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Boże Narodzenie
Iz 9:1-3.5-6; Tt 2:11-14; Łk 2:1-14
Iz 62,11‑12; Ps 97,1.6.11‑12; Tt 3,4‑7; Łk 2,15‑20
Iz 52:7-10; Hbr 1:1-6; J 1:1-18

Wprowadzenie do liturgii:
I. Dziś, w uroczystość Narodzenia Pańskiego, świętujemy radość z przyjścia na świat
Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Wpatrzeni w to Boże Dziecię, stajemy onieśmieleni, jak przed wiekami betlejemscy pasterze. Ta niepojęta Boża tajemnica jest dla nas
zobowiązaniem. Powinniśmy być dla całego świata zwiastunami tej radosnej nowiny, że
“Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.
II. Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani. Nie miejsce na smutek,
kiedy rodzi się życie. Nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia. Nikogo ona
nie omija, wszyscy mają ten sam powód do tego wesela, bo nasz Pan niweczy grzech
i śmierć, a chociaż nikogo nie znajduje wolnego od winy, to przecież wszystkich przychodzi wyzwolić. Niech się weseli święty, bo bliski jest zwycięstwa; niech się raduje
grzeszny, bo dane mu jest przebaczenie (św. Leon Wielki - 460).
III.
Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnych przyjęć, składania życzeń przy
łamaniu opłatkiem, dawania prezentów, ogólnej życzliwości, miłej atmosfery. Jednak w
całym tym zewnętrznym, tak bogatym i pełnym zapalonych lampek na choince, obrzędzie
nie może zostać zepchnięty na drugi plan fakt najważniejszy. Świętujemy, ponieważ Boży
Syn, Jezus Chrystus, stał się Człowiekiem. Urodził się w Betlejem po to, aby głosić nam
Ewangelię, aby za nas cierpieć, umrzeć, a zmartwychwstając otworzyć nam bramy nieba.

Modlitwa powszechna
W tych ostatecznych czasach Bóg przemówił do nas przez Syna. Jezus Chrystus jest
naszym pośrednikiem u Ojca, przez Niego więc możemy teraz z ufnością przedstawić
Ojcu nasze prośby:
1.
Boże, przez przyjście Twojego Syna ujrzały zbawienie wszystkie krańce ziemi.
Spraw, by Kościół był nieustannie zwiastunej tej dobrej nowiny.
2.
Boże, Twój Syn przyniósł światu pokój. Daj pokój, prosimy, mieszkańcom Ziemi Świętej, aby miejsca uświęcone narodzeniem i życiem Jezusaprzestały być
sceną nieustannej wojny i wrogości.
3.
Boże, prorocy Twoi zapowiadali wzejście światła dla ludów żyjących w mroku.
Niech dziś także wzejdzie wolność dla wszystkich narodów, które są uciskane
przez wielkie mocarstwa świata.
4.
Boże, dla Twojego Syna niebyło miejsca w gospodzie w noc narodzenia. Polecamy Ci bezdomnych ludzi, rodziny bez dachu nad głową, pozbawionych ojczyzny i głodujących.
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5.

Boże, Twoje Słowo odwieczne pozostało między nami. Niech Chrystus swoją
obecnością w tej Eucharystii sprawi, że będziemy nieustannie wzrastać w 		
Twojej łasce i świętości.
Boże, nasz Ojcze, tak bardzo nas umiłowałeś, że zesłałeś nam swojego Syna, przez Niego
spełnij nasze prośby i obdarz nas tym, czego potrzebujemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.									
SiL 2001

*****
Zbawiciel przyszedł do ludzi i tę noc opromienił blaskiem swojej światłości; zanieśmy
więc do Boga modlitwę, aby nasza radość ogarnęła wszystkich ludzi dobrej woli.
1.
Prośmy za Kościół święty, aby wszędzie mógł uobecniać w znakach sakramentalnych przyjście Boga do człowieka.
R. Wysłuchaj nas, Boże, przez Twojego Syna.
2.
Prośmy o trwały pokój dla świata, o rozbrojenie, o zwycięstwo dobra i prawdy
zwłaszcza w naszej Ojczyźnie.
3.
Prośmy za wszystkich bezdomnych i biednych, aby znaleźli bliźnich, którzy
otworzą dla nich serca i swoje domy.
4.
Prośmy za chorych, aby odzyskali zdrowie i w pełni uczestniczyli w radości,
którą przynosi Boże Narodzenie.
5.
Prośmy za tych, którzy odeszli z naszych rodzin i już nie zasiedli z nami w tym
roku do stołu wigilijnego, aby światłość wiekuista opromieniała ich wieczne
święta w niebie.
6.
Prośmy za tych wszystkich naszych bliskich, do których przesłaliśmy życzenia,
którzy o nas pamiętali, z którymi łamaliśmy dzisiaj opłatek, aby cieszyli się
miłością i pokojem, który przyniósł Chrystus.						
Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jako człowiek narodził się w Betlejem,
wysłuchaj naszych próśb i spraw, by dzisiaj Twój Syn rodził się w sercach ludzkich, by
niósł pokój światu, a ciemności grzechu rozjaśniał światłem tej nocy. Który z Tobą żyje
i króluje na wieki wieków.								
SiL - 2000

*****
Tej nocy, gdy na świat przychodzi Jezus Chrystus, Bóg staje się bliski człowiekowi. Z
tym większą ufnością kierujmy nasze modlitwy do Boga.
1.
Módlmy się za wszystkich ludzi na ziemi, aby ze wszystkich sił zabiegali o
pokój i sprawiedliwość.
2.
Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby oświeceni Światłością ze Światłości
dawali świadectwo życia z wiary.
3.
Módlmy się za matki, aby szanowały każde poczęte życie.
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4.

Módlmy się za najuboższych na świecie, aby nie na próżno szukali ludzkiej
pomocy.
5.
Módlmy się za nas, tu zgromadzonych, abyśmy światłość tej nocy umieli 		
ochraniać w naszym życiu.
Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszgo zbawienia zesłałeś nam swego
Syna, przyjmij nasze prośby i obdarz nas tym, czego najbardziej potrzebujemy. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
*****
Syn jest odblaskiem chwały Ojca i odbiciem Jego istoty. Prośmy za Jego pośrednictwem
wszechmogącego Ojca o wysłuchanie naszych błagań.
1.
Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby wzmocnieni łaską Chrystusa nie
sprzeniewierzali się nigdy powołaniu dzieci Bożych.
R. Przez Twe narodzenie, wspomagaj swych wiernych.
2.
Módlmy się za biskupów, kapłanów i diakonów, aby jako zwiastuni radosnej
nowiny ogłaszali pokój, szczęście i zbawienie wszystkim krańcom ziemi.
3.
Módlmy się za niewierzących, aby odkryli w Jezusie światło prawdy i za nim
wiernie poszli.
4.
Módlmy się za głodnych i bezdomnych, aby w imię Jezusa zostali przyjęci i na
karmieni.
5.
Módlmy się za zmarłych, aby Zbawiciel obdarzył ich pełnią odkupienia i przyjął
do swej światłości.
6.
Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, aby jaśniała światłością Bożej
obecności wśród mroków świata.
Wszechmogący Boże, Ty zesłałeś nam swego Syna jako Zbawiciela i przewodnika do
niebieskiej ojczyzny; prosimy Cię przez Niego, abyś umocnił nas łaskami potrzebnymi
na drodze, którą nas prowadzi. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.
*****
Do Jezusa Chrystusa, który przyjął ludzką naturę, aby podźwignąć człowieka z grzechu,
zanieśmy nasze prośby i błagania:
1.
Prośmy za Kościół św., aby pośród burz i niepokojów współczesnych dziejów
niezłomnie zmierzał do przystani zbawienia.
R. Niech Twe narodzenie napełni nas pokojem.
2.
Prośmy za podzieloną wrogością i nienawiścią ludzkość, aby pokój Chrystusowy stał się udziałem wszystkich ludzi dobrej woli.
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3.

Prośmy za Polaków, aby wszystkie społeczne problemy rozwiązywali w duchu
zrozumienia i miłości.
4.
Prośmy za dzieci, aby dorośli stwarzali im odpowiednie warunki wzrastania w
wierze i miłości.
5.
Prośmy za chorych, cierpiących, samotnych, aby znaleźli się ludzie, którzy
zaniosą im radosną nowinę o ich wyzwoleniu.
6.
Prośmy za nas samych, abyśmy potrafili każdego człowieka obdarzać radością i
miłością.
Panie, Jezu Chryste, przez Twoje narodzenie zwiastowałeś światu pokój i napełniłeś nas
radością; wysłuchaj nasze prośby i nie dopuść, abyśmy pozostali w mrokach grzechu.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
*****
Obchodząc dzień Narodzenia Pańskiego, upragniony i oczekiwany przez ludzi, zanieśmy
do Boga nasze modlitwy.
1.
Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa przybliżył dzień zjednoczenia.
2.
Módlmy się za papieża Jana Pawła, aby w imię Chrystusa głosił pokój, jakiego
świat dać nie może.
3.
Módlmy się za naszą ojczyznę, aby z dnia na dzień stawała się coraz bardziej
“domem chleba”, wolności i prawdy.
4.
Módlmy się za ludzi przeżywających w samotności święta Narodzenia 		
Pańskiego, aby pamiętali, że Chrystus narodził się także dla nich.
5.
Módlmy się za młode matki, aby z miłością i szacunkiem przyjęły życie, które
wydają na świat we współpracy z Bogiem Stwórcą.
6.
Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy wzrastali w łasce Chrystusa i
dzięki temu mogli coraz bardziej miłować naszych braci.
Boże Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ty nas wezwałeś do zbawienia i życia,
wysłuchaj nasze modlitwy i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa Pana naszego.
*****
W duchu radości i wdzięczności za narodzenie Bożego Syna, przedstawmy dobremu
Ojcu nasze modlitwy.
1.
Prośmy za Kościół, aby wszędzie mógł uobecniać w znakach sakramentalnych
przyjście Boga do człowieka.
2.
Prośmy o pokój dla całego świata i o zwycięstwo prawdy i dobra.
3.
Prośmy za ludzi bezdomnych i biednych, aby znaleźli bliźnich, którzy otworzą
dla nich swoje serca i domy.
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4.

Prośmy za naszych zmarłych, którzy nie zasiedli z nami w tym roku do stołu wigilijnego, aby światłość wiekuista opromieniała ich wieczne święta w niebie.
5.
Prośmy za nas samych, aby radość i pokój, które promieniują ze świąt Bożego
Narodzenia, przemieniały całe nasze życie.
Boże, Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, które przedstawiliśmy Ci w imię Twojego Jednorodzonego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
*****
Obchodząc radosny dzień Narodzenia Pańskiego, upragniony i oczekiwany przez ludzi,
skierujmy do Boga nasze modlitwy.
1.
Za wszystkich ludzi, aby zrozumieli, że Bóg narodził się dla nich i daje im
zbawienie.
2.
Za Ojca świętego, aby w imię Chrystusa głosił pokój, którego świat dać nie
może.
3.
Za naszą ojczyznę, aby stawała się dla wszystkich jej synów domem chleba,
wolności i prawdy.
4.
Za matki, aby przyjęły z miłością i szacunkiem życie, które wydają na świat we
współpracy z Bogiem Stwórcą.
5.
Za nas, zgromadzonych przy świętym ołtarzu, abyśmy żyli w łasce i prawdzie.
Boże, Ojcze naszego Pana - Jezusa Chrystusa, Ty nas wezwałeś do światłości i życia,
wysłuchaj nasze modlitwy i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
*****
Jezus Chrystus przyszedł na świat i dzisiaj jest obecny we wspólnocie wierzących, aby
się wstawiać u Ojca za nami. Dlatego prosimy przez Niego:
1.
Za Kościół święty, aby głosił światu odrodzenie w Duchu Świętym.
2.
Za Ojca świętego, aby umacniał ludzi w wierze, głosząc Chrystusa, Zbawiciela
wszystkich.
3.
Za matki, aby zawsze stały na straży i broniły każdego ludzkiego życia.
4.
Za wszystkich, którzy ten dzień przeżywają w samotności, w szpitalach, w
więzieniach, aby pokój Chrystusa zamieszkał w ich sercach.
5.
Za nas samych, abyśmy wzrastali w łasce Chrystusa, który dla naszego zbawienia przyszedł na ziemię.
Boże, Światłości nieskończona, przyjmij nasze modlitwy i prowadź nas po drogach
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
*****
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W radosnym dniu opromienionym blaskiem przychodzącego na świat Zbawiciela
zanośmy do Boga usilne błagania za wszystkich ludzi.
1.
Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby słowa radosnej nowiny ogłaszał
wszystkim krańcom ziemi.
2.
Módlmy się za Papieża Jana Pawła II, aby świat przyjął jego orędzie świąteczne
jako słowo nadziei i pomocy.
3.
Módlmy się za całą ludzkość, aby we Wcieleniu Przedwiecznego Słowa umiała
rozpoznać miłość Boga do ludzi.
4.
Módlmy się za ludzi skłóconych i zwaśnione narody, aby uczestnictwo w 		
świątecznej radości skłoniło wszystkich do przebaczenia i pojednania.
5.
Módlmy się za ludzi przebywających w szpitalach, więzionych i prześladowanych, aby ich serca wypełniła radość, którą Chrystus przyniósł na ziemię.
6.
Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy wszędzie umieli szerzyć miłość,
którą Bóg przyniósł na ziemię.
Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i spraw, abyśmy obchodząc z radością tajemnicę
Narodzenia Twojego Syna, stali się uczestnikami błogosławionej nadziei wiecznego
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
*****
W tych ostatecznych czasach Bóg przemówił do nas przez Syna. Jezus Chrystus jest
naszym pośrednikiem u Ojca, przez Niego więc możemy teraz z ufnością przedstawić
Ojcu nasze prośby:
1.
Boże, przez przyjście Twojego Syna ujrzały zbawienie wszystkie krańce ziemi.
Spraw, by Kościół był nieustannie zwiastunej tej dobrej nowiny.
2.
Boże, Twój Syn przyniósł światu pokój. Daj pokój, prosimy, mieszkańcom Ziemi Świętej, aby miejsca uświęcone narodzeniem i życiem Jezusaprzestały być
sceną nieustannej wojny i wrogości.
3.
Boże, prorocy Twoi zapowiadali wzejście światła dla ludów żyjących w mroku.
Niech dziś także wzejdzie wolność dla wszystkich narodów, które są uciskane
przez wielkie mocarstwa świata.
4.
Boże, dla Twojego Syna niebyło miejsca w gospodzie w noc narodzenia. Polecamy Ci bezdomnych ludzi, rodziny bez dachu nad głową, pozbawionych ojczyzny i głodujących.
5.
Boże, Twoje Słowo odwieczne pozostało między nami. Niech Chrystus swoją
obecnością w tej Eucharystii sprawi, że będziemy nieustannie wzrastać w 		
Twojej łasce i świętości.
Boże, nasz Ojcze, tak bardzo nas umiłowałeś, że zesłałeś nam swojego Syna, przez
Niego spełnij nasze prośby i obdarz nas tym, czego potrzebujemy. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
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DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA
Iz 9:1-3.5-6; Tt 2:11-14; Łk 2:1-14
Iz 62,11‑12; Ps 97,1.6.11‑12; Tt 3,4‑7; Łk 2,15‑20
Iz 52:7-10; Hbr 1:1-6; J 1:1-18

Boże Narodzenie
W święta Bożego Narodzenia wszyscy czujemy się braćmi i siostrami, jedną
wielką rodziną. Patrząc, bowiem na Boże Dziecię leżące w ubogim żłobie, nie sposób
nie wyciągnąć dłoni w geście pojednania i przebaczenia, nie sposób nie połamać się
opłatkiem i nie złożyć sobie życzeń.
W tę błogosławioną noc Dzieciątko Jezus obchodzi cały świat. Puka do każdego
domu i do każdego serca. Czy znajdzie u nas mieszkanie, czy zostanie przyjęte? Niestety
w wielu domach i sercach znajdzie zamknięte drzwi, podobnie jak to było przed Jego
narodzeniem w Betlejem.
Narodził się w nędzy, bo jego Matka należała do ubogich. Wszyscy naokoło spali
wtedy i nikt nawet się nie domyślał, że teraz właśnie “wśród nocnej ciszy” rozpoczynało
się zbawienie świata. Pierwszymi gośćmi Jezusa byli ubodzy ludzie, pasterze. Nie przyszli z pustymi rękami. Przynieśli to, na co ich było stać.
Czy jest dla Chrystusa miejsce w naszym sercu i w naszym życiu? Biada takim
ludziom, którzy zamykają przed Bogiem swoje serca. Rozumiał to doskonale nasz Wieszcz narodowy, Adam Mickiewicz, kiedy pisał:
“Wierzysz, że Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie,
biada, jeżeli nie zrodził się w tobie”.
“Choćby Chrystus tysiąc razy rodził się w Betlejem,
a nie narodził się w nas, jesteśmy zgubieni na wieki”.
To, że dziś jesteśmy przy żłóbku betlejemskim świadczy, że głęboko wierzymy i
otworzyliśmy przed Nim nasze serca i domy. Wierzymy w Niego, kochamy Go, i tak jak
betlejemscy pasterze przyszliśmy, aby złożyć Mu pokłon. Boże Dziecię patrzy dziś na
nas z miłością. Nie oczekuje od nas bogatych darów. Ono chce tylko przemienić miłością
nasze serca. Ono chce, żeby życzliwość, miłość, radość i pokój zawsze były w naszym
życiu. On przyszedł w Betlejem na świat, aby nauczyć nas jak mamy żyć. Jak mamy
zwyciężać: zło - dobrem; nienawiść - miłością; kłamstwo - prawdą; obojętność - troską
i współczuciem.
Chrystus raz przyszedł w noc betlejemską i spełnił wszystko, co potrzebne do
wyzwolenia człowieka. Po prostu, trzeba wrócić do źródła pokoju, jakim jest Chrystus.
Musimy umieć się cieszyć z tajemnicy Jego narodzenia i pamiętać, że Jezus Chrystus
przyszedł do wszystkich.
Do ciebie - matko, umęczona trudami życia codziennego, abyś umiała bronić
każdego poczętego życia i wierzyć, że jeśli Bóg go daje, to ufając Mu przetrwasz z Nim
najgorsze, jak Maryja.
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Narodził się również dla tych, którzy zagubili się w życiu, którzy utopili swoją
godność w alkoholu i niemoralności, aby Jego narodzenie przywróciło im wiarę, że On
ich nie przekreślił, że pragnie ich nawrócenia.
Swoim narodzeniem chce także umocnić wiarę ojców, aby umieli sprostać wszystkim przeciwnościom, by bronili świętości życia i godności ludzkiej.
Święta Bożego Narodzenia są nie tylko pamiątką. Zbawiciel Chrystus rodzi się
także dziś. Rodzi się podczas liturgii: przez słowo, które przemienia myśli i czyny, przez
ofiarną ucztę miłości, która jest podstawą wspólnoty z Bogiem i braćmi. On ciągle się
“rodzi” i przynosi radość, a my jesteśmy uczestnikami tej betlejemskiej radości. Otrzymując ją od Chrystusa - przekazujemy ją bliźnim. A wtedy i w naszych sercach spełni się
cud Bożego Narodzenia.
Papież Jan Paweł II przed śmiercią, gdy już był bardzo słaby, gdy w święta Bożego
Narodzenia odprawiał pasterkę zakończył swoją homilię słowami pięknej modlitwy –
prośby skierowanej do Chrystusa:
“Wspomnij na nas, odwieczny Synu Boży, który przyjąłeś ciało z Maryi Dziewicy!
Cała ludzkość, która przechodzi tyle prób i boryka się z trudnościami, potrzebuje Ciebie.
Zostań z nami, Chlebie żywy, któryś zstąpił z nieba dla naszego zbawienia!
Zostań z nami na zawsze!” Cała ludzkość i każdy z nas potrzebuje Ciebie! Amen.
Msza radiowa, Orchard Lake 2016

