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I  N I E D Z I E L A  stycznia  2023
(1 stycznia  2023 r. )

I. Adoracja na I niedzielę miesiąca

Gdy Bóg Ojciec zapragnął zbawić zagubionego człowieka, wtedy od 
swego Syna Jezusa usłyszał gotowość przyjścia na ziemię, by podjąć 
dzieło Ojca: – „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. I  przyszedł, gdy 
„nadeszła pełnia czasów”.

Oto patrzymy na Niego leżącego w nieludzkich warunkach, w bydlęcym 
żłobie, w miejscu najmniej godnym człowieka, a cóż dopiero Boga. Jed-
nak On wiedział na co się godzi, mówiąc Ojcu; – „Oto idę…”, miłość Jego 
Serca była tak wielka, że dla ratowania człowieka decydował się na każde 
poniżenie. Spróbujmy teraz w chwili ciszy wejść w uczucia Jezusowego 
Serca. Spróbujmy w duchu odczuć tę niewyrażalną miłość, która spro-
wadziła Go do nas, podczas, gdy przecież nikt z nas na to nie zasługiwał.

chwila ciszy

Z sercami pełnymi wdzięczności uwielbijmy tę Miłość.

Będziemy powtarzać: uwielbiamy miłość Twego Serca!

• za Twoją Jezu odpowiedź; „Oto idę” daną Ojcu
• za to, że nie pogardziłeś stajnią i nie gardzisz naszymi sercami
• za Twoje dzieła zbawcze – od żłóbka aż po krzyż
• za to, że wraz z Twoim przyjściem Bóg zakrólował na ziemi
• za to, że dałeś nam swoją Matkę, aby była przy nas z Jej 

macierzyńskim sercem ucząc nas zawierzenia planom Ojca
Śpiew – Serce Twe Jezu miłością goreje

Panie, gdy dzisiaj przychodzimy do Ciebie razem z  pasterzami, rozu-
miemy, że Twoje Serce jest otwarte dla wszystkich ludzi, wszystkich 
grup społecznych…, wszystkich chcesz uszczęśliwić swoją obecnością… 
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i chcesz tego dokonać także przy naszym udziale. Niech więc Duch Świę-
ty wspomoże nas swą mocą, abyśmy spełnili Twoje oczekiwania.

Będziemy powtarzać: Chcemy być świadkami Twego kochającego Serca

• dopomóż nam abyśmy jak pasterze, z wiarą, prostotą 
i szczerością, bez wątpliwości i oporów zginali przed Tobą nasze 
kolana w serdecznej modlitwie,

• daj nam łaskę, abyśmy – jak pasterze – mieli w sobie pasję 
dzielenia się z innymi szczęściem spotkania Ciebie,

• strzeż nas, aby nie wystarczała nam wiara powierzchowna, 
płytka, lecz by przekładała się w nas na świadectwo życia,

• abyśmy nie załamywali się, nie lękali, gdy będziemy spotykać się 
z pogardą z powodu naszej osobistej wiary,

• abyśmy nie spali, lecz modlili się, składali duchowe ofiary 
i wynagradzali za ten świat, który odwraca się od Ciebie, byśmy 
byli jak pasterze w Betlejem zatroskani o stada,

Śpiew – Jezu dobry i cichy Serca pokornego

Dziś, w pierwszy dzień roku oddajemy cześć Twojej Matce, Maryi. Ona 
chce nam towarzyszyć na ścieżkach kolejnego roku. Chce towarzyszyć 
naszemu życiu, wnosić w  nie pokój i  nadzieję. Zabierzmy Ją więc do 
naszego życia. Ty byłeś dla Niej najważniejszy. Maryja chce tego nauczyć 
także nas. Jezu, im bardziej jesteś odrzucany przez ten świat, im bardziej 
ranione jest Twoje Serce tym bardziej stajesz się ważny dla naszego życia.

