych duchowości, rozwojowi 

osobistemu i Biblii. Nasz Gość podzieli się słowem na temat: Czy Bóg nas karze i 

nagradza? 

• W środę zapraszamy na modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, którą poprowadzi ks. 

Krzysztof Kralka. Rozpocznie się ona o godz. 17.15 Nowenną do Bożego 

Narodzenia. Intencje modlitewne możemy składać do puszki lub w środę 

bezpośrednio w zakrystii. Następnie o godz. 18.00 odprawiona zostanie Msza św., a 

po niej, ok. godz. 19.00, modlitwa przed Najświętszym Sakramentem z prośbą o 

uzdrowienie duszy i ciała. 

• W środę o godz. 19.00 konferencja do rodziców i chrzestnych.  

• Do czwartku od godz. 17.30 oczekujemy w konfesjonałach na wszystkich, którzy 

jeszcze z różnych powodów nie zdążyli się wyspowiadać. 

• W sobotę ostatnie w tym roku roraty. Serdecznie zapraszamy! 

• W Wigilię na Mszę św. o godz. 8.00 zapraszamy wszystkie rodziny, które w tym roku 

pożegnały swoich bliskich. O godz. 7.45 czytane będą imiona zmarłych. Przed 

ołtarzem będą płonęły znicze symbolizujące obecność naszych bliskich. Po 

Eucharystii rodziny zabiorą je i zaniosą na groby tych, których po raz pierwszy 

zabraknie przy stole wigilijnym i na święta. 

• Wigilia dla osób samotnych, ubogich oraz bezdomnych z całego miasta i okolicy 

odbędzie się 24 grudnia o godz. 10.00 w Warsztatach Terapii Zajęciowej CAL przy 

ul. Lubelskiej 135E. Będzie w niej uczestniczył ks. bp Józef Wróbel. Serdecznie 

zapraszamy! 
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• Wieczorem wieczerza wigilijna w naszych domach. Postarajmy się, aby nasze 

świętowanie miało charakter prawdziwie religijny. Niech nie zabraknie wspólnej 

modlitwy, czytania Ewangelii, łamania się opłatkiem, rodzinnego kolędowania, może 

wyciągnięcia ręki do zgody. Odłóżmy telefony komórkowe, wyłączmy telewizory, 

komputery – niech to będzie czas dla rodziny! W same święta niech w centrum 

znajdzie się udział we Mszy św. i budowanie jedności rodzinnej. 

• O godz. 24.00 zapraszamy na Pasterkę.   

• W niedzielę uroczystość Bożego Narodzenia. W drugi dzień świąt obchodzimy 

święto św. Szczepana. W obydwa dni obowiązuje niedzielny porządek Mszy św. 

• 26 grudnia podczas Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się uroczystość zakończenia 

Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka. Osoby, które podjęły ten dar modlitwy, 

prosimy, by przybyły ze świecami. 

• W ostatnich dniach zwolniło się miejsce na pielgrzymkę do Ziemi św. 13-

19.01.2023r. Być może ktoś z nas mocno w ostatnim czasie marzył o takim 

doświadczeniu duchowym, jest okazja. Informacje u ks. Proboszcza. 

• Cieszymy się, że w tym roku wizyta duszpasterska z modlitwą błogosławieństwa 

domów naszych parafian będzie mogła odbywać się bez żadnych przeszkód. 

Wszystkie rodziny będą więc mogły spotkać się ze swoimi duszpasterzami. Początek 

odwiedzin 28 grudnia. Plan wizyty zostanie podany w najbliższym czasie. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim 

Parafianom, Gościom oraz Sympatykom radosnych świąt Bożego Narodzenia i 

udanego tygodnia. 

 