Moje Betlejem (wigilia BN)
Betlejem. Miejscowość każdemu z nas bardzo bliska, choć geograficznie odległa
od naszego domu o tysiące kilometrów. Znamy Betlejem, ale znamy je inaczej niż
wszystkie inne miejsca na ziemi. Jego atmosferę czujemy od najwcześniejszych lat
naszego życia. Jest to atmosfera przedziwna, bo tak bardzo związana z domem i rodziną. Betlejem to zapach choinki i pieczonych pierników; to śpiew kolęd i łamanie się
opłatkiem; to biały obrus i uroczysta wieczerza. Betlejem to nasi bliscy, którzy są obok
nas; to także wspomnienie o tych, którzy odeszli, a których wciąż kochamy. Betlejem to
oczekiwanie na prezenty; to nocne skrzypienie śniegu pod stopami, gdy o północy ludzie
idą na Pasterkę. Betlejem to... Każdy mógłby w tym miejscu zamknąć oczy i zobaczyć
swoje Betlejem.
W liturgii uroczystości Narodzenia Pańskiego czytamy fragment z Ewangelii
zapisanej przez św. Łukasza. Ewangelista przedstawia wydarzenia w Betlejem sprzed
dwóch tysięcy lat. Tamto Betlejem nie było gościnne dla Józefa i jego brzemiennej
małżonki. Nie znalazł Józef ciepłego domu i stołu nakrytego do wieczerzy, nie usłyszał
też serdecznego: Proszę, wejdźcie. Jak mówi Ewangelista: Maryja porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie (Łk 2,7). Św. Jan wyrazi tę prawdę w swojej Ewangelii jeszcze
inaczej, ale równie dobitnie: Słowo przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli
(J 1,11). Realia prawdziwego Betlejem były więc bardzo ponure. Choć narodzonemu
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Zbawicielowi świata radosny pokłon oddali pasterze ‑ ludzie najubożsi i przynieśli Mu
swoje skromne dary, to jednak nie zmieniło to faktu, że Boży Syn narodził się w stajni,
między zwierzętami. Przedziwne jest działanie Pana Boga. Przerasta ono całkowicie
człowieka i jego sposób myślenia. Pan Bóg zechciał dać się człowiekowi w miłości aż
do końca. Przychodzi więc do nas właśnie tak, z dala od nas, aby być dla nas wszystkich.
Św. Paweł ukaże to w czytanym również podczas Pasterki fragmencie listu do Tytusa:
Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom... (Tt 2,11). Tak przed
naszymi oczyma staje prawdziwe i jedyne Betlejem, w którym w sercu narodzonego Syna
Bożego jest miejsce dla wszystkich.
A moje Betlejem, to z choinką, wieczerzą i opłatkiem? Jest ono prawdziwym
Betlejem, kiedy uklęknę adorując Chrystusa w Eucharystii pod postacią Chleba i Bożą
miłość położoną w zwykłym żłobie, aby być dla wszystkich; jest ono prawdziwym Betlejem, kiedy przestanie być wyłącznie “moim”, otwierając swoje bramy dla wszystkich,
przede wszystkim dla tych, z którymi zasiadam do wigilijnego stołu.
Ks. Paweł Wygralak, Przewodnik Katolicki

Chwała Bogu za dar życia (Pasterka)
Zazwyczaj jesteśmy skłonni do mówienia o Bogu w sposób patetyczny, tworząc
przez to przepaść między Nim a człowiekiem. Tymczasem Ewangelista mówi o Bogu
w kategoriach bardzo ludzkich. Przede wszystkim samo Narodzenie. Stary Testament
wielokrotnie mówił o przyjściu Mesjasza, ale nawet Izajaszowe słowa, wprost mówiące
o narodzeniu się Dziecięcia, dalekie są od realizmu betlejemskiej Nocy. Prorok przybliża nam postać Mesjasza, nazywając Go wielkimi imionami. Zresztą nie można było
w tamtej epoce mówić inaczej. Sam Prorok nie przewidywał wszystkich realiów Nocy
Narodzenia. My zaś mamy doświadczenie ludzi i ich świadectwo mówiące, że wszystko
stało się tak zwyczajnie. W tej “zwyczajności” należało odkryć Pana i Zbawiciela.
Być może w świadomości człowieka nawarstwiło się odczucie, że wielkość musi
być widoczna i niepokorna, a tymczasem Bóg przychodzi jako Dziecko, dla którego
nie ma miejsca w gospodzie. I tu trzeba zastanowić się nad dzieckiem: nad tym, co ono
reprezentuje, co wnosi do świata nawykłego do wielkości i splendoru, głodnego mocy i
przemocy, do świata, który tak rzadko może zakosztować pokoju. A Książę Pokoju przychodzi rodząc się z Niewiasty, która, jak każda w odmiennym stanie, potrzebuje wsparcia.
I zanim przykazanie miłości będzie wypowiedziane wyraźnie przez Jezusa (por. J 13), już
teraz świat został poddany próbie: jak zareaguje na Dziecko, a więc na każde dziecko.
Oto jedna z największych możliwości oddania chwały Stwórcy, bo mówiąc o
dziecku, zawsze mamy na uwadze niepowtarzalny cud stwarzania. Dziś, niezależnie od
innych treści teologicznych wynikających z Uroczystości, stoimy przed cudem życia.
Jeżeli mówimy o zbawieniu czy nawróceniu, o łasce czy Kościele, to przecież nigdy
nie mówimy o tych rzeczywistościach w oderwaniu od życia. Pojęcie zbawienia nierozerwalnie wiąże się z pojęciem życia. Gdy dziś myślimy o Synu Bożym, który stał się
człowiekiem dla naszego zbawienia, myślimy o swoim życiu - darze Boga, o swoich
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narodzinach, które sprawiły, że przed nami otwiera się możliwość zbawienia. Czy stawiamy sobie kiedykolwiek pytanie, co by się stało, gdyby dla kogoś z nas, tu obecnych,
zabrakło miejsca między ludźmi? Właśnie dzięki darowi życia mogę dokonywać takich
wyborów, które są oddawaniem chwały Bogu na wysokościach. Jako żyjący mogą w
każdej liturgii śpiewać hymn, rozpoczynający się słowami Aniołów, którzy radowali
się z własnego istnienia dla Boga. Jakże bliscy są sobie Zbawiciel i człowiek zbawiany
właśnie w momencie rodzenia się, przychodzenia na świat, który na wieloraki sposób
głosi chwałę Boga. Przede wszystkim swoim istnieniem i życiem człowieka.
W Szczawnicy jeszcze dziś opowiada się o pewnym wyjątkowym narodzeniu.
Jeden z mieszkańców, ojciec licznej rodziny, oczekiwał na urodzenie się jedenastego
dziecka. Niestety, istniały poważne obawy nie tylko o życie dziecka, ale i matki. Złożywszy ślub, że wystawi krzyż, gdy oboje przeżyją, ojciec z wielką wiarą oczekiwał na
dzień narodzin. I nie zawiódł się na Bogu, któremu jako Stwórcy zaufał. Wystawił zatem
kilkudziesięciometrowej wysokości krzyż drewniany na niedalekim szczycie Bryjarka.
Gdy po wielu latach, już po śmierci tegoż ojca, spłonął on od pioruna, mieszkańcy i
kuracjusze ufundowali krzyż metalowy, który stoi po dzień dzisiejszy. I choć od tego
narodzenia upłynął przeszło wiek, krzyż ten jest nadal żywym świadectwem wiary prostego górala, a widoczny z daleka, zdaje się śpiewać hymn na cześć Stwórcy. Dziś nikt
z tej rodziny już nie żyje i nie znamy wypowiedzi człowieka - jedenastego dziecka na
temat, co czuło, ilekroć spojrzało na drewniany krzyż - świadectwo wiary jego ojca, która
uczyniła mu miejsce wśród ludzi. Chwała więc Bogu, który nas stworzył, chwała Bogu,
który stał się człowiekiem, chwała Bogu, który jest godzien miłości ponad wszystko.
Ludziom zaś pokój. Pokój to dobro: i to, które osiągamy na ziemi, i to, które
osiągniemy w zbawieniu. Jest on należny ludziom żyjącym według upodobania Boga,
ludziom dobrej woli. Tylko tacy mogą czynić pokój i tylko tacy są godni pokoju. Bóg
zaś upodobał sobie w miłości i dlatego w dzisiejszym dniu przypomina nam o miłowaniu
bliźniego - dziecka, które wobec zła jest bezbronne. “Troska o dziecko, jeszcze przed
jego narodzeniem... jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka
do człowieka” (F.C., n.26). Wobec braku miłości Bóg usuwa się dyskretnie. Ten gest
Boga jest aktualny zwłaszcza w dzisiejszym świecie, w którym nie dostrzega się w dziecku człowieczeństwa i usuwa się je brutalnie w niepamięć. Dzisiejszy człowiek dorosły
jest przebiegły: chcąc się pozbyć skrupułów, przyobleka brak miłości w sformułowania
prawne i w ten sposób otwiera sobie możliwości do działania wbrew życiu, działania
pełnego nienawiści.
Miłuj bliźniego jak siebie samego! Dano ci życie? Dano ci miejsce wśród ludzi?
Uczyń to samo wobec bezbronnego dziecka, aby i ono mogło w swoim życiu oddać
chwałę Bogu! Czynić pokój to szanować to, co od Boga pochodzi, a przecież ze wszystkich darów najbardziej cenimy życie. Nie wymaga komentarza wypowiedź matki, żyjącej
niegdyś niegodnie: “Gdy moja córka nieuleczalnie zachorowała, modliłam się bardzo i
przyrzekłam Bogu, że jeżeli wyzdrowieje, zmienię swoje życie”. Dziś cieszy się zdrową
już córką i życie jej godne jest chrześcijańskiej matki, choć może dlatego trudne i pełne
doświadczeń. “Mocna jak śmierć jest miłość” (Pnp 8,6).
Ateneum Kapłańskie
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Błogosławiona noc (pasterka)
				

“Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”.
/Łk 2, 10-11/

Selma Lagerlof napisała przepiękną legendę o Bożym Narodzeniu. Oto staruszek
wyrusza szukać ognia, aby rozpalić żar i ogrzać Maryję i Dziecię. Z daleka spostrzega
płonące ognisko. Dokoła ogniska leżą owce, a obok czuwa pasterz. Kiedy starzec zbliżał
się do ogniska, wielkie psy pilnujące stada zerwały się i chciały szczekać, lecz nie mogły
wydać głosu. Rzuciły się na starca, ale nie mogły wyrządzić mu żadnej krzywdy. Starzec
przeszedł pomiędzy owcami do ogniska. Czuwający przy ognisku pasterz miał nielitościwe serce, dlatego rzucił w kierunku starca kijem, ale kij przeleciał obok. Kiedy starzec
podszedł do ogniska, pasterz pozwolił mu wziąć ogień, ciesząc się złośliwie, że i tak nie
potrafi tego zrobić, ponieważ nie ma naczynia, ani płonącej głowni. Lecz starzec wybrał
rękoma kilka rozżarzonych węglików, włożył je w poły swego płaszcza, a one go nie
parzyły, ani nie paliły. Zdumiony pasterz pytał samego siebie - Co to za dziwna noc? Psy
nie gryzą obcego; owce się nie budzą; kij nie uderza; a ogień nie parzy? Zaciekawiony
tym wszystkim poszedł za starcem i zobaczył, że nie miał on nawet chaty i że uboga Matka i Dziecię znajdowali się w zimnej skalnej grocie. Na ten widok wzruszył się chociaż
był człowiekiem twardego serca i ofiarował skórkę jagnięcia, aby Matka mogła otulić nią
biedne Niemowlę. Zaledwie spełnił ten szlachetny czyn, ujrzał coś, czego do tej pory nie
widziały jego oczy. Usłyszał to, czego dotąd nie słyszały jego uszy. Ujrzał chóry aniołów
śpiewających cudowną pieśń o Zbawicielu, który narodził się tej nocy, aby zbawić ludzi.
Zrozumiał wtedy tajemnicę tej niezwykłej, cudownej nocy, dobroć zwierząt i radość
wszelkiego stworzenia.
Rzeczywiście przeżywamy dzisiaj cudowną, błogosławioną noc. Noc, w czasie
której dokonał się cud miłości Boga do ludzi. Noc, w czasie której Bóg stał się czło
wiekiem, po to, aby człowiek mógł stać się dzieckiem Bożym. Bóg dokonuje w czasie
tej błogosławionej nocy cudownej przemiany ludzkich serc. Tak jak w tej przepięknej legendzie, ludzie stają się dla siebie lepsi. Przestają się gniewać. Przebaczają sobie wzajemnie urazy. Wyciągają do siebie dłonie w geście miłości. Z troską i współczuciem patrzą
na ubogich i potrzebujących. Składają sobie przepiękne życzenia łamiąc się opłatkiem.
W tę świętą noc przypominamy sobie, że wszyscy jesteśmy braćmi. Patrząc bowiem na Boże Dziecię leżące w ubogim żłobie, nie sposób zaciskać pięści; nie sposób
nie wyciągnąć dłoni w geście pojednania i przebaczenia; nie sposób nie połamać się
opłatkiem i nie złożyć sobie życzeń.
W tę błogosławioną noc Dzieciątko Jezus obchodzi cały świat. Przychodzi do
każdego domu i do każdego serca. Czy znajdzie u nas mieszkanie, czy zostanie przyjęte?
Niestety w wielu domach i sercach znajdzie zamknięte drzwi. Tak jak zamknięte były
serca i drzwi dla Maryi, Józefa i Dzieciątka w Betlejem. Czy jest dla Chrystusa miejsce
w naszym sercu i w naszym życiu. Biada takim ludziom, którzy zamykają przed Bogiem
swoje serca. Rozumiał to doskonale nasz Wieszcz narodowy, Adam Mickiewicz, kiedy
pisał: “Wierzysz, że Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie, biada jeżeli nie zrodził
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się w tobie”. “Choćby Chrystus tysiąc razy rodził się w Betlejem, a nie narodził się w
nas, jesteśmy zgubieni na wieki”. /Silesius/
To, że dziś tu jesteśmy, jest dowodem na to, że my otworzyliśmy nasze serca i
domy przed Chrystusem. Wierzymy w Niego, kochamy Go, i tak jak betlejemscy pasterze przyszliśmy, aby złożyć Mu pokłon. Boże Dziecię patrzy dziś na nas z miłością
i uśmiecha się do nas. Podobnie jak w tej przepięknej legendzie wcale nie wygląda od
nas bogatych darów. Ono chce tylko przemienić miłością nasze serca. Ono chce, żeby
życzliwość, miłość, radość i pokój tej świętej nocy zawsze królowały w naszych sercach.
Ono przyszło na świat po to, aby nauczyć nas jak mamy żyć. Jak mamy zwyciężać zło dobrem; nienawiść - miłością; kłamstwo - prawdą; obojętność - troską i współczuciem.
“Ja nie wiem, o mój Panie,
któryś miał w żłobie tron,
czy dusza moja biedna,
milsza Ci jest niż on.
		