Na sposób duchowy weźmy Maleńkiego Jezusa w  ramiona – jak Go 
brała Maryja, przytulmy Go do siebie i zaprośmy do swojego życia…, 
by wiedział, że Go kochamy i że bez Niego już żyć nie potrafimy. Serce 
Jezusa, przyjmij tę naszą miłość i tęsknotę za Tobą, jako wynagrodzenie 
za ból, jaki zadaje Ci dzisiejszy świat.
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I  P IĄTEK S T YC Z N I A  2023
(6 stycznia  2023 r. )

II. Msza święta z udziałem dorosłych

1. Wstęp do Mszy św.

Chrześcijanin ma za zadanie szukać wciąż nowych dróg. Nowych dróg 
do Boga, do drugiego człowieka i nowych dróg prowadzących do własne-
go serca. Przykładem w tym są dla nas dziś mędrcy ze Wschodu, którzy 
odnaleźli drogę do Jezusa, pokonując swoje wyobrażenia o Nim. Łącząc 
dzisiejszą uroczystość z  I piątkiem miesiąca, chcemy wynagradzać do-
bremu Bogu za nasze ludzkie zagubienia i nasze ludzkie biedy. Chcemy 
przepraszać Serce Jezusa za nasze grzechy i włączyć się w wynagrodzenie 
Chrystusa, które rozpoczęło się w momencie Jego narodzenia.

2. Ewangelia  Mt 2,1-12

„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 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 
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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.”

3. Kazanie

A. Widzieć

Niedawno obchodziliśmy uroczystość Bożego Narodzenia, a  dziś, 
w Uroczystość Objawienia Pańskiego, odsłania nam się pełne znacze-
nie przyjścia na świat Chrystusa. Jest nim objawienie, czyli ukazanie się 
Boga wszystkim narodom. Trzej Królowie to w rzeczywistości mędrcy 
ze Wschodu, którzy zajmowali się astronomią. Reprezentują oni całą 
ludzkość, która z  utęsknieniem poszukuje nieznanego Stwórcy. Nie 
wszyscy jednak pragną ujrzeć i  poznać Boga. Przykładem jest cho-
ciażby król Herod, człowiek, który w Jezusie widział zagrożenie utraty 
swojej władzy. Z  tego powodu był on gotów zniszczyć innych, nawet 
zamordować niewinne dzieci. Znamienne jest to, że nie wyruszył on 
w drogę wraz z trzema mędrcami w celu odnalezienia Jezusa. Zależa-
ło mu jedynie na tym, aby dowiedzieć się, gdzie On jest, by móc Go 
zgładzić. „Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, 
a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą”, woła prorok 
Izajasz (Iz 60,2). Herod jest przedstawicielem królestwa ciemności i du-
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chowego mroku, które nie tylko nie chce przyjąć światła, lecz chce je 
zwalczyć. Każdy akt miłości jest podążaniem w kierunku światłości, za 
gwiazdą, którą – jak pisał św. Ambroży – jest Chrystus. Tym, co oddala 
człowieka od tego światła jest grzech.

B. Ocenić

Bóg objawił się nam w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, abyśmy mogli 
stać się dziećmi Bożymi. Zrobił to z miłości do każdego z nas. Niestety, 
tak często człowiek tę miłość odrzuca. Co więcej, gardzi nią i znieważa. 
Każdy grzech, zarówno osobisty, jak i ten, który widzimy w świecie, nisz-
czy miłość i przez to domaga się zadośćuczynienia. Stąd w serach tak 
wielu rodzi się potrzeba wynagrodzenia, którego szczególną formą jest 
praktyka Pierwszych Piątków Miesiąca. W 1675 r. Jezus ukazał świętej 
Małgorzacie Marii Alacoque swoje Serce, mówiąc: „Oto Serce, które tak 
bardzo ukochało ludzi, które oddało się aż do skonania, aby ukazać im 
swoją miłość. Zamiast wdzięczności, otrzymuje od nich niewdzięczność”. 
Następnie Jezus obiecał, że „kto przez dziewięć kolejnych pierwszych 
piątków przystąpi do Komunii Świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za 
grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosier-
dzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski”. W ten sposób zrodziło 
się nabożeństwo Pierwszych Piątków Miesiąca. Nie chodzi w nim jed-
nak o wykonanie pewnego religijnego rytuału, którego skutkiem będzie 
„gwarancja” zbawienia. Chodzi o coś znacznie głębszego… Istotą wyna-
grodzenia Sercu Jezusowemu jest miłość i wypływające z niej pragnienie 
zadośćuczynienia Bogu za grzechy własne i innych ludzi.

