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Pierwsze czytanie:

(Syr 24, 1-2. 8-12) Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

Psalm responsoryjny: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało
Drugie czytanie:
Ewangelia:

(Ef 1, 3-6. 15-18) Bóg przeznaczył nas na przybrane

dzieci

(J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem i zamieszkało między

nami

Na ____________ było ____________ ,
a Słowo było u ____________,
i Bogiem było Słowo.
Ono _________ na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się __________,
a bez ___________ nic się nie stało,
co się stało.

było
Niego
Słowo
stało
Boga
początku
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MODLITWA
TYGODNIA
Gdy pojawi się Nowy Rok,
Wystrzelą w niebo
petardy,
A ludzie zatańczą
Radosny taniec życia,
Uklęknę w kąciku,
Cichutko połączę się
z Bogiem
W modlitwie.
Dziękuję Ci Boże

GWIAZD

Nowy Rok
Witajże nam „Roczku Nowy”
W dniu słonecznym w dniu zimowym!
Witaj, witaj w naszej szkole.
I przynoś nam dobrą dolę.
Nowy Roczku, niech dni twoje
Płyną w szczęściu i spokoju.
A za pilność daj w nagrodę
Latem słonko i pogodę!

Za każdy przeżyty dzień
Za uśmiech i łzy,
Za radość i cierpienie...
Proszę Cię Boże
By te nowe dni
Wypełniła nadzieja,
Na lepsze życie.
By ustąpiła nienawiść,
Obłuda i kłamstwo,
By dzieci nie patrzyły
Smutnymi oczkami.

Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania
króla Heroda w Judei, do Betlejem - miejsca
narodzin Jezusa - przybyli ze Wschodu mędrcy,
gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się
król żydowski. Odnaleźli Jezusa w stajence,
oddali mu pokłon i złożyli dary: Kacper
ofiarował kadzidło - symbol boskości, Melchior
- złoto, symbol władzy królewskiej, a Baltazar
- mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci.

WIERSZ
KOLĘDNIKÓW
W. Chotomska
Z wesołą piosenką,
Z muzyką i tańcem,
Pomiędzy domami
Idą przebierance.
Wesoło śpiewamy,
Do okien pukamy.
Hej, kolęda, kolęda!
Dokąd tak idziecie?
Gdzie was wiedzie ścieżka?
-Idziemy przez miasto,

C†M†B – symbol wypisywany z
okazji
uroczystości
Objawienia
Pańskiego,
popularnie
zwanego
Trzech Króli, który pojawia się na
drzwiach
mieszkań.
Oznacza
błogosławieństwo dla domu i jego
ochronę przed złem. Powstanie napisu
jest nawiązaniem do pierwszych liter
łacińskiego
zdania
Christus
mansionem
benedicat
(Niech
Chrystus błogosławi temu domowi).
Czasami wpisywana jest wersja
K+M+B, która nawiązuje do imion
trzech króli (Kacpra, Melchiora i
Baltazara).
Na Prawach Rękopisu

kontakt: iskierka@parafialeeds.org.uk

Pukamy do mieszkań.
Wesoło śpiewamy,
Życzenia składamy,
Hej, kolęda, kolęda!
Stary Rok już odszedł,
A my raźnym krokiem
Idziemy przez miasto,
Razem z Nowym Rokiem.
Niechże szczodrze darzy
Wszystkich gospodarzy.
Hej, kolęda, kolęda!
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