Ulituj się nade mną,
		
błagać Cię kornie śmiem,
		
gdyś stajnią nie pogardził,
		
nie gardź i sercem mym”.
Co możemy złożyć Chrystusowi w te świętą noc? Tak jak mówią słowa tej
przepięknej kolędy, ofiarujmy Mu samych siebie. On niczego więcej nie pragnie. Ofia
rujmy Mu nasze serca wypełnione dobrymi postanowieniami, dobrymi czynami, wiarą i
miłością. Ofiarujmy Mu dziś to wszystko! A wówczas i w naszych sercach spełni się cud
Bożego Narodzenia.
Ks. Marian Bendyk, Żyć Ewangelią
SiL-2003
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Zbawiciel nam się narodził (Pasterka)
„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2,14). Oto pieśń pokoju i pojednania, która po raz pierwszy rozlegała się nad
betlejemskimi polami. Jej słowa już prawie dwa tysiące lat rozbrzemiewąją nad naszą
niespokojną planetą. Jest to orędzie pokoju, które głosi Bóg, Dawca pokoju. Prorocy
zapowiedzieli, że z Betlejem przyjdzie Zbawiciel i przyniesie pokój swojemu ludowi
oraz całemu światu, ponieważ „On sam jest pokojem” (Mi 5,4). Boże Narodzenie to najdonośniejsze orędzie pokoju. Cała Ewangelia jest wezwaniem do pokoju i pojednania.
Jak nieprzerwana nić przewija się poprzez Jezusowe nauki myśl o pokoju: o pokoju w
ludzkim sercu, o pokoju pomiędzy ludźmi i o pokoju pomiędzy Bogiem i człowiekiem.
Pokój jest orędziem, a zarazem i żądaniem tych wszystkich nocy Bożego Narodzenia,
które ludzkość przeżyła.
Człowiek jest stworzeniem pełnym burz i niepokoju, będącym w ustawicznej
walce ze samym sobą, ze wszystkimi wokół siebie i ze swoim Bogiem. Pierwsza księga
Pisma św. mówi, że człowiek wypowiedział Bogu wojnę, i ta wojna trwa do dzisiejszego
dnia. Człowiek jest dziwnym stworzeniem, które bardzo trudno zrozumieć, gdyż wciąż
szuka pokoju, ale nigdy nie może żyć w pokoju. Kilkaset lat temu, pewnego późnego
wieczoru, zapukał do furty pewnego klasztoru w północnych Włoszech nieznajomy
wędrowiec. ,,Czego tu szukasz?” — zapytał go przełożony klasztoru. „Szukam pokoju”
— odpowiedział wędrowiec. „Jakie jest twoje imię?” — „Ja jestem Dante Alighieri” —
odpowiedział obcy. Był to jeden z największych poetów wszystkich czasów. Wypędzony
z rodzinnej Florencji, błąkał się po świecie, tworzył swoją nieśmiertelną Boską komedię
i szukał pokoju dla udręczonej duszy.
Jeżeli nawet nie jesteśmy poetami, jak Dante, to jednak jesteśmy, jak on, wędrowcami. Błąkamy się po świecie i szukamy pokoju, ale bardzo często pukamy do niewłaściwych drzwi. Wszędzie i u różnych ludzi szukamy pokoju, który dać może jedynie Jezus
Chrystus, Książe pokoju. My tymczasem bardzo rzadko pukamy do Jego drzwi. Powinno
zaś być zupełnie odwrotnie. „Masz tyle pokoju, o ile jesteś w Bogu. Tak daleko jesteś od
pokoju, jak daleko jesteś od Boga” (Tauler). Czyż to nie jest los dzisiejszego człowieka i
nas wszystkich? Daleko jesteśmy od Boga, więc daleko nam też do pokoju. Jesteśmy w
stanie wojny z Bogiem, któż więc da nam pokój?
Oto dzisiaj właśnie niebo głosi pokój i Bóg pokoju zamieszkał wśród nas. Kto
pragnie pokoju, musi być człowiekiem „dobrej woli”, nie może więc „smakować” w
grzechu. Grzech to niepokój, nie nakarmimy nim duszy. „Pokój trzeba stworzyć najpierw
we własnym sercu” (M. Zundel). Wszyscy szukamy pokoju wokół siebie, a rzadko kto
szuka pokoju w sobie. Najczęściej trwa w nas wieczna wojna. To, co jest złe, zwierzęce,
szatańskie w nas, walczy przeciwko duchowi, dobru i Bogu. Bardzo często my sami
pomagamy naszym nieprzyjaciołom, szalonym, zatrutym zachciankom naszej natury:
samolubstwu, pysze, chciwości, nieczystości, temu wojsku naszych ślepych instynktów
- a więc trwa wojna. Jedynie wtedy, gdy usuniemy grzech i stworzymy pokój w sobie,
będziemy mogli stworzyć pokój w swoim otoczeniu. Napisane jest: „Nie ma pokoju dla
bezbożnych”, dla ludzi złej woli... „Pokój opiera się na czterech kolumnach: na miłości,
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sprawiedliwości, wolności i prawdzie” (Jan XXIII).
Sławny pisarz rosyjski, Dostojewski, opisuje w swojej powieści „Demony —
Biesy” duszę i życie pewnego ateisty. Jego bohater, Stawrogin, nie wierzy w Boga ani w
diabła. Jego dewizą życiową jest: Boga nie ma — wszystko jest dozwolone. Jak wierzy,
tak też i żyje. Spotyka, bezcześci, a następnie opuszcza młodą, niewinną dziewczynę.
Ona zaś z wielkiej rozpaczy popełnia samobójstwo. Od tej chwili dla Stawrogina rozpoczęło się piekło. Obraz shańbionej, martwej dziewczyny towarzyszy mu jak cień. Jego
bezbożna dusza nigdzie nie znajduje pokoju ani przebaczenia. Chociaż przeczuwał, że
mógłby znaleźć upragniony pokój, pojednanie i przebaczenie jedynie u Chrystusa, nie
czyni tego decydującego kroku i nie nawraca się. U kresu sił duchowych i na dnie rozpaczy spowiada się przed samym sobą i zabija się, żeby zabić piekło w sobie. Oto straszny
obraz współczesnego człowieka bez Boga. Odrzucił Boga, znalazł piekło i pozostało mu
tylko samobójstwo. Niejeden musiałby dzisiaj zapytać samego siebie, czy nie żyje w nim
przypadkiem Stawrogin?
„Na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”. Cały świat jest spragniony pokoju. Rodziny i społeczeństwa, narody i państwa, wszyscy są spragnieni pokoju,
bardziej niż słońca i chleba. Oto Bóg w dniu swych narodzin ofiaruje nam pokój. A co
myśmy uczynili i co czynimy, aby na świecie zapanował pokój? „Pokój zostawiam wam,
pokój Mój daję wam” (J 14,27) — powiedział Jezus. Człowiek jednak nie znajduje pokoju, gdyż nie chce Boga dającego pokój. Daremne więc wszystkie pieśni o pokoju — „nie
ma pokoju dla bezbożnych”.
Ivo Bagarić OFM
SiL-2008
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“Chrystus rodzi się dla wszystkich” (Pasterka)
Żadne wydarzenie z życia Chrystusa nie jest tak bliskie zwyczajnemu ludzkiemu
życiu, jak właśnie Jego narodzenie. I żadne święto chrześcijańskie nie wkracza tak bezpośrednio do wszystkich domów ludzkich, jak właśnie święto Bożego Narodzenia. W
uroczysty wieczór Wigilii w domu wytwarza się nastrój prawie religijny. Tradycyjna
wieczerza wigilijna, to jakby początek jakiegoś sakralnego, prawie rodzinnego misterium.
W podniosłym nastroju gromadzimy się wokół stołu, łamiemy opłatkiem, składamy sobie
życzenia, jesteśmy dla siebie mili, jesteśmy braćmi. W tej atmosferze serdeczności czujemy, że ktoś nas łączy, że jesteśmy rodziną. A potem? A potem wychodzimy na spotkanie
z nocą - inną niż wszystkie, bardzo oczekiwaną. Na spotkanie z nocą, bo w jej ciszy na
świat przychodzi On. Przepowiadany przez proroków, oczekiwany przez ludzi - Jezus
Chrystus.
Jak ciasno jest tej nocy w świątyni - przepełnionej po brzegi wiernymi. Są wszyscy, dosłownie wszyscy, nawet ci, którzy nie naprzykrzają się Bogu przez cały rok, dziś są
i wpatrują się w lichą szopkę betlejemską, w której Maryja pochyla się nad Dzieciątkiem,
a Józef stoi jakby zawstydzony tym, że nie stworzył lepszych warunków dla narodzin
Dzieciątka Jezus. Przyszli cieszyć się z faktu Jego narodzenia. Chcą być pierwszymi
gośćmi Jezusa, chcą być najbliższymi.
Tak to już jest, że o narodzinach dziecka najpierw zawiadamia się najbliższych,
tych, co z bijącym sercem tkwią przy telefonie, nie mogą zasnąć z trwogi i oczekiwania. Szczęśliwy ojciec ocknąwszy się z pierwszego osłupienia, wysyła telegramy do
najbliższej rodziny. Zawiadamia też cały Kościół Boży, umawia się z proboszczem w
sprawie chrztu dziecka. Radosna nowina rozprzestrzenia się bardzo szybko. Po pewnym
czasie zbiegają się wszyscy: rodzina, przyjaciele, sąsiedzi i koledzy z pracy z gratulacjami. Pochylają się nad łóżeczkiem, cieszą się i spierają o pierwsze znaki podobieństwa
do rodziców, bo taki jest porządek rzeczy, gdy rodzi się człowiek.
Kiedy narodził się Bóg - Człowiek, o radosnym wydarzeniu także zawiadomiono
najpierw najbliższych. Jeszcze przecież tej samej nocy Bóg posłał swego Anioła z Dobrą
Nowinę. Nie byli to jednak krewni Józefa czy Maryi. Nie był to nikt z kręgu przyjaciół, sąsiadów i znajomych. Jeszcze o narodzinach Mesjasza nie wiedziano w świątyni,
jeszcze nie doszli Mędrcy, gdy już do stajenki przywędrowali pasterze powiadomieni o
niezwykłych narodzinach.
Anioł zawiadamia, że w tej właśnie chwili Bóg-Człowiek w osobie małego Dzieciątka wkroczył w historię, w życie każdego z nas. Ten niepojęcie wielki fakt dokonał
się w oprawie bardzo ludzkiej: opuszczona grota w zagubionej mieścinie judzkiej, biedna, prawie nikomu nieznana Matka, ubogi spracowany cieśla Józef, pospolite zwierzęta
domowe i gromadka ubogich pasterzy. I to Dziecię, takie jak wszystkie dzieci na świecie, chyba tylko bardziej biedne i w większej nędzy urodzone, bo nikt w miasteczku nie
chciał, aby się w jego domu narodziło. Jacy jesteśmy zażenowani, kiedy śpiewamy w
kolędach, że tak ubogo się narodził. Chcielibyśmy Go witać bogato i w pałacach.
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Ale prawda jest inna. Zbawiciel narodził się w stajni bo ludzie nie użyczyli Mu
domu. Narodził się w nędzy, bo jego Matka należała do ubogich. Wszyscy naokoło spali
wtedy i nikt nawet się nie domyślał, że teraz właśnie “wśród nocnej ciszy” rozpoczynało
się zbawienie świata. Chrystus wchodził więc w pełnię problemów ludzkiego życia z
najniższych jego poziomów, ażeby nigdy nie czuli się opuszczeni przez Boga ci, co są
opuszczeni przez ludzi. Ci natomiast, którzy opływają we wszystko ze szkodą innych,
aby zawsze czuli z tego powodu wyrzut i niepokój sumienia. Pierwszymi gośćmi Jezusa
byli ubodzy i nieokrzesani ludzie. Maleńkiemu Dziecku w dziurawej stajni nie potrzebne
były tej nocy poprawne maniery, znajomość ksiąg, gładkie obejście i administracja.
Potrzebowało ludzi, którzy zamiast sprawdzać wiarygodność niezwykłej nowiny, uwierzą natychmiast, uklękną w cichym zachwycie. Pasterze nie przyszli z pustymi rękami.
Przynieśli to, na co ich było stać.
Każda epoka ma swoją historię, swoich pasterzy. Czy nie jest w dalszym ciągu
tak, że wszyscy ci źle ubrani, śmieszni, potrącani nieśmiało wchodzą do gabinetu szefa
lękając się zostawić ślad ciężkich butów na puszystym dywanie. Nikt nie zabiega o ich
towarzystwo, bo nie przynosi żadnych korzyści. Nie trzeba się więc silić na uprzejmość,
bo nie są w stanie dobrze zapłacić. Można odłożyć na później ich podanie - nikt się za
nimi nie ujmie.
Dramat Betlejem trwa nadal nie rozwiązany... O, jakże trzeba się wyciszyć, aby
usłyszeć płacz Jezusa za ścianą u sąsiada... Setki niechcianych dzieci rodzi się co dzień...
Tysiące na świecie umiera z głodu... My zaś w gonitwie za sukcesami “za wszelką cenę”,
raz po raz zadajemy sobie pytanie; skąd oczekiwać wyzwolenia? Skąd oczekiwać pokoju?
Chrystus raz przyszedł w noc betlejemską i spełnił wszystko, co potrzebne do
wyzwolenia człowieka. Po prostu, trzeba wrócić do źródła pokoju, jakim jest Chrystus.
Musimy umieć się cieszyć z tajemnicy Jego narodzenia i pamiętać, że Jezus Chrystus
przyszedł do wszystkich.
Do ciebie - matko, umęczonej trudami życia codziennego, abyś umiała bronić
każdego poczętego życia i wierzyć, że jeśli Bóg go daje, to ufając Mu przetrwasz z Nim
najgorsze, jak Maryja.
Narodził się również dla tych, którzy zagubili się w życiu, którzy utopili swoją
godność w alkoholu i niemoralności, aby Jego narodzenie przywróciło im wiarę, że On
ich nie przekreślił, że pragnie ich nawrócenia.
Swoim narodzeniem chce także umocnić wiarę ojców, aby umieli sprostać wszystkim przeciwnościom, by bronili świętości życia i godności ludzkiej.
Święta Bożego Narodzenia są nie tylko pamiątką. Zbawiciel Chrystus rodzi się
także dziś. Rodzi się w uczestniczących w liturgii: przez słowo, które przemienia myśli
i czyny, przez ofiarną ucztę miłości, która jest podstawą wspólnoty z Bogiem i braćmi.
On ciągle się “rodzi” i przynosi radość, a my jesteśmy uczestnikami tej betlejemskiej
radości. Otrzymując ją od Chrystusa - przekazujemy ją bliźnim.
SiL 2009
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U źródła (pasterka)
Idąc za blaskiem betlejemskiej gwiazdy uczestniczymy w wielkiej pielgrzymce
liczącej miliony ludzi, którzy dziś, w środku nocy, razem z nami przerwali spoczynek
i opuścili domy. Dokąd prowadzi nas betlejemska gwiazda? Do źródła najczystszych i
największych wartości, jakie są dostępne dla człowieka, do betlejemskiej groty.
Uczestniczyłem dziś w kilku rozmowach, których główną nutą było narzekanie na
trudną, szarą codzienność. Równocześnie przez cały czas zastanawiałem się nad tym, że
za kilka godzin spotkamy się przy ołtarzu i będziemy uczestniczyć w niezwykle pięknym,
wielkim wydarzeniu. Jak te dwie rzeczywistości połączyć ze sobą? Myślę, że jest to
przeżycie człowieka, który dotarł do samych źródeł Wisły i zanurzył ręce w kryształowej,
czystej wodzie, stawiając pytanie: Co się stanie z tą wodą, kiedy ona dopłynie pod Wawel? Co ludzie z tą czystą i piękną wodą uczynią? Wystarczy dwieście kilometrów, aby ta
czysta i piękna woda nie nadawała się nie tylko do picia, ale nawet do mycia ulicy. Ta
sama woda.
Chrześcijaństwo płynie przez świat dwadzieścia wieków. Jego źródłem jest betlejemska grota. Dwadzieścia wieków ta woda obmywa ludzkie serca i wydobywa z nich to,
co jest brudne. Dziś przypomina wodę w Wiśle w naszym mieście. Patrząc na tę brudną
wodę można załamać ręce, można zwątpić we wszystko. Wystarczy jednak podejść do
źródła, aby zobaczyć, że w nim jest czysta, kryształowa woda, Woda Życia. Źródło wciąż
bije i decyduje o życiu tysięcy i milionów ludzi. Betlejemska grota to źródło zbawczej
Wody Życia. Dziś Kościół przyprowadza nas do tego źródła. Oto wielki gest zaufania
Boga wobec człowieka, a równocześnie wspaniały gest zaufania człowieka Bogu.
Oto Józef i Maryja wzór wielkiej, autentycznej miłości męża do żony i żony do
męża. Oto wielka, autentyczna radość Rodziców przyjmujących narodziny Dziecka.
Oto prawdziwe szczęście w skrajnym ubóstwie. Chciałbym wam dziś życzyć, aby każdy
podszedł do tego źródła i zanurzył w nim swoje serce. Zaczerpnijmy z niego te wielkie
wartości, które są w stanie ocalić każdego z nas i cały świat. To źródło wciąż bije, jest
tak obfite, że potrafi ożywić cały świat. Stoimy przy ołtarzu. Dokonuje się tu to samo
misterium betlejemskiej groty. Będziemy uczestnikami wielkiego gestu miłości Boga
wobec nas. Pamiętajmy, że choćby świat pokryły ciemne chmury, w betlejemskiej grocie
wciąż bije źródło zbawczej miłości Boga. Kto do niego dotrze, nie zginie, ale żył będzie
na wieki.
Ks. Edward Staniek, “Mateusz”
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Ludzkość potrzebuje Ciebie - pasterka
“Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie pasterze Bóg się wam rodzi” –
słowami pięknej, polskiej kolędy, w świętą noc Bożego Narodzenia, w prostocie i szczerości naszych serc dziękujemy Bogu za to, że zechciał przyjść do nas i stać się dla nas
blaskiem prawdziwej światłości (por. Kolekta). Dziękujemy, że “przyjął ciało z Maryi
Dziewicy i stał się człowiekiem” (Credo). Dziękujemy, że “Słowo stało się ciałem i
zamieszkało między nami” (J 1,14).
“Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie pasterze Bóg się wam rodzi”
– głos, który rozchodzi się w ciszy tej świętej nocy jest głosem zbawienia, jest głosem
Słowa, które przyjęło ludzkie ciało i stało się jednym z nas. “Słowo stało się ciałem”,
abyśmy mogli głosić Je światu, abyśmy mogli zwiastować “wszystkim ludziom dobrej
woli” radość Jego narodzenia. “Słowo stało się ciałem”, aby mogło być głoszone na
dachach, przepowiadane na ulicach, przekazywane w radiu i telewizji. Stało się ciałem,
aby mogło dotrzeć do naszych serc i umysłów: “dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel” (Łk 2,11); “Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9,5).
Jednym z najciekawszych, a może też najpiękniejszych malarskich przedstawień
Bożego Narodzenia jest obraz zatytułowany “Pokłon pasterzy”, namalowany przez El
Greco (Dominikos Theotokopulos), słynnego greckiego artystę, urodzonego na Krecie,
ale działającego przede wszystkim w Hiszpanii. Obraz można podziwiać dzisiaj w
madryckim muzeum Prado. Dzieło El Greco od innych artystycznych wyobrażeń Bożego
Narodzenia różni się przede wszystkim jedną zasadniczą cechą, na którą warto zwrócić
uwagę. Jest nią niezwykły, wręcz zdumiewający dynamizm obrazu. Spokój cichej i
świętej nocy zostaje nagle przerwany dramatycznym wydarzeniem, które wstrząsa jego
świadkami i uczestnikami. Główną grupę postaci – ludzi i aniołów – skupionych wokół
Dzieciątka zdaje się rozsadzać jakiś wybuch, a cała przestrzeń betlejemskiej stajni wiruje wokół niewidocznej osi. Artysta najprawdopodobniej chciał w ten sposób wyrazić
głęboką teologiczną prawdę: narodziny Jezusa to początek nowego, ale zarazem zburzenie starego świata. Wstrząs, który widać na twarzach zgromadzonych wokół Dziecięcia
postaci ma każdego z nas skłonić do przemiany. Przychodzący na świat Zbawiciel wyrywa każdego z nas z dotychczasowego stylu życia. Zaczyna się nowy czas, nowa era.
Przemiana, która dokonuje się w świecie i która ma się dokonać w każdym z nas ma
swoje źródło w spotkaniu, w bezpośrednim zetknięciu się z Nowonarodzonym. Dopiero
zobaczenie Dzieciątka, uświadomienie sobie faktu wcielenia Boga, powoduje wstrząs,
wyrażony ekspresją adorujących postaci (por. Tadeusz Boruta, “Szkoła patrzenia”, Jedność, Kielce 2003, ss. 19-23).
Stając przed żłóbkiem Bożego Dziecięcia spróbujmy pomyśleć, czy to, co się stało
i jest przez nas tak uroczyście celebrowane wywołuje w nas taki duchowy “wstrząs”,
przemieniający nasze życie? Czy również teraz, w tej nocy Bożego Narodzenia, dokona
się w nas taka przemiana?
Słynny niemiecki benedyktyn, ojciec Anselm Grün, autor wielu bestsellerowych
książek, zapytany w jednym z wywiadów o znaczenie Bożego Narodzenia powiedział:
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“Narodziny Boga odmieniły relację między Nim a człowiekiem. Bóg stał się nie tylko
tym, który nas stworzył, ale także tym, który zamieszkał między nami, a zarazem w
nas samych. Na tym zasadza się Dobra Nowina, która wyróżnia chrześcijaństwo na tle
innych religii: Bóg narodził się nie tylko przed dwoma tysiącami lat, ale chce narodzić się
przez Chrystusa w każdym z nas. To z kolei znaczy, że Bóg może – zawsze i wszędzie –
odmienić Ciebie i Twoje życie, nawet jeżeli sam nie dostrzegasz na to szans” (“Urodził
się dziś”, z o. Anselmem Grünem rozmawiał Marek Zając, “Tygodnik Powszechny”
52/2004).
Przychodząc “wśród nocnej ciszy” do Chrystusa – Boga narodzonego w Betlejem
chcemy prosić Go, aby narodził się naprawdę w każdym z nas, aby odmienił całkowicie
każdego z nas i całe nasze życie, aby łaska Boga, która ukazała się nam właśnie tej nocy
przyniosła “zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11). By tak się stało trzeba, abyśmy –
jak poucza nas św. Paweł – wyrzekli się bezbożności i żądz światowych, a żyli na tym
świecie rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie (por. Tt 2,12).
Jednym z darów, które przynosi nam Jezus jest dar radości: “Oto zwiastuję wam
radość wielką” – wołali aniołowie do betlejemskich pasterzy. Nowonarodzony Bóg
umacnia naszą nadzieję i wlewa do naszych serc prawdziwą radość – radość bycia człowiekiem i radość bycia dzieckiem Bożym.
Pod koniec ubiegłego roku papież Jan Paweł II był już bardzo słaby. W same
święta Bożego Narodzenia czuł się jednak wyjątkowo dobrze. Odprawił pasterkę i sam
odczytał w całości swoją krótką homilię. Zakończył ją słowami pięknej modlitwy – prośby skierowanej do Chrystusa:
“Wspomnij na nas, odwieczny Synu Boży, który przyjąłeś ciało z Maryi Dziewicy!
Cała ludzkość, która przechodzi tyle prób i boryka się z trudnościami, potrzebuje
Ciebie. Zostań z nami, Chlebie żywy, któryś zstąpił z nieba dla naszego zbawienia!
Zostań z nami na zawsze!”. Powtarzamy dzisiaj słowa tej modlitwy i pokornie
prosimy: Zostań z nami, Chryste! Cała ludzkość i każdy z nas potrzebuje Ciebie!
ks. Maciej K. Kubiak - Poznań
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“... ani Twój, ani mój, jeno Boży”  (Pasterka)
Na kanwie wydarzeń historii powszechnej relacjonuje św. Łukasz wydarzenia
zbawcze. Historia powszechna w tamtym czasie to przede wszystkim dzieje cesarstwa
rzymskiego, włączającego w swe granice nowe prowincje. Spisy ludności dokonywane w
całym państwie miały podwójny cel. Najpierw pozwalały planować dochody podatkowe
państwa, dalej miały charakter wojskowy - z jaką siłą ewentualnych rebeliantów trzeba
się liczyć.
Historia zbawienia wplata się w powszechne kroniki poprzez Józefa, który pocho
dził z domu i z rodu Dawida, był synem Dawidowym. Właśnie z Dawidem związane są
obietnice mejsańskie. Jezus, uważany za syna Józefa, wchodzi jako dziedzic w te proroctwa i na Nim one się spełnią. Ideą przewodnią opisu narodzin Jezusa jest ukazanie
Go jako syna Dawidowego. Ewangelie podają 25 razy tytuł “Syn Dawida”. Jezus zostaje
wpisany w rejestry imperium jako potomek i dziedzic królewski. To, że rodzi się w pasterskiej grocie, podkreśla jeszcze bardziej niezwykłość postaci, która zjawia się między
ludźmi. Niezwykła godność osoby uwydatniona przez poniżenie. Mateuszowa relacja
o furii Heroda (nie rdzennego Żyda, lecz Idumejczyka, czyli uzurpatora królewskiego
tytułu i władzy) dowodzi, że we właściwym sensie, w głębokim znaczeniu mesjańskim
zostało odczytane pojawienie się Pana. Także władze cesarstwa upomną się u Jezusa o
lojalność, gdy stanie sprawa płacenia podatków, a zwłaszcza, gdy postawią Mu zarzut
podżegania do buntu politycznego. Dopóki Jego spory z oficjalną władzą religijną dotyczyły wierzeń, Rzymianie nie zajmowali się Nim. Nie mógł jednak prokurator Piłat
nie zająć się sprawą Jezusa, gdy wysunięto zarzut polityczny. Cesarstwo jest zaborcze,
wchodzi w codzienność zwykłych obywateli w sposób brutalny Maryja w stanie
błogosławionym musi wypełniać rozkazy najeźdźcy. Zbawienie wchodzi w codzienność
delikatnie; wy się nie bójcie - mówi anioł- znajdziecie Niemowlę. Magnalia Dei anonsowane płaczem Dziecka; imperium magnum pokazujące swą obecność wykazem osób
do gnębienia i wykorzystania, listą potencjalnych buntowników.
Jezus rodzi się wśród nocnej ciszy betlejemskich pastwisk. Pasterz wśród trzód.
Jego wielki antenat, Dawid, z tych pastwisk został wezwany i namaszczony na króla budującego potęgę gospodarczą i polityczną młodego wtedy państwa. Niepozorny
chłopiec wezwany do wiekopomnych dzieł. Gdy będzie dobiegał końca szczęśliwy
czas jego panowania, otrzyma taką obietnicę od Boga: “Wzbudzę po tobie potomka
twojego i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem” (2 Sm
7,12n). Spełnia się proroctwo Natana. Anioł mówi o Dziecku - Mesjasz Pan. Dawid
przez prorockie namaszczenie jest Bożym pomazańcem. Jezus przez Boże synostwo
jest Mesjaszem przynoszącym pokój ludziom dobrej woli. Wobec Dawida konieczne są
zewnętrzne znaki powołania - wezwanie przez proroka, publiczne namaszczenie olejem.
Mesjanizm Jezusa jest w Jego osobie od początku, On jest Mesjaszem, więc ceremoniał
intronizacji jest niepotrzebny, wystarczy informacja, że On już jest, że się narodził, że
można Go znaleźć. Jezus pytany przez Sanhedryn: jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę
władzę, odpowie określeniem swej istoty - JESTEM. I nie dołoży żadnego wyjaśnienia.
Trzeba przyjąć fakt, że Bóg stał się człowiekiem, a wtedy pytania o inwestyturę mes-

