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Celebracja słowa Bożego. Bóg przychodzi do każdego 
(Łk 2, 8–20)

Pieśń na wejście
Wśród nocnej ciszy (śpiew kolędy z inscenizowaniem)

Pozdrowienie
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pan z wami! I z duchem twoim.

Wprowadzenie
Kochane dzieci! Serdecznie witam was na celebracji słowa Bożego. 

Dzisiaj przeczytamy z Pisma Świętego o ważnym wydarzeniu, które 
miało miejsce w Betlejem po narodzeniu Pana Jezusa. 

Czytanie słowa Bożego
Ewangelia – Łk 2, 8–20

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż 
nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała 
Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł 
do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która 
będzie udziałem całego narodu: Dziś w mieście Dawida narodził się 
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: 
znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, któ-
re wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój 
ludziom, w których sobie upodobał”. Gdy aniołowie odeszli od nich do 
nieba, pasterze mówili między sobą: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, 
co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. Udali się też pospiesznie 
i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy je ujrzeli, 
opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, któ-
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rzy to słyszeli, zdumiewali się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz 
Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co widzieli 
i słyszeli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Homilia
Zapraszam was dzisiaj do Betlejem. Miasto to położone jest na 

grzbiecie górskim w Palestynie i znajduje się blisko, bo tylko 10 kilome-
trów na południe od Jerozolimy. Betlejem ma długą historię. Było to ro-
dzinne miasto Rut i Booza, postaci Starego Testamentu; tam też urodził 
się Dawid, król Izraela w latach około 970–930. Jeszcze dzisiaj Betlejem 
otoczone jest polami, na których „pasterze strzegą swych stad”.

Dla Jezusa jednak nie było miejsca w Betlejem, dano Mu tam jedynie 
stajnię i żłób, dzielony razem ze zwierzętami. Ponadto o narodzeniu się 
Jezusa, Syna Bożego dowiedziało się tylko kilku skromnych pasterzy. 

Fragment Ewangelii wg św. Łukasza, który przed chwilą przeczy-
taliśmy o tym właśnie opowiada. Jesteśmy uczestnikami niecodzienne-
go wydarzenia: jest noc, pasterze trzymają straż nad swoją trzodą, by 
wilki nie porwały żadnej z ich owiec. Pasterze w tamtych czasach byli 
ludźmi niewiele znaczącymi, ludźmi z marginesu społecznego, którzy 
nie cieszyli się najlepszą opinią. Nie robili nic niezwykłego: dzień i noc 
troszczyli się o swoje stado, czuwając na pastwisku. 

Jednak tym zwykłym ludziom w ich codziennej pracy przy stadzie 
dał się słyszeć głos Boga; zostali zaskoczeni przyjściem i objawieniem się 
Pana. Do takich właśnie prostych ludzi Bóg przychodzi i kieruje swoje 
słowo. Historia pokazuje, że Bóg chętnie daje się poznać ludziom zwy-
czajnym, często też dzieciom, a nie ludziom szczególnie przygotowa-
nym. Dziś Bóg nam pokazuje, że dla niego każdy człowiek jest ważny, 
że zna nas po imieniu, że pragnie, by każdy usłyszał Jego głos i poznał 
Go. Bóg pokazuje nam, że w naszej codzienności, niezależnie od tego, 
czy jesteśmy w domu, czy uczymy się w szkole, czy bawimy się na bo-
isku, wszędzie możemy spotkać Boga. 

Słowo, jakie Bóg skierował do pasterzy jest bardzo proste: nie bój-
cie się, lecz cieszcie się. Dla was w Betlejem narodził się Zbawiciel. 
Idźcie tam! Zobaczcie Pana i Mesjasza, który urodził się dla nas i leży 
w ubogiej stajni w żłobie. 

Na wezwanie Boże pasterze odpowiadają bez wahania i natych-
miast. Ich reakcja jest wzruszająca: do Betlejem idą z pośpiechem. Fak-
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tycznie znaleźli, jak im było obiecane: Maryję, Józefa oraz Niemowlę 
leżące w żłobie.

To, co zobaczyli, głoszą innym: „Gdy Go ujrzeli, opowiedzieli o tym, 
co im zostało objawione o tym Dziecięciu” (Łk 2, 17), tzn. głoszą, że Je-
zus jest Zbawicielem, Panem i Mesjaszem, Który przychodzi do nich. 
Widać z tego, że do głoszenia radosnej nowiny o Jezusie, który przy-
chodzi do każdego, nie trzeba kończyć studiów ani być katechetą. 