C. Działać

Ale czy człowiek jest w stanie wynagrodzić Bogu przelaną przez Niego 
Krew? Oczywiście, że nie! Nie chodzi zatem o  spłacenie długu Bogu, 
lecz o uświadomienie sobie, jak bardzo jesteśmy przez Niego kochani. 
Mając tę świadomość, niemożliwe jest, aby człowiek nie zapragnął od-
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powiedzieć na tę miłość i odwdzięczyć się za nią Bogu. Pierwszy Piątek 
jest okazją do tego, aby kontemplować miłość Boga i  starać się ją od-
wzajemniać. Jak to robić? Tak, jak trzej mędrcy, którzy zbliżyli się do 
Dzieciątka, „upadli na twarz i oddali Mu pokłon” (Mt 2,11). Najlepszą 
formą zbliżenia się do Jezusa jest przyjęcie Go w stanie łaski uświęcającej 
w Komunii Świętej wynagradzającej. Jeśli robimy to regularnie, praktyka 
Pierwszych Piątków rodzi w nas nawyk troszczenia się o życie sakramen-
talne, które pozwala nam jednoczyć się z Chrystusem. Wtedy nasze życie 
i my sami zmieniamy się, stajemy się lepsi. Zauważmy, że trzej mędrcy 
nie wrócili już tą samą drogą. Spotkanie z Jezusem sprawia, że stajemy 
się innymi ludźmi, dlatego jest oczywiste, że nie możemy wracać tą samą 
drogą. Naszym powołaniem jest jaśnieć w mrokach tego świata niczym 
błyszcząca gwiazda, by tak jak ona przyprowadzać innych do Chrystusa. 
Nie zabraknie w nas potrzebnego blasku, jeśli jego źródłem będzie miłość 
Chrystusa, której wyrazem i znakiem jest Jego zranione Serce.

4. Modlitwa wiernych
Wpatrzeni w Boga objawiającego nam prawdę o Swoim Sercu, błagaj-
my Go z ufnością:

• Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy jego członkowie, pro-
wadzeni przez biskupów i prezbiterów, szczerze pragnęli oglądać 
i poznawać Boga. Ciebie prosimy…

• Módlmy się za rządzących państwami, aby mądrze troszczyli się 
o ludzi sobie powierzonych i nigdy nie przyczyniali się do niszcze-
nia dobra i niewinności. Ciebie prosimy…

• Módlmy się za doświadczanych różnorodnymi trudnościami, 
aby starali się przeżywać swoje cierpienia w łączności z Jezusem, 
a przy Jego Sercu otrzymywali radość i pociechę. Ciebie prosimy…

• Módlmy się za polecanych w tej Mszy św.: za żyjących o wszelkie 
potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo, za zmarłych – o szczęś-
cie wieczne. Ciebie prosimy…



8 | ZESZYT DUSZPASTERSKI – I PIĄTEK MIESIĄCA

• Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy 
zbliżając się do Bożej miłości, caraz bardziej otwierali się na łaski 
płynące z Serca Jezusa i pomagali w tym ludziom, których spotka-
my. Ciebie prosimy…

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz 
i zawsze i na wieki wieków. Amen.

III. Adoracja wynagradzająca dla dorosłych

Klękamy, aby adorować, aby uwielbiać, aby dziękować i  przepraszać 
i  prosić Ciebie Panie Jezu Chryste – dziś w  Uroczystość Objawie-
nia a zarazem w I piątek miesiąca. Objawiłeś się kiedyś mędrcom ze 
Wschodu. Objawiasz się nam w tym uroczystym okresie Bożego Naro-
dzenia. Objawiasz się teraz jako obecny w Najświętszym Sakramencie.

Dziękujemy za Twoje objawienie się nam, gdyż dzięki niemu możemy 
być blisko Ciebie.

Napełnieni Twą bliskością klękamy, aby prosić: „uczyń serca nasze we-
dług Serca Twego”.