BOŻE NARODZENIE

21

jańską same się wyjaśnią. Któż może takie rzeczy czynić, tylko Bóg, sam Jeden.
Narodziny Jezusa skupiają w sobie historię świata, dopełniają historię Jego narodu
i rzucają światło na sens życia przez zaczynającą się Dobrą Nowinę. On jest ośrodkiem
świata i historii. On jest dla każdego człowieka. On jest dobrem każdego człowieka.
Jest jeszcze przestrach pasterzy, którzy czuwając przy stadach, dalecy są myślami od religii. Światłość, która oznacza Bożą obecność, wywołuje w nich wielki strach.
Czyżby zaniedbali śpiewanie psalmu: jeżeli Pan nie ustrzeże miasta, na próżno czuwają
strażnicy? Nocna wigilia powinna ich myśl kierować do Boga. Za bardzo byli zajęci
stadami, aby przyjąć zwiastowanie? Anioł mówi - nie bójcie się. Biblia ponad sto razy
to uspokojenie powtarza wylęknionym. Nie bójcie się przychodzącego Boga. On nie
przychodzi kraść, zabijać i niszczyć, jak rozbójnik. On, jak dobry pasterz, przychodzi
dać życie w obfitości, życie wieczne. On nie zwiastuje bojaźni, lecz radość wielką, która
- przekazywana - ogarnie wszystkich. Pasterze znaleźli wszystko, jak im oznajmiono, i
wrócili pełni radości.
Dla nas także jest to światło, nie musimy kroczyć w ciemności. Czyż nie dlatego nie zbliżamy się do światła, aby na jaw nie wyszły złe uczynki? Czyż nie dlatego
unikamy światła, bo umiłowaliśmy ciemności? Jawna jest łaska Boża, ukazała się i
wzywa nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności żyli w bojaźni Pana. Rocznica naro
dzin Jezusa to nie akcja duszpasterska, nie historyczna pamiątka, lecz przede wszystkim
moralne wezwanie. Skoro Bóg jest wśród nas, to nikt nie ma prawa żyć grzesznie, bo
każdy z nas jest Boży i powinien mnożyć chwałę Boga na wysokościach.
Ks. Idzi Piasecki, Ateneum Kapłańskie
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Radość Bożego Narodzenia (Pasterka)
W rodzinie Danusi i Piotra wielka radość. Bo oto po dłuższym czasie ich małżeństwa przychodzi na świat syn. Ich radość poprzedziły jednak chwile cierpienia. Danusia
dwa razy poroniła, wiele tygodni musiała spędzić w szpitalu, aż w końcu usłyszała tak
długo oczekiwane słowa, które uczyniły ją i jej męża szczęśliwymi - “Ma pani syna”.
Zapomniała o tym, co do tej pory przecierpiała, bo oto ujrzała oczekiwane nowe życie,
które w jej małżeństwo i życie osobiste wniosło bardzo wiele radości.
Tak to jest w naszym życiu, że z narodzeniem dziecka łączy się radość. “Jakie
kochane, nieporadne, bezbronne?!” - mówią matki, trzymając na rękach swoje pociechy.
Zapraszają swoich znajomych i rodzinę, by nie tylko pokazać im niemowlę, ale przede
wszystkim podzielić się z nimi swoim szczęściem. Dziecko wypełnia pustkę w rodzinie
jednoczy małżeństwo, wnosi pokój. Rodzice, którzy cieszą się z potomstwa, nie liczą
nieprzespanych nocy z powodu płaczu swojego dziecka, chwil spędzonych przy jego
karmieniu, a potem dni i lat poświęconych jego wychowaniu. Czynią to wszystko, “bo
bardzo kochają”, a miłości nie da się odmierzyć ani czasem, ani wysiłkiem, ani pieniądzem.
Bywa jednak i tak, że dziecko nie przynosi ludziom radości. Spotkałem matki,
które przeżywały rozpacz z obawy, iż nie dadzą rady donosić i wykarmić swojego dziecka, bo są za bardzo zmęczone i zapracowane. “A może będą się ze mnie śmiać?” - i
taka obawa często rodzi się w sercu kobiet, które oczekują potomstwa. A gdy już nowy
człowiek przychodzi na świat, w oczach matki dostrzega nie radość, ale smutek i strach.
W dzisiejszą noc wołamy: Narodził się nam Zbawiciel! Jezus przyszedł na świat
pośród zwyczajnych ludzi: zabieganych, zatroskanych o swoje sprawy, żyjących w
biedzie. Sprawił ludziom wielką radość, bo Bóg przyjął ciało ludzkie, by wlać w nasze
serca nadzieję i miłość. Tej radości doświadczyli Maryja, Józef i pasterze pospiesznie
udający się do betlejemskiego żłóbka. Jezus narodził się, by przynieść radość ludziom
dobrej woli, aby oświecić pozostających w ciemności i mrokach śmierci. Narodził się
jako małe, bezbronne Dziecko, by wśród ludzi wzrastać i dzielić ich los. Przyszedł na
świat, by rozpalić serca ludzkie ciepłem boskiej miłości.
Niestety, tak jak i dzisiaj dla wielu ludzi dziecko, które ma się narodzić, nie jest
kimś, na kogo czeka się z radością, tak i narodziny Jezusa nie dla wszystkich były chwilą
oczekiwaną. Gdy Herod usłyszał nowinę o narodzinach Chrystusa w Betlejem, zatrwożył
się, a z nim cała Jerozolima. Jak wielu nie potrafiło w tym Niemowlęciu zobaczyć Boga?!
Może to przerastało ich umysły - jak Mesjasz - Bóg Mocny może przyjść na świat jako
dziecko? Być może oczekiwano kogoś z armią żołnierzy i z mieczem w ręku na czele
hufców anielskich? A tu Mesjasz przychodzi w tak zaskakujący sposób. Przychodzi, by
tak jak niemowlę przynosi radość swoim najbliższym, obudzić szczery uśmiech na twarzach wszystkich ludzi i nadzieją obdarzyć błądzących, głodnych i uciśnionych.
A jakie uczucia budzi we mnie mały Jezus, który leży przede mną w żłobie
położony? Może jestem obojętny i niewzruszony, a może nawet spoglądam na żłóbek ze
smutkiem i niechęcią? Może jestem podobny do Heroda, który boi się Jezusa, bo myśli,
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że Ten odbierze mu władzę, zniszczy jego karierę, zuboży i wystawi na pośmiewisko?
A może wstydzę się, że tutaj przyszedłem tej nocy, bo co o mnie inni pomyślą? A może
jestem tu tylko z obowiązku, gdyż w Święta trzeba pójść na Pasterkę, a narodziny Jezusa
przynoszą mi tyle radości, co wspomnienie o jakiejś bajce z dzieciństwa? Ile jest we mnie
radości z narodzin Boga?
Serce dziewczynki, która miała na imię Maleńka, pełne było miłości i radości. Maleńka pomagała swoim rodzicom, na ile ją było stać. Jednak ojciec Maleńkiej
był bardzo chory. Nie mógł zarabiać na rodzinę. Matka ciężko pracując, utrzymywała
rodzinę. Z dnia na dzień było coraz trudniej. Zbliżał się czas świąt Bożego Narodzenia.
Maleńka zgodnie z tradycją wystawiła swój but na podarek gwiazdkowy. Położyła się
spać. Rodzice ze smutkiem i łzami w oczach wiedzieli, że nie stać ich na jakikolwiek
prezent. Przeżywali bardzo chwilę, w której ich kochana Maleńka stwierdzi, że nie otrzymała żadnego prezentu.
Gdy Maleńka zbudziła się, podeszła do kominka, by zobaczyć, czy w pantoflu
jest podarunek. Wtem rozlega się jej wołanie: “Tatusiu, mamusiu, zobaczcie, co dał mi
Jezus!”. W buciku leżał mały ptaszek, cały drżący. Tatuś tłumaczył to tym, że prawdopodobnie wypadł z gniazda i przez komin dostał się do środka. Maleńka jednak bardzo
cieszyła się i wierzyła, że ten ptaszek nie przypadkiem wpadł do jej bucika, ale jest podarunkiem na Boże Narodzenie. Jej radość była wielka, gdy głaskała i przytulała drżącego ptaszka, żywe stworzenie, małe i bezbronne. /Bruno Ferrero, Nowe Historie/
Jezus, rodząc się jako małe, bezbronne Niemowlę, chce nam sprawić radość.
Przynosząc wraz ze swoimi narodzinami nadzieję, ufa, że weźmiemy Go z radością w
nasze czyste ręce i przytulimy mocno do naszych serc, tak jak Maleńka przytulała do siebie drżącego i bezbronnego ptaszka. A wszystko po to, by doświadczyć pokoju i radości,
którą Jezus przynosi światu poprzez swoje narodziny. Tak jak nowo narodzone dziecko
wnosi w rodzinę pokój, miłość i jedność, tak niech Jezus Chrystus napełni nasze serca
tym, co najpiękniejsze: miłością, wiarą i nadzieją.
Ks. Andrzej Bałuk CssR, Homilie Adwentowe
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Pasterka
1.Bracia i siostry. W tę cichą i świętą noc , kiedy już po wigilijnej wieczerzy, po
opłatku, którym przełamaliśmy się w gronie rodzinnym, w gronie najbliższych, przyjaciół, składając sobie nawzajem życzenia, przybyliśmy do świątyni, aby w szerszym
gronie, w parafialnej wspólnocie jeszcze raz przeżyć ten wielki i niepojęty do końca cud
– narodzenie Jezusa.
Przybywamy do świątyni w nocy tak jak pasterze, którzy trzymali straż nocną nad
stadem. A gdy Anioł Pański zwiastował im tę wielką radość, pośpieszyli czym prędzej do
Betlejem, by pokłonić się Bożemu Dzieciątku leżącemu w żłobie.
Przybywamy do świątyni by dołączyć do mnóstwa zastępów niebieskich i z wielkim przejęciem i radością całym sercem wyśpiewać chwałę Bogu na wysokościach, który
przynosi światu pokój. Bo istotnie w tym momencie zstępuje na ziemię pokój, wstępuje
on w ludzkie serca i ogarnia wszystkich ludzi dobrej woli.
2.Ta „cicha, święta noc niesie pokój ludziom wszem”- jak śpiewamy w jednej z
najpiękniejszych kolęd. Ta nieogarniona tajemnica Bożego Narodzenia, możemy śmiało
powiedzieć, że wprowadza przełom w ludzkich dziejach. Ten przełom odnosił się wpierw
do narodu wybranego, który krocząc w ciemnościach przez długie wieki mógł wreszcie
ujrzeć Światłość wielką. „Nad mieszkańcami kraju mroków, jak czytamy we fragmencie
ze Starego Testamentu, zabłysło światło”. Ale ta światłość szczególnie upragniona przez
synów Izraela, zabłysła nad całą ludzkością. Dlatego też dzisiaj każdy naród może tę
Światłość ujrzeć, może tę tajemnicę Wcielenia Bożej Miłości przeżyć, głęboko doświadczyć.
3.Ale trzeba na tę przedziwną Światłość patrzeć z nadzieją. To Boże światło,
które emanuje ze żłóbka, może każdego z nas swoimi promieniami miłości przeniknąć
i przemienić nasze wnętrza, nasze serca. Św. Paweł poucza nas, że ta łaska Boga, która
niesie zbawienie puka do naszych sumień, abyśmy otrząsnęli się z wszelkiego zła, uporządkowali swoje życie i „abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, jak to
ujmuje Apostoł, żyli rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie na tym świecie”. A to najpierw
oznacza, abyśmy byli dla siebie ludzcy, wrażliwi, wyrozumiali, współczujący i wspomagający ludzi w niedoli. Do takiej postawy przynagla nas Boża miłość, która zstępuje
z nieba, zniża się do człowieka, do jego nędzy, pochyla się nad nim i pomaga mu wstać.
Tajemnica Wcielenia inspiruje nas do tego aby nasza religijność ukierunkowana na Boga
nie oddzielała nas od ludzi, ale aby użyźniała Bożą mądrością nasze serca i otwierała nas
wzajemnie na siebie.
4.Mam żywo w pamięci spotkania z siostrami ze Zgromadzenia Misjonarek Miłości matki Teresy z Kalkuty. Było to w okresie przedświątecznym i w dzień wigilii. Siostry
w ramach apostolatu odwiedzały ludzi z tzw. marginesu społecznego; ludzi zniszczonych
alkoholem, zdeprawowanych moralnie, opuszczonych przez najbliższych, dotkniętych
chorobą. Nadziwić się nie mogłem, skąd czerpały tyle sił, wewnętrznego spokoju, cierpliwości, aby z tymi ludźmi normalnie, zwyczajnie po ludzku rozmawiać, nie gorszyć
się nimi, ich moralnością, nie oburzać się na nich. Mówiły im, że tak nie należy, trzeba
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inaczej żyć. Ale jednak więcej czyniły. Robiły porządki w ich mieszkaniach, przynosiły
żywność, lekarstwa oraz czystą odzież (był wtedy stan wojenny, o wszystko było trudno).
A gdy przyszedł czas wigilii dla bezdomnych, nie sposób było powstrzymać się od wzruszenia, gdy podchodziły do każdego, nie patrząc na wygląd, na strój, na pochodzenie
ze szczerą życzliwością dzieliły się opłatkiem. A potem było słychać spontaniczny śpiew
kolęd, w śród których ze szczególną mocą i wzruszeniem śpiewano:„Nie było miejsca
dla Ciebie”. Patrzyłem wtedy na to wszystko i uczyłem się od nich, co to znaczy, że Bóg
się narodził w człowieku, że przyszedł do swoich, a by odmienić serca ludzkie, Uczyłem
się wtedy jako kleryk, na czym polega prawdziwe chrześcijaństwo.
5.Bracia i siostry. Boże Narodzenie to nie akt sprawiedliwości dziejowej, ale to
wielki, przeogromny akt miłosierdzia Boga okazanego ludzkości, każdemu z nas. Bóg
jak tylko mógł zbliżył się do człowieka. Nie przeraził się jego nędzą, nie zgorszył się
jego upadkiem moralnym. Jego miłość nas wprost o¬nieśmiela. Bo wcale nie jesteśmy
bardziej godni Jego nawiedzenia od tych z ul. Grochowskiej na Pradze, do których
Chrystus przychodził w posłudze Misjonarek Miłości. Tajemnica Bożego Narodzenia
nie stwarza barier, nie wznosi murów, poprzeczek, by je pokonać.Tajemnica Bożego
Narodzenia dociera do każdego, przenika serca i rozbraja je z nienawiści, uprzedzeń,
zakłamania. Obnaża nasze słabości, ale zarazem objawia nam moc Boga. To jest ta prosta
zwyczajna droga, którą dociera do nas Bóg, który wyzwala nas z lęków, zdejmuje maski
i pozwala być autentycznymi, ludzkimi, otwartymi. Czyż trzeba tak wiele, aby wśród
nas zapanowała radość? Czyż potrzebne są dyplomacje, negocjacje, aby zapanował w
rodzinach pokój?
Niech radość i pokój zapanują w naszych sercach. Niech udzielają się innym,
z którymi się spotykamy. Niech Święta Bożego Narodzenia pomogą nam objawiać
prawdziwie ludzkie oblicze.Amen.
Ks. Zbigniew Załęcki
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W noc Bożego Narodzenia
“W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić
spis ludności...”. Żaden inny opis biblijny nie jest nam tak bliski od dzieciństwa jak ta
właśnie, Łukaszowa dobra nowina o nocnych narodzinach i pastuszkach przestraszonych
oraz aniołach śpiewających “Gloria”.
Ta nocna ewangelia zakodowała się w naszym świecie uczuć, ułud, wspomnień,
oczekiwań, tęsknot, dziecięcych radości... Czasem świat ten kryje w sobie pustkę, głęboki
smutek lub ciemności nie do pokonania... Gromadzimy się w nocy, aby świętować nocne
objawienie światła (“chwała Pańska zewsząd ich oblała światłem”) dla ludzi żyjących w
ciemnościach nocy. “Naród kroczący w ciemnościach nocy ujrzał światłość wielką; nad
mieszkańcami kraju mroku światło zabłysło”. Lepiej rozumie te obrazy ten, kto ma za
sobą osobiste doświadczenie ciemności, egzystencjalnego “przechodzenia przez ciemną
dolinę” (Ps 23). Tej świętej nocy światła “objawiła się łaska Boga, która niesie zbawienie
wszystkim ludziom...”. W święty i radosny dzień Narodzenia Pana pierwszy raz pada w
Biblii słowo Ewangelia. Z murów odbudowywanej po niewoli Jerozolimy prorok ogląda
dalekie kolumny wygnańców babilońskich wracających do Ojczyzny i posłańca, który ich
poprzedza: “O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna Radosnej Nowiny, który
ogłasza pokój i zwiastuje szczęście” (Iz 52,7).
Przez cały Adwent wsłuchiwaliśmy się w głos proroka Izajasza i innych Posłańców
Bożych, którzy budzili nadzieję: “Pan przyjdzie i nie będzie zwlekał”. Bóg dochowuje
wierności przymierzu z człowiekiem. Więc “gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał Syna
swego zrodzonego z niewiasty” (por. Ga 4,4) i “w tych ostatecznych dniach przemówił
do nas przez Syna” (por. Hbr 1,1). On jest obrazem Boga niewidzialnego. Więc człowiek
świętuje i czuwa w tę noc przy żłóbku i blasku światła, przy śpiewie aniołów i razem z
pasterzami. Może powtórzyć za Apostołem: dla nas noc się przesunęła, a przybliżył się
dzień. Tę prawdę przeżywamy w czasie każdej Eucharystii, a także w znaku łamanego
opłatka, przy blasku choinki, w geście ofiarowanych upominków, śpiewie pięknych i
jakże bogatych w treści polskich kolęd. Jako ludzie wiary nie zatrzymujemy się jednak
wyłącznie na pięknej, chrześcijańskiej tradycji. Owszem, stajemy w zamyśleniu przy
żłóbku, lecz oczyma wiary dostrzegamy w Nowonarodzonym Boga‑Człowieka. Ks. Jan
Twardowski, pełen zachwytu i zauroczenia tą tajemnicą, pisze: ... Kiedy rozsądni się
gorszyli, Bóg Wszechmogący stał się Dzieckiem z wyciągniętymi bezradnie rękami i
świat się wcale nie zawalił ale zgarbiony uśmiechnął się i zaczął się prostować.
Do nas, ludzi przełomu wieków, skierowane jest dziś wezwanie: “Pójdźcie do
Betlejem i zobaczcie, co się tam zdarzyło, a o czym nam Pan oznajmił” (por. Łk 2,15).
Pięknie te prawdy oddaje kolęda: Witaj Dzieciąteczko w żłobie wyznajemy Boga w Tobie, coś się narodził tej nocy, by nas wyrwać z czarta mocy.
Wyznajmy wraz z całym Kościołem, że On, Jezus Chrystus, dla nas, ludzi, i dla
naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi
Dziewicy, i stał się człowiekiem. Oto Bóg stał się podobny do nas we wszystkim oprócz
grzechu. Bóg upodobał sobie w człowieku! Dlatego słyszymy pieśń z nieba: “Chwała na
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wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2,14). Ta noc
stanowi szczególne świadectwo Bożego upodobania w człowieku. Czyż nie odnajdujemy
tu echa z pierwszych kart Biblii? Czyż Bóg nie stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo? Czyż nie dochodzimy tu do szczytu owego upodobania Boga, który “widział,
że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”? (Rdz 1,31) Oto źródło radości, która tej
nocy rozbrzmiewa w różnych językach i na różne sposoby po całej ziemi! Warto w tę noc
wsłuchać się w słowa św. Leona Wielkiego: “Dziś narodził się nam Zbawiciel, radujmy
się, umiłowani! Nie miejsce na smutek, gdy rodzi się życie, pierzchnął lęk przed zagładą
śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia (...) Poznaj swoją godność,
chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc dawne obyczaje
twego poniżenia i już do nich nie wracaj!”.
Dlaczego nie musimy się lękać, chociaż wokół tyle zagrożeń? Człowiek wiary się nie lęka, ponieważ wie, że został odkupiony przez Boga. “Nie lękajcie się! Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (por.
J 3,16). Ten Syn trwa w dziejach ludzkości jako Odkupiciel człowieka. On jest
światłem, które “w ciemnościach świeci i żadne ciemności nie potrafią go ogarnąć” (por. J 1,5). Odpowiedzią Boga na nasz niepokój i żal z powodu tego wszystkiego, co dobrze lub źle mija i wymyka nam się z rąk, jest Jezus ‑ zapowiedziany u schyłku dnia, urodzony w środku nocy, umarły w blasku południa, zmartwychwstały o poranku Zbawiciel naszego czasu. Potęga Chrystusowej miłości
jest większa od wszelkiego zła, którego człowiek może i powinien się lękać! Trzeba na nowo, przy żłóbku, wypowiedzieć pewność, że jest Ktoś, kto dzierży losy tego
przemijającego świata. Ktoś, kto ma klucze śmierci i otchłani (por. Ap 1,18). Ktoś, kto
jest Początkiem i Końcem dziejów człowieka (por. Ap 22,13). Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Książę Pokoju (por. Iz 9,5). Jest On Miłością (por. J
