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I niedziela Adwentu
1 grudnia 2013
Iz 2,1-5; Ps 122; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44
Słowo Boże wzywa nas do czuwania, do oczekiwania na powtórne przyjście
Chrystusa. Kieruje nasze myśli ku radosnemu spotkaniu z Panem. Jego powrót
na ziemię będzie niespodziewany. Już teraz jednak każda Eucharystia przybliża nas
do zbawienia. Nadchodzi dla nas godzina powstania ze snu, godzina nawrócenia.
II niedziela Adwentu
8 grudnia 2013
Iz 11,1-10; Ps 72; Rz 15,4-9; Mt 3,1-12
Jan Chrzciciel głosił nadejście Mesjasza, nawoływał do nawrócenia i chrzcił wodą
grzeszników, którzy ze skruchą wyznali swoje grzechy. My już otrzymaliśmy chrzest
Chrystusowy – chrzest Duchem Świętym i ogniem. Słyszeliśmy Dobrą Nowinę
o nadejściu Mesjasza. Wezwanie do nawrócenia, przemiany życia, do odrzucenia
złych uczynków i większej miłości bliźniego jest jednak nadal aktualne – nawrócenie jest konieczne do tego, byśmy mogli stać się uczestnikami zbawienia.
III niedziela Adwentu
15 grudnia 2013
Iz 35,1-6a.10; Ps 146; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11
Słowo Boże wzywa nas od chrześcijańskiej radości, wynikającej z nadziei oczekiwania na przyjście Jezusa. Ten, który zwyciężył śmierć i grzech, który nas wyzwolił,
przychodzi, aby dać nam możliwość uczestniczenia w swoim zwycięstwie.
IV niedziela Adwentu
22 grudnia 2013
Iz 7,10-14; Ps 24; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24
Maryja, służebnica Pańska, przyjęła Słowo, które w niej stało się Ciałem. Józef zawierzył Bożemu słowu, przez co stał się świadkiem wypełnienia obietnicy o przyjściu Mesjasza. Każdy z nas jest wezwany do przyjęcia Bożego słowa, które ma moc
przemieniać całe nasze życie i prowadzić do Tego, w którym spełniają się wszystkie
nadzieje.
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Uroczystość Narodzenia Pańskiego
25 grudnia 2013
Msza w nocy – Iz 9,1-3.5-6; Ps 96; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14
Msza o świcie – Iz 62,11-12; Ps 97; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20
Msza w dzień – Iz 52,7-10; Ps 98; Hbr 1,1-6; J 1,1-18
Syn Boży stał się człowiekiem, by ludzie mogli stać się dziećmi Bożymi. On przynosi nam pokój i łaskę. Przed wiekami zamieszkał wśród nas, a obecnie jest dla nas
realnie obecny w Eucharystii. Kto słucha Chrystusa, dostępuje zbawienia i staje
się świątynią Boga.
Niedziela w oktawie uroczystości Narodzenia Pańskiego – święto Świętej
Rodziny
29 grudnia 2013
Syr 3,2-6.12-14; Ps 128; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
Święty Józef, opiekun Jezusa, zawierzył Bożemu słowu i – chroniąc swoją rodzinę –
udał się do Egiptu. Jezus powrócił stamtąd, aby, jak niegdyś Mojżesz, wyprowadzić
lud z niewoli – niewoli grzechu i śmierci. Także i teraz gromadzi swój lud, który
w Nim staje się Kościołem, świętą rodziną na wzór Rodziny z Nazaretu.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
1 stycznia 2014
Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21
Od początku stworzenia Bóg błogosławił człowiekowi. Posyłał proroków, aby głosili ludziom Jego słowo. Zesłał również na ziemię swojego Syna, który narodził się
jako człowiek z Dziewicy Maryi. To zgoda Maryi sprawiła, że wszyscy otrzymaliśmy dar dziecięctwa Bożego.
II niedziela po uroczystości Narodzenia Pańskiego
5 stycznia 2014
Syr 24,1-2.8-12; Ps 147; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18
Słowo stało się Ciałem w Chrystusie. To On, przyjmując ludzkie ciało i ludzką
naturę, zamieszkał między nami. Przez Niego dokonała się tajemnicza wymiana –
On sam, Nieskończony, przyjął ograniczenia ludzkiej natury, a śmiertelny i słaby
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człowiek stał się dziedzicem nieba. W Nim Bóg wybrał nas, abyśmy stali się świętymi. Ta prawda jest źródłem nadziei wypływającej z naszego powołania.
Uroczystość Objawienia Pańskiego
6 stycznia 2014
Iz 60,1-6; Ps 72; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Prorok Izajasz zapowiedział nadejście światłości, która zaprowadzi do Boga wszystkie narody. Jezus Chrystus, Światłość Świata, narodził się jako człowiek, aby zbawić
ludzi – nie tylko naród wybrany, ale wszystkich, z każdego pokolenia, języka, ludu
i narodu. Mędrcy ze Wschodu, poganie, przybyli do Niego prowadzeni światłem
gwiazdy. Nam również, podczas chrztu świętego, zostało dane światło wiary, które
ma nas prowadzić do Zbawiciela.
Niedziela Chrztu Pańskiego
12 stycznia 2014
Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17
Wokół Jana Chrzciciela nad Jordanem zebrali się pokutujący grzesznicy, szukający
pojednania z Bogiem. Przyszedł tam i Jezus, aby w ludzkiej naturze przyjąć chrzest,
a wraz z nim miłość Ojca. Bóg potwierdza, że to Jezus jest Tym, który ma przynieść
narodom Prawo, Tym, którego pouczeń wyczekują wszystkie narody, przymierzem
dla narodów i Światłością Świata.
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