Tylko serca rozpalone miłością mogą Cię odszukać, tak jak odszuka-
li Cię rozmiłowani w poszukiwaniach znaków – mędrcy. Tylko serca 
rozmiłowane w  Tobie, jak serce Maryi i  Józefa potrafią czuwać, abyś 
wzrastał zawsze Panie Jezus Chryste w naszym życiu.

W tej pierwszo piątkowej adoracji otwieramy swoje serca na Twą łaskę, 
dzięki której rozpoznali Cię Mędrcy. Pozwól i nam nieustannie szukać 
i  rozpoznawać Twą obecność w  świecie, w  liturgii, w  sakramentach, 
a nade wszystko w drugim człowieku.

Mędrcy Cię odszukali, spotkali, oddali Ci hołd i złożyli dary. Składamy 
i my nasze dary: naszą wiarę, naszą nadzieję a przede wszystkim naszą 
miłość dla Twego Najświętszego Serca poczętego od sercem Maryi i na-
rodzonego z miłości dla każdego z nas.
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Litania do Serca Pana Jezusa

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu

IV. Msza święta z udziałem dzieci

1. Wstęp do Mszy św.

Każdy człowiek musi uczyć się przepraszać. Przepraszać drugiego czło-
wieka, kiedy go zrani, ale również przepraszać Pana Jezusa, ponieważ 
ranimy Go każdym swoim grzechem. Chcemy być jak trzej mędrcy, 
którzy potrafili odnaleźć drogę do nowonarodzonego Jezusa. I chcemy 
Go przepraszać, bo czasem się gubimy.

2. Kazanie

 Ⱥ Ksiądz zaprasza dzieci do przodu, do stopni ołtarza i rozpo-
czyna z nimi rozmowę.

– Dzisiejszy dzień łączą dwa ważne fakty. Jaką mamy dziś Uroczystość? 
(Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli).
– Objawienia czyli czego? Co to znaczyć coś objawić? (Coś poznać, zo-
baczyć, czegoś się dowiedzieć).
– Bardzo dobrze. Ta dzisiajsza Uroczystość jest bardzo ważna, bo przez 
nią Jezus chce być znany wszystkim ludziom, chce wszystkich darzyć 
swą miłością. A dla wszystkich kochających Serce Pana Jezusa dlaczego 
ten dzień jest istotny? (Jest to I piątek miesiąca).

 Ⱥ Ksiądz chwali dzieci, ewentualnie naprowadza na właściwą 
odpowiedź.

– Wysłuchaliśmy fragmentu z Ewangelii wg św. Mateusza. Spróbujmy 
zobaczyć co zapamiętaliśmy z tego tekstu. O kim jest mowa w tym frag-
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mencie? O jakich osobach? (O mędrcach, o królu Herodzie, o Królu Ży-
dowskim czyli małym Jezusie i o Maryi).

– Bardzo dobrze. Przyjrzyjmy się teraz tym osobom, aby zobaczyć, że 
łączy ich Osoba Jezusa – choć mają do Niego różne podejście. Zacznij-
my od mędrców. Co robią, skąd są, dokąd idą? (Idą ze wschodu do Jero-
zolimy, aby pokłonić się nowonarodzonemu królowi).

– Skąd oni wiedzą, że się urodził? (Z pojawienia się gwiazdy).

– Jakie było ich serce? Czy oni cieszyli się z narodzenia nowego króla? 
(Tak, chcieli Go zobaczyć, przywitać, poznać, coś Mu dać – cieszyli się 
Nim).

– To przejdźmy teraz do innego króla – króla Heroda. Gdzie on był? Co 
robił? (Był w Jerozolimie, w swoim pałacu).

– Czy on cieszył się na z narodzenia nowego króla? (Nie, on się prze-
straszył, przeraził).

– Dokładnie tak. Jak myślicie dlaczego? (Bo się bał że Jezus zabierze mu 
władzę, ze już nie będzie ważny, że już się z nim nikt nie będzie liczył).

– Co więc wymyślił? Kogo do siebie zawołał? (Różnych uczonych, aby 
mu powiedzieli, gdzie się ma narodzić nowy król oraz mędrców).