4,8.16). Miłością uczłowieczoną, ukrzyżowaną i zmartwychwstałą. Miłością stale obecną
wśród ludzi w darze Eucharystii. I On jeden, Jezus Chrystus, Nowonarodzony, ma pełne
pokrycie dla słów: “Nie lękajcie się!”. “Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa”
(por. J 1,17). Dobroć Boga okazała się nie tylko przez to, co dla nas dobre, pomyślne i
błogosławione, ale także przez to, co w pierwszej chwili wydaje się nam trudne do przyjęcia, niepokojące, a nawet groźne. Więc przybliżmy się z ufnością do tronu łaski! Podjąć
orędzie tej nocy ‑ znaczy przyznać się do całego swojego człowieczeństwa, zobaczyć
jego piękno zamierzone przez Stwórcę, zobaczyć prawdę wszystkich ludzkich słabości
w świetle mocy Boga samego: co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga! (por Łk
18,27). Ewangelia jest twórcza! Ewangelia rodzi ludzi odpowiedzialnych, napełnionych duchem rady i męstwa, mądrości i rozumu, duchem wiedzy i bojaźni Bożej, ludzi
świętych! To oni przemieniają i czynią bardziej ludzkim oblicze tej ziemi! Tak, to w nas
i przez nas ma się objawić dobroć i miłość Zbawiciela wobec ludzi.
Ks. R. Kempny, Gość Niedzielny
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Cicha noc, święta noc... (Pasterka)
Cicha noc, święta noc, błogosławiona noc. Kolejna w twoim i moim życiu. Betlejemska noc narodzenia, gromadzi nas w tylu świątyniach całego świata. Ta sama, znana
doskonale sceneria, a przecież jak gdyby nowa i świeża swą tajemniczością. Można w
życiu zapomnieć prawie wszystko, ale bożonarodzeniowe obrazy pamięta każdy.
Stoi choinka, niedawno zasiadaliśmy przy stole wigilijnym, był opłatek, a może i
łzy radości, bo w ostatniej chwili syn, brat z wojska przyjechał, było ciepło miłości, które
na tę godzinę przedarło się przez lód obojętności i wyrachowania.
Co wydarzyło się przed dwoma tysiącami lat, że cały świat chyli się co roku tej
nocy w milczącej zadumie. “Słowo stało się ciałem”. Bóg stał się człowiekiem. “Oto
naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło”. Była to cudowna noc. Gwiazdy migotliwie świeciły i patrzyły na
stajenką betlejemską, a w niej na żłóbek. W żłóbku tym było Dziecię. Dziwne Dziecię.
Obiecane przed tysiącami lat i oczekiwane przez miliony. Jedyne Dziecię przepowiedziane i oczekiwane przez wszystkich. Wszystkie inne dawno umarły, nikt ich nie
zna, nie pamięta, a to dziecię żyje. “Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg
Wszechmogący, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju”.
Rodzi się w czasie, choć jest odwieczny. Rodzi się z Dziewicy, choć Ojcem Jego
jest Bóg. Choć jest Stworzycielem nieba i ziemi - rodzi się nagi. Choć jest “chlebem,
który z nieba zstępuje - leży w żłobie, w miejscu przeznaczonym na pokarm dla zwierząt”.
Bóg się rodzi, moc truchleje. By wyrwać człowieka z szatańskiej niewoli, na nowo
pojednać go ze sobą, pozostając Bogiem - staje się Bratem. Bratem dla człowieka, dla
ciebie i dla mnie.
Boże Narodzenie jest świętem porozumienia się nieba z ziemią. Nie lękaj się zatem człowieku Bożego Narodzenia. Dziś Bóg wychodzi na spotkanie z tobą. Nieznany,
niedostępny dotąd, przez nikogo nie widziany Bóg, teraz jako człowiek przychodzi do
nas. Przychodzi po to, aby uścisnąć rękę spracowanego człowieka, aby ucałować główki
dobrych dzieci, aby pobłogosławić utrudzonej i umęczonej matce, aby wszczepić nadzieję
wciąż niedowartościowanemu robotnikowi i bezrobotnym, aby dać poznać wszystkim
swą miłość, a potem za wszystkich umrzeć. Czegóż więcej można chcieć od przychodzącego na świat Jezusa?
Do betlejemskiej szopy przychodzili różni ludzie. Jedni to czynili z pobożności,
np. pasterze, którzy przyszli tu posłuszni Bożemu wezwaniu, by złożyć pokłon i ofiarować swe skromne dary. Przynieśli to, na co ich było stać.
Inni przybywali powodowani ciekawością. Dziwne wypowiedzi pasterzy o
znakach na niebie skłoniły ich do zaglądnięcia do szopy z nadzieją ujrzenia czegoś
niezwykłego. Nie przychodzili z pokłonem, nie przynosili darów, szukali sensacji.
Dziś trzeba sobie postawić pytanie, czego ja szukam w Betlejemskiej grocie. Co
mnie sprowadza tej nocy do świątyni?
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Czy wzruszenia pod wpływem pięknej scenerii melancholijnych kolęd? Czy ciszy
na modlitwę i adorację za przykładem pasterzy, czy też jestem gotów wejść do szopy i
zaproponować Maryi - Weź to dziecię i chodź do mego domu! To nie jest łatwa decyzja.
Trzeba oddać do dyspozycji Boga swoje mieszkanie. On będzie Panem, a ja będę Jego
sługą. Im bardziej ujrzę w Nim Boga, tym bardziej usunę się na plan dalszy. Być może,
że wówczas stracę wielu kolegów i obrotów finansowych, ale czy strata czegokolwiek
dla Boga jest rzeczywiście stratą?
To prawda, że łatwiej złożyć pokłon, ofiarować dary, odśpiewać kolędy i zostawić Boga w żłobie, a samemu wrócić do swego łóżka i zamknąć drzwi własnego domu.
Łatwiej! Ale potrzeba nam zabrać Boga do swego serca i do swego domu. To nam dyktuje
wiara i miłość.
Jeśli ktoś z was przyszedł dzisiaj tylko w imię pewnego romantyzmu wigilijnej
nocy albo w imię narodowej tradycji, albo jeszcze dlatego, że inni przyszli - to niech w tej
chwili naprostuje swoje intencje. Niech się dowie od tej wspólnoty, co nas tu naprawdę
przyprowadziło i niech się wzbogaci całym bogactwem naszej wiary i niech swoją radość
wypowie w duchowym milczeniu, bo to milczące Dziecko narodzone w dzisiejszą noc
doskonale rozumie modlitwę milczenia.
Bo pamiętaj również dla Ciebie Chrystus się narodził i wypowiedz słowa modlitwy: “Ja nie wiem o Panie jaki miałeś w żłobie tron. Czy serce moje milsze Ci jest niśli
on? O jedno kornie prosić śmiem. Gdyż stajnią nie pogardził. Nie gardź i sercem mym”.
Bracia i Siostry, “Wy pełni Bożego zapału i gorliwości, utrudzeni walką ze sobą
w imię Dekalogu i Ewangelii, wy którzy znacie i kochacie swego Pana starając się iść na
co dzień drogą Jego przykazań!
Gorący Bracia i Siostry! I wy letni Bracia i Siostry, Wy którzy przybywacie tu
niekiedy, od czasu do czasu, w trudzie i doświadczeniu życia. I wy zimni Bracia i Siostry.
Wy, którzy nie macie już nawet czym ogrzać żłóbka, bo wasze serca zlodowaciałe; bo
przybywacie do Pana tylko raz w roku, w zimną tą noc. Rozpalcie wasze serca. Tli się w
nich jeszcze iskierka Boga. Wy katolicy już prawie tylko z nazwy, z metryki, z przyzwyczajenia. A jednak bracia i siostry, choć marnotrawni.
Wy kimkolwiek jesteście - jakiekolwiek są teraz wasze myśli i drgnienia serca,
jakikolwiek jest stan waszej duszy, wy święci i grzesznicy, wy w stanie łaski i bez niej,
wy biedni i bogaci, radośni i załamani na duchu, pewni siebie i zalęknięci, chorzy i zdrowi, płaczący i radośni.
To dla nas wszystkich narodził się Zbawiciel, To dla nas wszystkich, kimkolwiek
jesteśmy świeci gwiazda betlejemska. Przyjmijmy Boga do naszych domów i do naszych
serc.
Niech On oświeca wszystkie mroki naszego życia i nas prowadzi. Oto nasze życzenia na tegoroczne Święta.
ks. K. Fąfara
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Wierność w godzinie nocy
Doświadczenia bezpośrednich uczestników betlejemskiej nocy nie miały w sobie
nic z tej estetycznej oprawy, która nam się kojarzy z atmosferą świąt Bożego Narodzenia. Było w nich zmęczenie podróżą do dalekiego Betlejem i poczucie bezsilności przy
kolejnych drzwiach, zamkniętych przed utrudzonymi wędrowcami. Była ciemność pustego stepu i brud stajni, gdzie wśród pajęczyn i zbutwiałego siana znaleziono wreszcie
kawałek miejsca dla przychodzącego na świat Zbawcy. I właśnie za pośrednictwem tych
najprostszych ubogich środków, Bóg realizował swe odwieczne plany. W nieefektownej
oprawie spełniały się Izajaszowe słowa: “Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami krainy mroków rozbłysło światło” (Iz 9,1 ).
Te słowa — powtarzane przez wieki z nadzieją i tęsknotą — znalazły realizację
w tamtą noc, pozbawioną widowiskowej oprawy. W ciszy stepu i wśród mroku nocy
dokonywało się w dziejach wszechświata przełomowe wydarzenie — Bóg w ludzkiej
postaci przychodzi na ziemię. Dostrzegli i rozpoznali Go ci, którzy potrafili wierzyć, że
czas ciemności i kraina mroku mogą stanowić realia objawienia przychodzącego Zbawcy. Wiadomość o Jego przyjściu dotrze najpierw do pasterzy i mędrców. Do tych, którzy
nie zatracili naturalnej intuicji i prostoty serca oraz do tych, którzy mieli odwagę myśleć
i działać samodzielnie, w sposób wolny od stereotypów. Znacznie więcej osób nie rozpoznało jednak w Nowonarodzonym oczekiwanego Mesjasza. Mimo iż Słowo stało się
Ciałem i zamieszkało między nami, historia ludzkości -zafascynowanej urokiem innych
słów i ciał — płynęła dalej tak, jak gdyby nic się nie zmieniło. Na dworach lokalnych
władców troszczono się o dobre stosunki z Rzymem i szeptano o najnowszych układach. Zacheusze odnotowali skrzętnie swe finansowe osiągnięcia, zaś Magdaleny dalej
wyznawały filozofię chwili. Być może nawet niektórzy ze sceptycznych racjonalistów, jakich nie brakowało wśród saduceuszów, uzasadniali wówczas racjonalnie, aby już dłużej
nie czekać na żadnego Mesjasza. Mogli oni wykazywać, iż kultywowane przez wieki
mesjańskie oczekiwania są piękne, lecz nie mają potwierdzenia w życiu. Niełatwo było
wszak wierzyć, iż niebiosa ześlą Zbawiciela, gdy patrzyło się na smutne realia ziemskiej
rzeczywistości. Gdy po palestyńskiej ziemi snuły się oddziały rzymskich wojsk, zaś w
cieniu świątyni powiewały obce proporce, niełatwo było podtrzymywać nadzieję, iż Bóg
wybawia Swój lud, opiekuje się nim i troszczy — mimo bolesnych sytuacji i doświadczenia mroku. W kontekście tamtych doświadczeń naturalna psychologicznie byłaby
postawa rezygnacji, zaopatrzonej w etykietę realizmu. W imię tego “realizmu” można
było przekonywać Izraelitów, by nie łudzili się dłużej, iż przyjdzie Mesjasz -Wybawiciel.
Teksty proroków mówiące o Nim były piękne i wzniosłe, krzepiły ducha i łagodziły ból
bytu, niestety nie znajdowały one potwierdzenia w życiu.
Liturgia dzisiejszego dnia przypomina nam, że jednak znalazły. Na przekór racjonalnym prognozom czarnowidzów, rezerwujących dla siebie kompetencje tłumaczenia
historii, wydarzenia betlejemskiej Nocy dowiodły, iż Bóg jest Bogiem wiernym. Dochowuje On Swych obietnic i wyzwala Swój lud nawet wtedy, gdyby noc była najbardziej
czarna, a prognozy jednoznacznie posępne. Bóg, Który dochowuje wierności, zjawia
się na ścieżkach naszego życia w sytuacjach najbardziej nieoczekiwanych, jak wtedy w
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betlejemskiej grocie. Zjawia się, by przynieść moc łaski i światło nowej nadziej wówczas, gdy my, w goryczy bezsilności, jesteśmy skłonni uznać mrok nocy życia za jedyną
rzeczywistość. Świadomość tej prawdy niesie dla nas wielkie zobowiązanie do odkrywania Boga, który zjawia się na życiowych ścieżkach, naznaczonych piętnem porażek i
rozczarowań. Nierzadko może nam się wydawać, że czekanie na Boga byłoby przejawem
surrealistycznego czekania na Godota. W momentach zagubienia, wśród ciemności, tak
łatwo jest o pokusę rezygnacji i o zapomnienie, iż nasz Zbawca przychodzi wśród mroku
do tych, którzy zachowali serce wrażliwe i szukające. Rezygnacja ta prowadzi łatwo do
pesymizmu, w którym powtarzamy sobie: Nie bądź naiwny. Nie łudź się. Nie przyjdzie
żaden Mesjasz, żeby cię wybawić lub cokolwiek zmienić. Życie dalekie jest od poezji,
zaś podstawową rolę odgrywa w nim pieniądz i pięść...
Taka postawa beznadziejności i pesymizmu może prowadzić łatwo do postawy “pragmatyków”, dla których najważniejszą, jeśli nie jedyną rzeczywistością, jest
świat międzyludzkich układów i znajomości, zatroskanie o dobrą opinię u aktualnych
przełożonych, możliwość awansu, czy wyjazdu do Złotych Piasków. W tych perspektywach, przychodzący na świat Chrystus pozostaje jedynie estetycznym dodatkiem do
choinki i świątecznych życzeń...
A tymczasem On nie przychodzi, aby przynieść nam estetyczną satysfakcję. On
przychodzi, by nadać naszemu życiu nowy wymiar i ukazać, że nawet w najgłębszej
nocy może jeszcze rozbłysnąć dla nas nowe światło nadziei. Dziś, w tajemnicy Swych
narodzin, przychodzący Zbawca mówi do ciebie: Bracie, którego ogarnęło zwątpienie
i poczucie bezsilności, który utraciłeś już wszelką nadzieję i mówisz, że nic więcej nie
da się zrobić. Twój Bóg, bracie, przychodzi na świat, aby zbawiać. Przychodzi, mówiąc
— jak kiedyś Izajasz: “Oto wasz Bóg przychodzi z mocą... dodając mocy zmęczonemu i
mnożąc siłę znużonych... Przebudź się, jak za dni minionych. Przyoblec się w moc... Tyś
moim ludem” (Iz 40,10. 29; 51, 9.16).
Brytyjski reporter Malcolm Muggeridge (czyt. Malkolm Magridż), opisując
swoją drogę ku Chrystusowi, podkreśla szczególną rolę, jaką w jego życiu i nawróceniu
odegrała wizyta w kościele Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Malcolm wychował się
w rodzinie o tradycjach socjalistycznych i od dziecka wykazywał dużą wrażliwość na
problemy dotyczące sprawiedliwości, postępu czy humanizmu. Równocześnie, poznając
świat i oglądając z bliska kulisy wielkiej polityki, mógł przekonać się, jak wiele cynizmu,
zakłamania i patosu znajduje się we wzniosłych deklaracjach osób uważanych za czołowe
osobistości naszego wieku. Doświadczenie to prowadziło do ironii i sceptycyzmu. W tym
właśnie nastroju jechał z ekipą telewizji do Ziemi Świętej, aby przygotować serię reportaży. Gdy dotarł do Betlejem, myślał o narodzeniu Chrystusa w takich kategoriach, jak
przy lekturze mitów greckich myśli się o narodzeniu Afrodyty wyłaniającej się z morza.
Tłum miejscowych żebraków, handlarze sprzedających dewocjonalia i techniczne podejście ekipy do filmowych scen — ułatwiały zachowanie tego zewnętrznego spojrzenia.
Olśnienie przyszło dopiero wówczas, gdy zaczął się wnikliwie przyglądać osobom, które
zwiedzały kościół Narodzenia. Ci ludzie przychodzili tu z postawą znudzonych turystów, którzy mogliby równie dobrze zwiedzać Koloseum czy Luwr. Jednak kiedy stawali
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przed miejscem, gdzie według tradycji urodził się Jezus wyraz ich twarzy zaczynał się
zmieniać. Można było u nich wyczytać równocześnie przejęcie, zdumienie i wzruszenie. Skupione, zadumane oczy zdawały się mówić: To tu właśnie, tu Bóg dla nas zstąpił
na ziemię. Abstrakcyjna prawda stawała się prawdą rzucającą na kolana. W ogromnej
większości turyści z estetów zamieniali się w pielgrzymów zjednoczonych w modlitwie.
Malcolm również wyjechał z Betlejem przemieniony. Nie był już w stanie więcej
pisać i mówić w dawnym stylu. Jego nowe reportaże spotkały się z krytyką dotychczasowych chlebodawców, gdy zaczął pisać o Bogu i o łasce w tekstach, w których uprzednio dominowały zachwyty nad nowoczesnością. Dawni koledzy nie chcieli publikować jego reportaży, gdy pisał w nich, iż głód i ból ludzkiego serca wskazuje na konieczność
istnienia Boga, tak samo, jak fizyczny głód wskazuje na konieczność istnienia pokarmu.
Sam Malcolm w refleksji nad prawdą o Bogu-człowieku odnalazł pokój dla swego serca
oraz prawdę, wystarczającą mu do rozwiązania własnych dylematów życiowych.
Nasze przeżycie narodzin Zbawcy ma również prowadzić do tego, abyśmy nie
traktowali prawdy o przyjściu Chrystusa jako abstrakcyjnej wiadomości o odległym w
czasie zdarzeniu. Chrystus przychodzi bowiem ustawicznie, aby zbawiać, ukazywać
głębszy sens, przemieniać beznadzieję w Swój pokój. Jego sposób działania jest zasadniczo odmienny od efektownych i krzykliwych środków, które stały się już psychologicznie bliskie dla nas. Również wtedy, gdy przyszedł w betlejemską noc, nie zamienił
od razu ciemności w światło, bólu w sielankę. On przyszedł i był ze Swym ludem, a
tymczasem psychopata, Herod mógł dalej bezkarnie mordować niemowlęta z okolic
Betlejem i krwawymi śladami znaczyć zasięg swej władzy. On przyszedł, lecz cyniczni
Piłaci mogli nadal piastować swe stanowiska i ukrywać swój konformizm pod płaszczykiem pseudo-intelektualnej zadumy. On nie przychodzi bowiem, by natychmiast karać
zło i nagradzać dobro. Sytuacje takie zdarzają się jedynie w kiepskich filmach, natomiast
środki Jego działania są zasadniczo różne. W Swej Boskiej perspektywie zbawczej przychodzi On do nas ustawicznie i mówi:
“Przybywam, byś uwierzył, że nawet w godzinie najciemniejszej nocy Moja łaska
jest z tobą. Mimo tak wielu oznak triumfu zła i ciemności możesz pozostać wierny i
niezłomny, jeśli przyjmiesz Bożą moc, którą ci przynoszę. Jestem z tobą byś pamiętał,
że twe życie ma wymiar nieskończoności, którego nie może ci odebrać nikt. Mimo
doświadczenia tylu dramatów życiowych, może ono pozostać sensowne, jeśli tylko
ułożysz je w perspektywie nieskończoności, ukazywanej przez prawdę Ewangelii.
Dramat i tragizm tego życia pojawiałby się naprawdę dopiero wówczas, gdybyś
przez bezmyślność lub grzech wyłączył się z tej perspektywy, pozostając zamknięty
na łaskę przychodzącą w misterium tych świąt.
W kategoriach ludzkich wartościowań i ocen nie łatwo było rozpoznać Mesjasza
w małym Dziecku kwilącym na sianie. Współcześnie natomiast, w perspektywie naszych
przyzwyczajeń i uprzedzeń, wielu osobom nie jest łatwo pogodzić się z prawdą, iż biały
krążek Eucharystii realnie uobecnia Chrystusa i jest czymś więcej niż symbolicznym
wyrazem naszych uczuć. Słowa Chrystusa muszą być jednak dla nas ważniejsze od
osobistych domysłów. Ze słów tych wynika zaś jednoznacznie, że ten sam Zbawca,
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który przyszedł w betlejemską noc, przychodzi do nas ustawicznie, ukryty w prostocie
środków Eucharystii, aby tym, którzy Go przyjmą, dać moc przemieniającą ich życie.
Nasze otwarcie się na tę moc, poprzez współpracę z łaską, ma kształtować w nas postawę
zaufania i wierności w życiowych doświadczeniach przemocy i mroku. Prawda o Bożym
Narodzeniu nie jest prawdą dla estetów, którzy chcieliby przeżyć krótkie chwile artystycznej fascynacji. Przeciwnie, jest ona fundamentalną prawdą dla tych wszystkich, którzy