Każdy z nas jest bardzo umiłowany przez Boga, On zna nas i jest bli-
sko każdego człowieka. Jest z nami w każdym miejscu: w domu, w szko-
le, na ulicy. Jest z nami i troszczy się o nas, kiedy śpimy, pracujemy, 
bawimy się i pomagamy innym. Nie opuszcza nas również wtedy, kiedy 
coś nam się nie udaje. Kiedy coś jest dla nas trudne, chętnie nam pomaga.

Przychodzi dziś do nas, jak przyszedł do zwykłych pasterzy i zapra-
sza nas, byśmy otworzyli oczy na Jego pełną miłości obecność. 

Jak Go rozpoznać? On jest z nami, kiedy nasi rodzice i bliscy oka-
zują nam miłość i serdeczność. On jest z nami, kiedy nasi nauczyciele 
troszczą się o to, byśmy byli dobrymi i mądrymi ludźmi. On jest z nami, 
kiedy z kolegami miło spędzamy czas.

Do pasterzy Bóg przyszedł w nocy. Wtedy, kiedy się Go nie spo-
dziewali, dał im się rozpoznać jako Zbawiciel, Mesjasz i Pan. Wtedy też 
dał im zadanie, by o Nim opowiadali innym. 

Jakie zadanie i powołanie Bóg nam daje, kiedy przychodzimy do Nie-
go, kiedy jako małe Dziecko leży w żłobie? Jezus zaprasza nas do tego, 
by otworzyć oczy, serce i ręce. Otworzyć oczy to zobaczyć, kto wokół nas 
potrzebuje pomocy. Otworzyć serce to ucieszyć się, że mogę dla kogoś 
uczynić coś dobrego, tak, żeby się uśmiechnął. Otworzyć ręce to podzie-
lić się z kimś tym dobrem, które sam od Boga otrzymałem. 

Dzisiaj jest taki czas, że Bóg przychodzi do nas, pozwala nam poznać, 
że jest blisko nas i że troszczy się o nas. Tak jak pasterze dostali misję, by 
głosić Jego miłość, tak i my otrzymujemy od Boga misję. Zastanówmy 
się, do czego nas Bóg wzywa i jak Mu odpowiemy?
(Chwila milczenia) 

Dziękczynienie 
(Dzieci śpiewają refren, a przygotowana grupa gra na instrumentach muzycznych) 
C: Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jako człowiek urodziłeś się 

w zwykłej rodzinie.
W: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie.



s. Anna Emmanuela Klich OSU142

C. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że przychodzisz do każdego człowieka.
W: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie.
C. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że obdarzasz nas swoją bliskością 

i miłością przez naszych rodziców i bliskich.
W: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie.
C. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że przychodzisz do nas w Komunii Świętej.
W: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie.
C. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że mówisz do nas w słowie Bożym.
W: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie.
C. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś obecny w każdym człowie-

ku, również w chorym, starszym i potrzebującym pomocy.
W: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie.
C: Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że przez nasze dobre uczynki chcesz 

dawać miłość innym ludziom.
W: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie.
C: Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że przez nasze dobre słowo chcesz 

mówić do naszych bliźnich.
W: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie.

Czynność liturgiczna – modlitwa Ojcze nasz ze złożonymi dłońmi
W czasie każdej Mszy Świętej wspólnie modlimy się modlitwą Ojcze 

nasz. Tej modlitwy nauczył nas Pan Jezus. Zapraszam was do bardzo 
starannego złożenia dłoni. Modlitewny gest złożonych dłoni oznacza, 
że nasze dłonie wkładamy w dłonie Boga, by Mu powiedzieć o naszym 
zaufaniu do Niego i o wierności Jemu. 

Ojcze nasz…

Modlitwa:
Módlmy się! Boże, Ty dajesz nam radość z Uroczystości Narodzenia 

Jezusa, prosimy Cię, spraw, abyśmy jak pasterze przyjęli Twojego Syna, 
przychodzącego do nas w słowie Bożym, w Eucharystii i w potrzebują-
cym pomocy bliźnim. 

Błogosławieństwo
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen.

Śpiew na zakończenie
Bosy Pastuszek.