– Co zamierzał Herod? (Okłamał ich, że chce też się pokłonić królowi. 
A nie chciał – chciał się Jezusa pozbyć. Był zazdrosny, bał się o władzę, 
udawał, kłamał, działał potajemnie – chciał ich przechytrzyć).

-Bardzo dobrze. Czy mędrcy ze wschodu wrócili do Heroda? (Nie).

– Dlaczego nie wrócili? (Podczas snu dostali nakaz, aby nie szli dom 
Heroda, ale inna drogą wrócili do domów).

– Wspaniale zapamiętaliście i opowiedzieliście dzisiejszą Ewangelię. Na 
początku naszej rozmowy powiedziałem, że oprócz Uroczystości Obja-
wienia jest też dziś ważny dzień. Jaki to dzień? (I piątek miesiąca).

– Z czym Wam się kojarzy I piątek miesiąca? (Z przyjściem na Mszę, ze 
spowiedzią, Komunią).
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– Dlaczego to czynimy akurat w I piątek miesiąca? (Aby pokazać Jezu-
sowi, że Go kochamy, że jest dla nas ważny i że nie chcemy Go ranić).

– Dokładanie. Mam nadzieję, że my wszyscy chcemy iść inną drogą 
niż Herod – chcemy iść inną drogą – taką jaką szli mędrcy ze wscho-
du, którzy cieszyli się Jezusem. Co więc my możemy zrobić, aby w tym 
dniu wynagrodzić Panu Jezusowi za swoje lub czyjeś złe uczynki, za 
brak miłości, złość, zazdrość? Jak możemy okazać miłość Jezusowi, aby 
Mu wynagrodzić za tych, którzy nie cieszą się z Jego narodzenia, którzy 
mają serce jak Herod? (Tak jak mędrcy przynieśli swoje dary, tak my 
możemy przynieść swoje – nasze życie, radości, wysiłki i naukę).

– Co jeszcze może być dla nas tą inną drogą – inną niż herodowa czyli 
taka, kóra mi mówi że mam być zawsze najważniejszy, zawsze zauwa-
żony? 

 Ⱥ Jeżeli dzieci nie umieją podać odpowiedzi, ksiądz może podać 
swoje przykłady:  
* jeśli pani w szkole do czegoś mnie nie wybierze choć bardzo 
bym chciał – mogę nie pokazywać swojego niezadowolenia, 
ale pogratulować osobie wybranej. 
* Jeśli rodzice czegoś mi nie dadzą, chociaż bardzo bym chciał 
– to nie obrażę się, nie pokażę swoich fochów, ale postaram się 
ich zrozumieć. 
* Myślę też, że przez naszą szczerość i brak oszukiwania też 
możemy Panu Jezusowi wynagradzać ból.

– Bardzo Wam drogie dzieci dziękuję za rozmowę. Życzę Wam wszyst-
kich, wszystkim którzy są w kościele i także samemu sobie, abyśmy szli 
inną drogą niż Herod – drogą Pana Jezusa czyli drogą miłości i wyna-
grodzenia. Abyśmy tak jak On czynili innym dobrze, a przez to włączali 
się w wynagrodzenie samego Jezusa.
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V. Adoracja wynagradzająca dla dzieci

Panie Jezu, który sprawiasz, że mamy zdrowe serca, które potrafią ko-
chać, przyjmij nasze uwielbienie.

Serce mojego Stwórcy – naucz mnie kochać coraz więcej.
Serce Bożego Syna 
Serce dające Ducha Świętego 
Serce będące pod sercem Maryi 
Serce Dzieciątka Jezus

Serce posłuszne Rodzicom 
Serce naszego Brata 
Serce wiernego Przyjaciela 
Serce najlepszego Przewodnika 
Serce cierpliwego Nauczyciela

Serce Dobrego Pasterza 
Serce cierpiące i zranione na krzyżu 
Serce Zmartwychwstałego Pana 
Serce bijące w Eucharystii 
Serce przebaczające w spowiedzi świętej

Serce pełne miłości dla nas 
Serce pragnące naszej świętości 
Serce zawsze przy nas obecne 
Serce pocieszające serca smutne 
Serce pragnące naszego szczęścia

Pieśń na zakończenie: 
„Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa. 
Zawsze będę Go kochał. On pierwszy ukochał mnie”.