— mimo utrudzenia życiową wędrówką — chcą dochować wierności Bogu i sobie.
Głęboki humanizm świąt Bożego Narodzenia przejawia się także i w tym, iż Bóg
przychodzi z pomocą naszej słabości, abyśmy wśród triumfującego zła i przemocy potrafili pozostać istotami kultywującymi wierność i prawdę.
Człowieczeństwo odarte z wierności jest człowieczeństwem okaleczonym i
niepełnym. Przychodzący do nas Zbawca chce nam pomóc w kształtowaniu pełnej, godnej człowieka egzystencji, w której żadne doświadczenie nocy nie jest w stanie zniszczyć
naszej wierności. W Swym przyjściu pozostaje On jednak Bogiem subtelnym, który nie
narzuca swej obecności, tak jak nie narzucał jej ani faryzeuszom, mającym dobrą opinię
o swej mądrości, ani mieszkańcom betlejemskich domów, którzy nie otworzyli drzwi, bo
chcieli mieć święty spokój w noc Jego przyjścia.
Przeżywając w modlitwie i refleksji tajemnicę przyjścia Pana, postawmy sobie
dziś pytanie, która z ukazywanych w Ewangelii grup jest nam najbliższa pod względem
sposobu przeżywania Bożego przyjścia. Ile w naszym przeżyciu jest płytkiego sentymentu, ile zaś świadomości prawdy o wiernym Bogu, który w godzinie słabości i nocy daje
nam Swą łaskę, abyśmy mimo naszych braków mogli stawać się dziećmi Bożymi?
Ks. Józef Życiński, SiL - 1991
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“Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło”(pasterka)
1. Wyjątkowa chwila, kiedy zamiast spać zbieramy się w Kościele, aby czuwać.
Wyjątkowa noc, jedna z najdłuższych w ciągu roku. Ta właśnie noc jest przewidziana
jako światłość dla człowieka. Obok pewnych podobieństw fizycznych takich jak najdłuższa noc, istnieją daleko głębsze podobieństwa duchowe do tematu, który został wyra
żony słowami Izajasza - o narodzie kroczącym w ciemnościach. Każdy bowiem człowiek
doświadcza “nocy niewiedzy”, czy też “nocy niewiary”. Do tych ludzi, czyli do nas w
pierwszym rzędzie, jest skierowane orędzie dzisiejszej uroczystości.
2. Królestwo Północne, czyli Izrael, pod koniec VIII wieku przed Chrystusem
doświadczył “mroków” życia. Najeźdźcy z północy zniszczyli kraj, a przede wszystkim
wielu mieszkańców uprowadzili do niewoli. Niewola była głęboką i długą nocą nie
tylko z powodu oddalenia od Ojczyzny, od ojcowizny, ale także z powodu zwyczajów
wschodnich, które często nakazywały oślepiać więźniów, aby im utrudnić powrót do
Ojczyzny. Do takich właśnie ludzi zostało skierowane orędzie Izajasza proroka na temat
światła. Tym ludziom głosi się nadzieję w postaci światła. Światłością będzie Mesjasz,
który przede wszystkim uwolni człowieka od wewnętrznych ciemności. Tym Mesjaszem
przynoszącym światłość będzie Dziecię: “Albowiem Dziecię się nam narodziło, Syn
został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza”. To Dziecię otrzyma imiona pełne
symboliki i głębokiej treści: “Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju”. Imiona te wyrażają cały program mesjański. Te imiona wspominają cechy którymi odznaczali się Salomon i Dawid, i wyraźnie nawiązują do
wypowiedzi proroka Natana (2 Sm 9, 14), że dynastia Dawidowa nie będzie miała końca,
będzie wieczna. Kim jest to Dziecię o którym mówi prorok?
Przy końcu VIII wieku wszyscy myśleli o synu króla Achaza, Ezechiaszu. Jednak
ten król nie spełnił pokładanych w nim nadziei, dlatego proroctwo odnosi się do Mesjasza. Bo tylko On będzie mógł panować w pokoju bez granic, On będzie pochodził z
rodu Dawida, On utwierdzi Prawo i Sprawiedliwość, a tego wszystkiego dokona przez
miłość.
3. Dla chrześcijanina zapowiedź światła, które oświeca mieszkańców mroku,
spełnia się w Jezusie Chrystusie. Spis ludności oraz narodzenie Jezusa Chrystusa w
Betlejem to wydarzenia o wymiarze historycznym. Tej nocy Aniołowie oznajmili wielką
radość dla okolicznych pasterzy, którzy czuwali. Ta radość jest i dzisiaj ogłaszana każdemu, kto czuwa, każdemu, kto - znajdując się w krainie mroków - tęskni za światłością.
Wszystkie zapowiedzi się spełniają. Na świat przychodzi pokój, którego świat nie może
sobie udzielić. Dzisiejsza noc skłania nas do refleksji. Prawie już dwa tysiące lat temu
przyszedł na świat Chrystus, który jest pokojem, gdy tymczasem wydaje się nam jakoby
pokoju było coraz mniej. Dlaczego człowiek nie chce przyjąć Bożego POKOJU. Ewangelista Łukasz zachęca nas do przyjęcia tego Pokoju: “Nie bójcie się!” przyjmować Tego,
którego przynosi dzisiejsza noc. Nad dzisiejszą nocą, nad współczesnym człowiekiem
zabłysło światło!
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4. Św. Paweł daje nam dzisiaj kilka wskazówek określających nasz sposób życia,
postępowania. Aby doświadczyć błogosławionych skutków POKOJU i ŚWIATŁOŚCI
należy: przede wszystkim wyrzekać się bezbożności i żądz światowych. Następnie - rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie żyć na tym świecie. I wreszcie życie człowieka winno
być nacechowane oczekiwaniem błogosławionej nadziei, którą jest Jezus Chrystus.
Chrystus narodził się dla naszego zbawienia, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości. Narodził się, aby nas oczyścić i wybrać na własność. Boże Narodzenie jest zawsze
możliwe, gdy będziemy gorliwi w spełnianiu dobrych uczynków. Nasze życie będzie
sprawdzianem przyjęcia przez nas Pokoju i Światłości.
Odwagi! Nie bójmy się przyjąć Bożego Pokoju. Nie bójmy się ukazywać światu,
że przyjęliśmy światło. To jest wielka łaska Bożego Narodzenia. Pasterze, którzy czuwali
tej nocy w Betlejem, poszli i znaleźli Chrystusa. Znakiem będzie dla was: Znajdziecie
Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie! Z jakim postanowieniem odejdziemy
tej nocy?
Bp Piotr Skucha - Kielce, SiL-1999
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“Radość wielka (pasterka)
Święta noc Bożego Narodzenia to noc najradośniejszego orędzia, jakie kiedykolwiek usłyszała ludzkość. Posłaniec z nieba ogłosił: “Zwiastuję wam radość wielką.
Dziś (...) narodził się wam Zbawiciel”. Gromadzimy się razem z milionami ludzi, którzy
czuwają tej nocy, aby ponownie przeżyć głęboką treść tego orędzia: “narodził się wam
Zbawiciel”. Niech ta wiadomość dotrze dziś do szpitalnych sal, do łóżka każdego chorego człowieka, do ludzi zmęczonych cierpieniem: “Narodził się wam Zbawiciel”. On jest
jeden jedyny, który potrafi nadać sens cierpieniu. On jeden jedyny, który potrafi przeprowadzić człowieka przez mękę. Wystarczy w Niego uwierzyć, by ze szpitalnego łóżka
słabą ręką można było dosięgnąć nieba.
“Narodził się wam Zbawiciel”. Niech słuchają tych słów sieroty. Niech otrą gorzką
łzę spływającą po smutnym obliczu. Niech usłyszą te słowa mieszkańcy domów dziecka,
zakładów wychowawczych, dzieci cuchnących melin, wyziębłych z powodu braku miłości mieszkań: “Narodził się wam Zbawiciel” — Ojciec dla sierot. Przybył, aby budować
dom dla bezdomnych, by znaleźć matkę i ojca, którzy przygarną porzucone dziecko.
Przybył, aby uczynić możliwym to, co dla nas niemożliwe, aby spełnić najgłębsze pragnienie ludzkiego serca, pragnienie rodzinnej miłości.
“Narodził się wam Zbawiciel”. Niech się zamienią w słuch ludzie, którzy przymierają z głodu, którym rozpacz zagląda w oczy, bo paraliżuje ich widmo niezapłaconego
mieszkania, dług za gaz, światło i ogrzewanie. Ci, którzy niespokojnie spoglądają na
termometr za oknem, bo dziecko nie ma wystarczająco ciepłego ubrania.
“Narodził się wam Zbawiciel”. Sam ubogi i zziębnięty. Sam bezdomny, w cudzej
stajni, przybył, aby przeprowadzić biednych przez pustynię ubóstwa i wprowadzić do
krainy miodem i mlekiem płynącej.
“Narodził się wam Zbawiciel”. Słuchajcie uważnie wszyscy samotni, w których
drzwi już od miesięcy, a może i od lat, nikt nie zapukał. Oto puka On.
“Narodził się wam Zbawiciel”. Stoi, puka i prosi o przyjęcie. Uleczy samotność.
Otwórzcie, porządek zrobicie już razem. On nie przerazi się pustką samotności. On ją
uleczy.
“Narodził się wam Zbawiciel”. Niech ta wiadomość dotrze do więziennych cel.
Do ludzi zniewolonych przez nałogi, do przygniecionych wyrzutami sumienia.
“Narodził się wam Zbawiciel”. Nie ma takiego grzechu, by nie przebaczył, nie
ma takiej winy, aby nie ułaskawił, nie ma takiej pomyłki, aby jak ojciec nie przygarnął
marnotrawnego syna. Wystarczy zawierzyć, wyciągnąć do Niego rękę prosząc o przebaczenie. Wesprzeć się na Jego wszechmocy.
“Zwiastuję wam radość wielką. Narodził się wam Zbawiciel”. Niech ta wiadomość
dotrze do walczących. Zwaśnionych narodów, państw, ludów, sąsiadów, małżonków i
rodzin. Oto Książe Pokoju, wystarczy odłożyć broń, rozluźnić zaciśniętą pięść, uścisnąć
Jego dłoń. Przynosi pokój i pojednanie.
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“Narodził się wam Zbawiciel”. Niech to orędzie usłyszą zniewoleni przemocą
polityczną, gospodarczą i społeczną. Zbawiciel wyzwala miłością. Niech to usłyszą
zniewoleni przez błędne informacje w telewizji, prasie i opinii publicznej. Zbawiciel
wyzwala prawdą.
“Narodził się wam Zbawiciel”. Niech to usłyszą ci, którzy spoczywają w grobie,
których ciało traci tożsamość i zamienia się w ziemię.
“Narodził się wam Zbawiciel”. On wyprowadzi z krainy śmierci. On ubierze
was w ciało nieśmiertelne. To nie jest demagogia. To nie są piękne hasła. To jest rzeczywistość. To ona nas tu zgromadziła. Mamy Zbawiciela, który wyzwala nas z wszelkich doczesnych form zniewolenia. To orędzie rozbrzmiewa dwadzieścia wieków.
Błogosławiony, kto weń wierzy. Kto spotkał Chrystusa jako Wybawiciela, kto przeżył
i odkrył w Nim i z Nim prawdziwy smak wolności. Jest tylko jeden jedyny warunek.
To orędzie realizuje się o tyle, o ile ludzie w Niego uwierzą. Zabrakło nam wiary w
Chrystusa Zbawiciela. Próba budowy życia bez Niego się nie udaje. Oto dziś ponownie
trzeba odkryć, że wiara w Chrystusa jest siłą wolności, jest prawem wolności, jest krainą
wolności. Składamy sobie życzenia. Życzę wam tej wolności wewnętrznej, otwartej na
wieczność. Tej wolności, która od Boga pochodzi i której nie potrafi odebrać żadna siła
doczesna. Życzę wam, abyście w Chrystusie odkryli swojego Zbawiciela; Tego, który
daje prawdziwą wolność przerastającą wszelkie wyobrażenia i wszelkie ludzkie pragnienia wolności. Wyjdźcie dziś z Chrystusem w sercu i z wolnością, która pozwala spojrzeć
w przyszłość, i z podniesionym czołem, bez obawy, że jakakolwiek trudność doczesna
jest w stanie nas pokonać. “Zwiastuję wam radość wielką: narodził się wam Zbawiciel.
Chrystus Pan”.
Ks. Edward Staniek, “Mateusz”; SiL - 2000
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Pasterka i Boże Narodzenie
Pomimo zamkniętych drzwi i okiennic przez szpary pomiędzy deskami do środka
wdzierał się jaskrawy natrętny blask srebrzystego półksiężyca. Był on nawet mocniejszy
od chybotliwego płomyka starej oliwnej lampy, która małym języczkiem żółtego ognia
nieśmiało rozświetlała szaro srebrzysty półmrok panujący w szopie. Pan Jezus leżał sobie
wygodnie na nie pachnącym już sianku, owinięty w pożółkłe już pieluszki. Jego żłóbek
był trochę przykurzony i częściowo osnuty pajęczynami. On jednak spokojnie spał sobie
w najlepsze. W ten naturalny i prosty u dzieci sposób skracał sobie czas oczekiwania
na to, kiedy wreszcie dorośnie i będzie duży. Zapytacie skąd wiem, że na to czekał, tak
przypuszczam. Zresztą przecież każde normalne dziecko marzy przede wszystkim o tym,
żeby w końcu być już duże. Przypuszczenia, przypuszczeniami, ale póki, co, boskie oczka
miał nadal zamknięte, a gdy już je łaskawie otwierał, to tylko na krótką chwilę, i wtedy
na Jego małej buzi widać było jakby smutny grymas, że nikt Go nie budzi, i że dalej jest
jeszcze taki malutki. Zasypiał, więc ponownie czekając na przyszłość. A Maryja, jak to
matka załamywała ręce i liczyła długie zmarnowane moją obojętnością wieczory.
Ktoś mógłby pomyśleć, że to jakaś chora bajka, ale nie Bracia i Siostry, to nie jest
bajka, to fragment autobiografii jednego ze współczesnych pisarzy, który w tych słowach
usiłował przelać na papier stan swojej wiary w dniu Bożego Narodzenia, gdy sam miał
już 45 lat. Opisał on tak właśnie stan swojej wiary, wiary która ciągle jeszcze przeżywała
radosny dzień Bożego Narodzenia, która przeżyła to Boże Narodzenie już tyle razy, ale
dotąd jeszcze nigdy nie przeżyła czasu prawdziwej formacji, wzrastania i dlatego nie
pozwoliła Jezusowi dorosnąć. Gdy człowiek jest mały i jest na etapie poznawania i szukania Boga w swoim życiu to czasem wszystko wygląda jak w kolorowej bajce. Trochę
tak jak podczas naszych rorat w tym kościele. Są kolorowe lampiony, choinka na której
dzieci wieszają dobre uczynki i modlitewne intencje, obracane mini koło fortuny, czyli
trochę różnych atrakcji, bo dzieci takiej wiary potrzebują. No i najważniejsze jest Babcia,
dziadek, albo mama czy tato, którzy to dziecko do kościoła przyprowadzają, przypilnują, aby tu przyszło, zadbają o jego spowiedź o udział w rekolekcjach, pomogą w domu
wkleić kolejny obrazek jaki tu dostanie. Kiedy jednak się już z tego wyrośnie, kiedy
człowiek przeżyje już tą chwilę wiary, w której pochylił się nad Jezusową kołyską, serdecznie przytuli Jezusa do swojego serca i postanowił zabrać Go w swoje życie, to ta
kolorowa wiara powoli się już kończy. I na dorosłe lata życie z Betlejemskiej kolorowej
szopki pozostają tylko dziecięce wspomnienia, a w dłoniach z gorącego uścisku Bożej
Dzieciny pozostaje czasem krzyż. Bo Betlejem wcale nie jest metą, tak naprawdę tu dopiero wszystko ma swój początek. Tu zaczyna się wzrost i dojrzewanie wiary. Dlaczego
jednak czasem upływa tyle lat pozornej pobożności od świąt do świąt, od niedzieli do
niedzieli, od chrzcin do pogrzebu, zanim ten mały Jezus narodzony w Betlejem stanie się
w czyimś już dorosłym życiu Chrystusem, potem Mistrzem i wreszcie Nauczycielem?
Może trochę boimy się, to taki naturalny lęk przed niezrozumieniem woli Boga, przed
nie właściwym odczytaniem Bożych planów i zamiarów względem nas, bo one prawie
zawsze korygują nasze myślenie i nasze pragnienia. Dla mnie przykładem człowieka,
który przeżył takie trudne wzrastanie Chrystusa w swoim życiu jest św. Wincenty a Paulo.
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Jako 20 letni kapłan miał On swoje wielkie plany. Marzył o bogatej parafii, o świetlanej
przyszłości, w której niczego mu nie będzie brakować, ale tak było do czasu, gdy wszedł
do Kościoła w swojej pierwszej parafii. Kościoła od lat pustego, którego ściany i boczne
ołtarze, jak wspomina, pokryte były warstwą kurzu i pajęczyny. A swoją pracę duszpasterską rozpoczął od mycia podłogi. Jego plany i marzenia w jednej chwili Bóg zamienił
w wiadro i szmatę. I zaraz potem przyszedł czas ludzkich wątpliwości. Bo tak bywa, że
gdy Bóg chce mieć więcej miejsca w ludzkim sercu to usuwa z niego również to, co dotąd
było sensem życia, największą jego wartością, a czasem nawet celem. I trzeba wielkiej
wiary i miłości, odwagi i pewności, że choć ja może nie wiem, o co tu chodzi to jednak
Chrystus wie. Święty Wincenty i taki etap dorastania Boga w swoim życiu przeżył. Nie
umiejąc wypowiedzieć słów wyznania wiary nosił je zapisane na kartce papieru umieszczonej w kieszonce sutanny na sercu i ilekroć przytłaczała go beznadziejność swojego
życia, bo jako ksiądz czuł się zapomniany i opuszczony przez Boga, przykładał swoją
rękę do serca i tak wyznawał swoją wiarę. Bo nie potrafił, nie umiał inaczej.
Adwent właściwie już się kończy, a jest on czasem danym na też po to, aby zapytać się gdzie na drodze zawierzenia Bogu my jesteśmy. Jest takie jedno krótkie słowo,
które brzmi stanowczo i jednoznacznie, nie powinno się go używać w połączeniu ze
słowami:, jeśli, albo, ale, nie powinno, bo zaciera się jego pierwotny sens. To słowo Tak, od niego rozpoczęła się ludzka historia życia Syna Bożego tu na ziemi. Pierwsza
wypowiedziała to słowo Bogu z pośród wszystkich ludzi Maryja. I dlatego w raz z Nią
cały Kościół podczas Adwentowych rorat oczekuje na Boże Narodzenie. Ja wiem, że
my już wypowiedzieliśmy Bogu to słowo, ale może ktoś powinien je w tegoroczny
dzień Bożego Narodzenia powtórzyć. I na nowo uświadomić sobie, co ono oznacza w
jego życiu. Może komuś dzisiaj jest bardzo trudno i ciężko pogodzić to wypowiedziane
przed laty Panu Bogu TAK i powinien je z całą świadomością tego, co ono powinno w
jego życiu oznaczać powtórzyć. Może ktoś przypomina sobie o tym swoim TAK tylko
na Boże Narodzenie i Wielkanoc, a więc jest potrzeba, aby powtarzać je każdego dnia
pozwalając Chrystusowi za sprawą Ducha Świętego ciągle w nim wzrastać. Trudno jest
czasem poukładać sobie własne życie tak, aby nie zranić w nim Bożej miłości, trudno
też bywa niekiedy danego słowa dotrzymać. Ale będzie to już zupełnie niemożliwe gdy
przestaniemy o nim sobie przypominać i o to się modlić.
Ile lat ma Pan Jezus w naszym życiu, może ktoś ciągle jeszcze śpiewa mu przy
wieczornym pacierzu kolędy i pastorałki obiecując, że jutro na pewno będzie lepiej.
ks. Wieslaw Staszko,C.M.
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W tę Świętą Noc – Bóg przyszedł do każdego z nas
Każdy człowiek, który kiedykolwiek znalazł się w Bazylice Narodzenia Pana Jezusa doznał ogromnej łaski w swojej duszy. Dotknięcie na klęczkach okalającej gwiazdy,
ucałowanie z wielkim wzruszeniem tego miejsca i odczytanie napisu co prawda po łacinie
Tutaj narodził się Jezus Chrystus pozostaje na całe życie w pamięci i w sercu. W scenerii
wielkiej starożytnej bazyliki i tej małej jej cząstki jakby przy bocznym ołtarzu dotyka
się Boga. Słowo ,,tutaj” jest skarbem ogromnie cennym , a zarazem źródłem wielu natchnień, przemyśleń, fundamentem wiary na całe życie. Tutaj narodził się Jezus Chrystus –
zdanie, którego nie da się zagłuszyć nawet tegorocznymi strzałami, prowadzonymi działaniami wojujących narodów . Trak , jak każdy ze słowem chleb – kojarzy sobie życie,
tak miejsce narodzenia jednoczy na zawsze z przychodzącym do nas Zbawicielem.
 	
Nie musimy udawać się do Ziemi świętej, bo to dla wielu z nas niemożliwe
zwłaszcza w tych czasach. Od lat w ciągu świąt panoramę Betlejem ukazuje nam
telewizja, z łatwością możemy mieć w rękach przewodniki po Palestynie, a nawet wiele
zdjęć i pocztówek. Niech w tę świętą, cichą noc wystarczy nam skierowanie oczu i
serca ku nawet najskromniejszej szopce w kościołach, albo parę godzin temu trzymany
w rękach opłatek i odczytana Ewangelia w czasie wieczerzy wigilijnej. Rzeczywistość
Betlejemskiej szopki nas nie tylko urzeka swoją prawdziwością, biedą, skromnością ,
ale dość głęboko wnika w nasze życie chrześcijańskie. Po najczystszą wodę udajemy
się do źródła. Wraz z pasterzami kierowanymi anielskim wołaniem podążamy przywitać
Nowonarodzonego. Zdaje się słyszeć każdemu z nas : ,,Chwała na wysokości Bogu, a na
ziemi pokój ludziom dobrej woli ”.
 	
Z pewnością jest nam żal, że wigilia jest tylko krótkim wieczorem. Dało się
zauważyć, że tego wieczoru ludzie do siebie bardzo mało mówią . Chyba zapamiętali ,
że tej nocy Pan Bóg przemawia posyłając Swoje Słowo, które stało się Ciałem. Ludzie
czasem bez słów potrafią wszystko sobie powiedzieć ! Wystarczy spojrzeć sobie serdecznie w oczy, ucałować rękę podającą nam biały, niewinny opłatek. Jesteśmy przekonani,
że Bóg nie musi być gadatliwy. Światu przekazał Słowo, które stało się Ciałem. Bóg tej
nocy przyszedł na ziemie, oglądamy Jego chwałę. Stał się człowiekiem , urodził się jako
niemowlę, aby Sobą napełnić każdego z nas. Narodzenie ludzkie Syna Bożego staje się
początkiem naszego narodzenia dla Boga, dla nieba.
Świat jest taki, jaki jest. To tylko na swoim początku był wspaniały, zgodny, pełen
zgody i ładu. Piętno grzechu zrobiło swoje. Grzechem Adama ludzie uwikłani, wygnani
z raju wołali z otchłani... niech z obłoków zstąpi Sprawiedliwy. To On przychodząc wciął
ciało ludzkie, w nim ból niedostatki , zbratał się z nami , był Synem u Matki. ( pieśń
adwentowa ).
Teraz możemy być z Nim razem. Razem przy stole wigilijnym , razem tutaj w
kościele w tej szczególnej chwili – na pasterce i nie tylko teraz, za chwile razem przy
Komunii świętej. Zabierzemy Chrystusa w sercu w nasze szare, codzienne życie. TO więc
Chrystusa i nasze narodzenie dla życia z Bogiem. W ten sposób nastało nie tylko święto
w kalendarzu , ale prawdziwie Boże Narodzenie u nas i w nas.
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Oczekiwany już przyszedł. Jest wśród nas , ale czy w każdym domu, w każdym
sercu ? Oczekiwanie, może być radosne, spełnione i wynagradzające. Nie mogę zapomnieć stojącej w oknie , za firanką oczekującej postaci. Był mrok , za szybą ciemności.
Wyczekująca na swojego męża na wigilię – nie doczekała się. Przyszedł tylko ból i wstyd
! Brakło ciepłego spojrzenia, spotkania przy opłatku, jego obecności.
Zmienia się świat wokół nas. Dla wielu Boże Narodzenie stało się niemal świętem
świeckim. Został tylko choinka pełna świecidełek, a dzieciom Boga zasłoniły prezenty
pod drzewkiem, bo tak już w domu nazywano. Zmieniają się pokolenia i ludzie. Świat
ducha kultury zdaje się zawładnął wyobraźnią i zainteresowaniami.
Dla ludzi Bożego ducha nastało Boże narodzenie. Każda kolęda przepleciona
różnymi rytmami zdaje się napełniać ogromna radością, Oto twój Zbawca przychodzi.
Przybyli do stajenki goście padają na kolana wielbiąc i wysławiając Boga. Oby jednak
nie zgasła nam gwiazda , która prowadzi do Boga.
Ktoś na ulicy krzyknął : ludzie ! zacznijcie być ludźmi. Bo tak bardzo po ludzku
patrzycie, po ludzku myślicie, po ludzku szukacie, mówicie i czujecie. Nie łudźmy się.
Podobnie jak w Betlejem, idący ku światu Syn Boży nie spotkał powszechnego i godnego
przyjęcia . Ale mu tu będąc na pasterce zdaje się otwarliśmy dla Niego nasz dom , siebie i
rodziny. Pora jedynie prosić, aby nam pomógł uporządkować nasze myśli, zamiłowania,
zwyczaje i życie całe według tego, co Jemu się podoba.
Przeżyjmy tę świętą noc jak najgodniej. Tę błogosławioną noc. Noc , w czasie
której dokonał się cud miłości Boga wobec ludzi. Bóg dokonuje tutaj i teraz tej cudownej przemiany ludzkich serc , ludzie stają się dla siebie lepsi, przestali się gniewać,
przebaczyli sobie wszelkie urazy, wyciągają do siebie dłonie w geście miłości. Z troską
i współczuciem patrzą na ubogich, na starszych, potrzebujących nawet dobrego słowa.
Schodzili się do siebie , aby życzenia miały smak jedności i życzliwości.
W tę noc przypomnijmy sobie , że wszyscy jesteśmy braćmi. Patrząc na Boże dziecię
leżące w ubogim żłóbku – nie sposób krzyczeć na kogoś , zaciskać pięści. Spoglądając
na telewizyjne migawki świąteczne mam wrażenie, że dziecię Jezus obchodzi cały świat
, przychodzi do każdego domu i do każdego serca. Nie wiem , czy wszyscy dla Niego
uchylą chociaż drzwi z ciekawości, kto puka i czego chce ? Biada takim ludziom zamykającym się przed niewinnym, pełnym dobroci Bogiem !
 	
Dla pasterzy wsłuchujących się w głos natury wystarczył anielski śpiew. Oblało
ich światło nieba . Ocknęli się nie tyle ze snu, bo przecież czuwali nad trzodą , co raczej
obudzili się do wierzenia. Nie byli lepsi od innych. W swoich przywarach, skłonnościach
, może bardzo prości, zwyczajni – nie ukrywali swojej rzeczywistości. Dlatego łatwiej
przyszło im pojąć, że laska zbawienia przychodzi im darmo, bez żadnej zasługi z ich
strony. Pasterze byli jak ta dolina, wiedzieli, że z ciemności nie oderwali się sami, ale
wyrwał ich tej nocy sam Bóg.
Bóg ich porwał i dali się porwać Bogu. Jednak nie stało się to bez ich decyzji,
odwagi , chęci. Zaczęli się zwoływać, naradzać, szukać wzajemnie potwierdzenia –
wreszcie zapadła decyzja – idziemy ! Idziemy, łatwo powiedzieć, trudniej wykonać !
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Zastanawiali się, jak zostawić bez opieki ? A co z trzodą – tyle nieszczęść chodzi po
ziemi, po ludziach ?!
Ogarnęła ich fala miłości. Kto kocha – zostawia wszystko i idzie. Nie żałowali trudu.
Rozpaleni nadzieja doszli do celu – nie zawiedli się ! Nikt nie wygłosił wielkiej mowy,
czuwali w milczeniu. Wystarczył pasterzom obraz żłóbka w zaciszu bydląt, prostota i
pokora płynąca od Rodziców.
Skromnie weszli do stajenki, tak samo skromnie i cicho odeszli do swych
szałasów. Zrozumieli, że tak było trzeba kochać Nowonarodzonego zwyczajnie, całym
pasterskim sercem. Dziecię zdało się być zadowolone z nich , Maryja Matka też. Jedno
jest oczywiste. Ich serca zostały podbite dla Niego. To nic, że nie mieli wstępu do ludzi
wyższych sfer. Widzieli Dziecię, byli wstrząśnięci, szaleni radością. To właśnie oni rozpoczęli przepowiadanie Dobrej Nowiny.
Jedne z pisarzy jako motto do książki umieścił słowa : ,, Czas, mam czas połączyć
się z Bogiem ! Kto z wiarą idzie , zwycięstwo z nim kroczy ”. ( Dzienniczek Duchowy
s. 10) . Chociaż tyle zapamiętajmy : Przy Dzieciątku Bożym skupiło się wszystko.
Betlejem łączy niebo z ziemią, ale także sprowadza Boga między ludzi uczy patrzeć na
siebie wzajemnie bratnimi oczami . Patrząc na Niemowlę w żłobie, zobaczmy wśród nas
innych ludzi , a więc głodnych chleba i nieba, wzgardzonych i odepchniętych. Umiejmy
widzieć wszystko co dobre i to, co złe. Naprawę złego zawsze zaczynajmy od siebie.
Wśród ludzi na naszym świecie jest tyle zła, dlatego, że człowiek zapomniał o chwale
i szacunku, jaki należy się Bogu. Człowiek naszych dni zamknął drzwi swego serca
przed drugim człowiekiem , a wolę swoja zaprzątnął interesem, bojem o inne wartości,
a w swoje sumienie wprowadził spokój bez Boga.
Upadnijmy na kolana, uwielbiajmy z niebios Pana z miłością, z radością wiernych sług . Bądźmy ludźmi dobrej woli, a chwały Bogu będzie więcej. Amen.
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Błogosławieni ubodzy (Msza o świcie)
We Francji na Boże Narodzenie opowiadają taką legendę: W pewnej zamożnej
krainie panował dzielny i potężny król, który co roku w dzień Bożego Narodzenia udawał
się do katedry, aby zgodnie ze zwyczajem oddać hołd Dziecięciu Jezus.
Gdy więc nadeszło Boże Narodzenie, król poszedł do katedry. Kiedy zbliżał się
do żłóbka, usunięto na bok drewniane figury pasterzy, aby zrobić miejsce dla króla.
Odepchnięto do tyłu tłum ludzi ubogich i nieważnych, aby zrobić z przodu miejsce dla
wielkich. Król przyklęknął przed żłobkiem, rzucił swoją koronę na posadzkę i powiedział
donośnym głosem: To dla Ciebie, Jezu!
Dostojni dworzanie i rycerze królewscy zamierzali pójść za przykładem swego
króla i pochwalić się wobec wszystkich swoimi darami. Jeden spoglądał na drugiego, by
przekonać się, czy aby nie przyniósł Jezusowi większego podarku.
Nagle dziecko, które stało ze świecą obok żłóbka, zawołało głośno: On ma zamknięte oczy! Jezus zamknął oczy!
Nastała głęboka cisza. Wszyscy wpatrywali się w Jezusa, w Maryję, Józefa i pasterzy i nie mogli się nadziwić: wszyscy w stajence mieli zamknięte oczy. Dumni panowie,
którzy do tej pory butnie wymachiwali ramionami, zastygli w niepewności.
Wtedy nie wiadomo skąd, zjawił się w katedrze ubogo odziany, brodaty mężczyzna. Przepychając się do przodu, wołał na cały głos: Zatrzymajcie się, panowie! Jezus
zamknął swoje oczy, gdyż ustawiliście się przed żłobkiem w niewłaściwej kolejności.
Najpierw powinni przybyć pasterze, a nie królowie. To oni jako pierwsi powinni usłyszeć
Dobrą Nowinę, nie dając w zamian żadnych darów, chyba że swoje otwarte serca. Boże
Narodzenie ustawia bowiem ludzi w odwrotnej kolejności niż zwykle. W tym dniu ludzie
bez znaczenia - niewidomi, ubodzy, mali i pogardzani - prowadzą swoich władców. Dlatego ustąpcie miejsca, panowie! Zróbcie przejście dla błogosławionych z Ewangelii!
I rzeczywiście, im bardziej sznur nędzarzy, dzieci w łachmanach oraz ubogich kobiet i mężczyzn zbliżał się do żłóbka, tym szerzej Jezus otwierał swoje oczy i spoglądał
z radością na przybywających z pokłonem.
To tylko legenda, pełna niezwykłych wydarzeń. Ale w każdej legendzie obok dziwów, które natychmiast przykuwają uwagę, ukryte jest także maleńkie ziarenko prawdy.
Uda się nam je odkryć, gdy odpowiemy sobie na pytanie: Dlaczego ludzie ubodzy są tak
bliscy Jezusowi? Dlaczego ich obecność tak bardzo raduje Jezusa?
Szukając odpowiedzi, spójrzmy na karty Pisma świętego. Przecież owa legenda
jest tylko jednym z tysięcy komentarzy do najwspanialszej i najprawdziwszej historii o
narodzinach Boga w Betlejem.
Do żłóbka, w którym narodził się Jezus, najpierw pospieszyli pasterze. Byli to
ludzie biedni i prości, ale to właśnie oni jako pierwsi dostrzegli niezwykłe znaki, to
do nich jako do pierwszych dotarł radosny śpiew zastępów anielskich. Pierwszy hołd
małemu Jezusowi złożyli biedni pasterze. Ci zaś, olśnieni tym cudownym wydarzeniem,
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nie mogli milczeć. Dlatego rozpowiadali dookoła o tym, co widzieli. Ubodzy pasterze
jako pierwsi ponieśli w świat radosną nowinę o narodzinach Zbawiciela.
Pierwsze godziny swojego ziemskiego życia Jezus spędził pośród ludzi ubogich. I ta betlejemska noc będzie w jakiś sposób powtarzać się przez całe Jego życie. U
początku swego publicznego nauczania Jezus powie: “Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę” (Łk 4,18). I
rzeczywiście, otoczony tłumem żebraków, kalek, nieszczęśników Jezus wędruje przez
Palestynę. Uzdrawia chorych, wydobywa upadłych z nędzy moralnej, załamanych
dźwiga z rozpaczy. Im też błogosławi: “Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, wy, którzy
teraz głodujecie, wy, którzy teraz płaczecie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie” (Łk
6,20-23). Za nich dziękuje i wielbi Ojca: “Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że
zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Łk 10,21
). Boga może rozpoznać tylko człowiek prosty i ubogi i tylko taki może się do Niego
zbliżyć. Nie, nie chodzi tylko o nędzę materialną. Człowiek ubogi to nie tylko ten, kto
niewiele zarabia, jest niezaradny i mało gospodarny. Człowiek ubogi to nie tylko ktoś,
kto nic nie posiada, ale to przede wszystkim człowiek, który całym sercem przylgnął do
Boga, bezgranicznie Mu ufa i we wszystkim szuka Jego woli; ubogi to ktoś, kto dzieli
z Ojcem niebieskim swoje troski i Jemu przedstawia swoje potrzeby, gdyż wie, że Bóg
go nie zawiedzie. Tylko taki człowiek, który potrafi oderwać wzrok od ziemi i spojrzeć
w niebo, może rozpoznać Boże znaki i usłyszeć radosne Gloria, które poprowadzi go do
Betlejem. Tylko człowiek ubogi może odnaleźć drogę do Boga, który w Jezusie Chrystusie uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi (Flp
2,6-7). Tylko ubogi w bezbronnym i nagim Dziecięciu może rozpoznać Zbawiciela.
W tym dniu, w którym patrzymy na ubogo narodzonego Boga w Betlejem,
odrzućmy na bok nasze troski i radujmy się! On dla nas stał się ubogim, aby nas swoim
ubóstwem ubogacić (2 Kor 8,9). Bóg chce być naszym największym bogactwem, On sam
dzisiaj powierza nam Siebie. Kto przyjmie z wiarą, że Jezus jest Bogiem i Zbawicielem,
kto zobaczy w Dziecięciu dobroć i miłość naszego Boga (Tt 3,4), usłyszy: Jesteś
błogosławiony, w Bogu odnajdziesz pełnię szczęścia. Popatrz, jak w Betlejem czekam
dziś na Ciebie i na tych wszystkich, którzy są utrudzeni i obciążeni, aby ich pokrzepić (Mt
11,28).
Jezus - odwieczne Słowo Ojca stało się Ciałem i zamieszkało między nami (J
1,14). A my przybyliśmy tutaj, by spotkać Jezusa i oddać Mu hołd - nie jak owi bogacze, o których opowiada legenda. Nie przychodzimy do Jezusa pewni siebie i dumni
ze swoich bogactw jak ów dostojny monarcha. Nie jesteśmy jak owi możni panowie,
ówcześni biznesmeni, którzy więcej uwagi zwracają na podarki niż na boskie Dziecię.
Stajemy przed Jezusem jak ubodzy pasterze, którzy spoglądają w niebo, dają się prowadzić Bogu i wielbią Go za wszystko, czym ich obdarza. Niech On na zawsze będzie
naszą radością, naszym jedynym i najcenniejszym skarbem!
Ks.Ryszard Hajduk CssR; SiL - 2000
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Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził
(Msza o świcie)
„Światło nam dziś zabłyśnie, gdyż narodził nam się Pan i nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju, a Jego królestwu
nie będzie końca” (Por. Iz 9,26; Łk 1,33). Ta noc i ta jutrzenka potwierdza pierwsze słowa
obecnej Mszy św. Wraz z jutrzenką tego dnia, prawie dwa tysiące lat temu jedyny Syn
przedwiecznego Ojca narodził się jako człowiek i zapłakał w ramionach Najśw. Dziewicy. Bóg pojawił się wśród nas. Musiał zstąpić ku nam, gdyż my nie mogliśmy wznieść
się do Niego. Było tak wysoko, a my tak bardzo przykuci do ziemi. Stajnia i żłóbek w
Betlejem to ostatnia Boża próba dźwignięcia ludzi ku niebu. Stał się podobny do nich,
aby oni upodobnili się do Niego.
„Przedziwny Doradca, Bóg Mocny...” Bóg nie jest wczorajszy ani jutrzejszy. On
jest bez wczoraj i bez jutra. On jest odwieczny, dlatego nie liczy dni ani lat. Bóg nie jest
tu ani tam, ale jest wszędzie. Nie można Go ograniczyć czasem ani zmieścić w przestrzeni. Dlatego właśnie stał się jednym z nas, człowiekiem, żebyśmy mogli spotkać Go w
czasie, zmieścić w przestrzeni, liczyć Mu lata widzieć Jego postać i oblicze. W łonie Najśw. Dziewicy wziął na siebie ciało, słabość, cierpienie i śmiertelność człowieka, urodził
się w betlejemskiej stajni...
Dlaczego zgodził się na tak wielkie poniżenie, na tyle cierpień, a w końcu na
śmierć na krzyżu? Na to pytanie może odpowiedzieć tylko miłość Boża bez miary i
granic. Trzeba było wyleczyć chorą, zranioną i sparaliżowaną pod względem duchowym
ludzkość; uwolnić ją od zwątpienia, rozpaczy i unicestwienia, od lęku przed śmiercią i
nicością. Trzeba było zaspokoić jej głód miłości, szczęścia i nieprzemijającego życia.
Przyniósł nam to i ofiarował w Betlejem nowo narodzony Syn Maryi. „Gdy ukazała się
dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie dla uczynków sprawiedliwych,
jakie zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i
odnawiające w Duchu Świętym” (Tt 3,4nn). Nie zapominajmy, że „Bóg Mocny, Książę
Pokoju” przyniósł nam miłość, pokój i pojednanie.
„Królestwu Jego nie będzie końca”. Ktoś może powiedzieć, że to zbyt śmiałe
stwierdzenie. Każdy zgodzi się z tym, że Jezus nie mógł już biedniej rozpoczynać swego dzieła. Urodził się w stajni i umarł na krzyżu. A jednak „Jego królestwu nie będzie
końca”. Sprawdzało się to już blisko 2 000 lat i będzie się sprawdzać do końca świata.
W ciągu tych 2000 lat wielu walczyło przeciwko Jezusowi i wszyscy połamali swoje
kopie. Poumierali wszyscy czekający na Jego śmierć, l 000 lat temu cesarz Julian Apostata zaprzągł wszystkie siły swego cesarstwa: wojsko, pieniądze, administrację do dzieła
zwalczania nauki Jezusowej i zacieranie śladów Betlejem i Kalwarii. Po trzech latach
perska strzała pozbawiła go życia. Ktoś napisał, że umierając Julian zebrał garść swojej
krwi i rzuciwszy ją ku niebu, wypowiedział swoje ostatnie słowa: „Zwyciężyłeś, Galilejczyku!” Wszyscy, którzy walczyli i walczą z Jezusem, muszą w końcu przyznać, że
przegrali wojnę, bo nikt jeszcze nie wygrał wojny z Bogiem.
„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił” (Łk 2,15). Tak, przynajmniej duchem i myślami pójdźmy wszyscy do Betlejem.
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Cofnijmy się o te 2 000 lat i przenieśmy się duchem w okolice Betlejem, aby zobaczyć
i nigdy nie zapomnieć Boga leżącego na sianie w żłobie. Nie wolno nam zapomnieć
naszego małego Brata, Syna Maryi, który cierpiał niewygody w dzień swego Narodzenia,
żeby każdego człowieka rozradować pokojem i szczęściem.
„Udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”
(Łk 2,17). Powtarza się to pewien sposób w każde święta Bożego Narodzenia. Na całym
świecie miliony ludzi odwiedza dzisiaj żłóbki, przy pomocy których artyści próbują na
najrozmaitsze sposoby odtworzyć scenę Bożego Narodzenia. Przyłączmy się do tego
ogromnego orszaku, ciągnącego na już prawie 20 wieków, i pokłońmy się Panu i złóżmy
Mu jako dar urodzinowy swoją wiarę i swoje serce. Nic lepszego dać Mu nie możemy,
zresztą niczego innego On od nas nie żąda.
Ivo Bagarić OFM; SiL-2008
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Cud Bożego Narodzenia (Msza w dzień)
			

,,Znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie” /Łk 2, 16/

Pewien ojciec rodziny przeżywał w czasie Świąt Bożego Narodzenia swoisty
kryzys wiary. Otóż nie mogło mu się w głowie pomieścić i nie mógł zrozumieć, jak Bóg
nieskończenie doskonały i wszechmocny, mógł posunąć się do tego stopnia, że pozwolił
swojemu Synowi urodzić się w stajni. Przecież nikt z ludzi nie rodzi się w tak nędznych
warunkach. Wydawało mu się, że historia o Bożym Narodzeniu jest tylko piękną, chwytającą za serce legendą i niczym więcej. Kiedy żona i dzieci prosiły go, aby poszedł z nimi
na Pasterkę, wymówił się tym, że nie czuje się dobrze. Został więc w domu w mroźną
zimową noc sam. Położył się spać, ale nie mógł zasnąć. A kiedy mu się to wreszcie udało,
jego sen przerwał jakiś hałas słyszany z zewnątrz. Wstał szybko z łóżka, aby sprawdzić
co się dzieje. Na podwórku swojego domu ujrzał stado dzikich gęsi, które zmęczone
długim lotem na południe, wybrały sobie jego podwórko na odpoczynek i nocleg. Noc
była bardzo mroźna, dlatego żal mu się zrobiło tych głodnych, zmęczonych i zziębniętych
gęsi. Pomyślał sobie, przecież ja mam wolną stodołę., Tam mogłyby wypocząć, odżywić
się i nabrać sił te zziębnięte ptaki. Ubrał się i wyszedł na zewnątrz. Otworzył stodołę,
posypał ziarna i przez kilkanaście minut starał się zachęcić, aby gęsi weszły do stodoły.
Niestety na próżno. Po prostu się bały. I wtedy pomyślał sobie w ten sposób. Gdybym
mógł choć na chwilę stać się jedną z tych gęsi i rozmawiać ich językiem, to ich bojaźń
na pewno by znikła. Na tę, myśl zaświtało mu w głowie, że to Bóg zesłał mu te gęsi, aby
rozproszyć jego wątpliwości co do Bożego Narodzenia. Zrozumiał, dlaczego Syn Boży
przyszedł na ziemię i narodził się jako człowiek.
W ten cudowny, błogosławiony dzień, świętujemy jedną z najradośniejszych tajemnic w historii naszego zbawienia. Druga Osobą Trójcy Przenajświętszej, Jezus Chrystus narodził się z Maryi i stał się człowiekiem. Przyszedł na ziemię, aby naszym ludzkim
językiem opowiedzieć nam o Bogu, który jest Miłością. Przyszedł, aby opowiedzieć nam,
że Bóg jest naszym Ojcem, że nas kocha, że pragnie naszego szczęścia. Przyszedł, aby
żyjąc na ziemi naszym ludzkim życiem, pokazać nam, jak my mamy żyć, aby osiągnąć
szczęście w niebie.
Jako Syn Boży, Chrystus mógł urodzić się w najbogatszym i najpiękniejszym
pałacu. Mógł być witany przez wielkich tego świata, królów, książąt.
On jednak wybrał na miejsce swego urodzenia ubogą stajnię, aby każdy człowiek, niezależnie od tego czy jest mądry i bogaty, jak mędrcy ze wschodu, czy też prosty
i ubogi, jak pasterze —mógł bez zażenowania przyjść do Niego i złożyć Mu pokłon.
Aby nikt z nas nie mógł zarzucić Chrystusowi, że nie znał życia, że Jego życie
było łatwe i proste, dlatego Pan Jezus związał się z biednymi i pogardzanymi na tym
świecie od chwili swego narodzenia. Dlatego narodził się w stajni, a Jego kołyską był bydlęcy żłób. Zakosztował chleba uciekinierów i emigrantów, kiedy wraz z Maryją i Józefem musiał uciekać do Egiptu. Doświadczył trudu i znoju ludzkiej pracy, pomagając św.
Józefowi w jego warsztacie ciesielskim. Doświadczył Chrystus co to znaczy być głodnym, kiedy przez czterdzieści dni pościł na pustyni i odczuwał głód. Doświadczył co to
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znaczy być spragnionym, wołał przecież z krzyża “pragnę”. Doświadczył również smaku
ludzkich łez, kiedy płakał nad grobem swego przyjaciela Łazarza i nad nieszczęsną Jerozolimą. Doświadczył wreszcie najboleśniejszej i najokropniejszej śmierci. Śmierci na
krzyżu. Nic więc co ludzkie nie było Mu obce. Doświadczył tego wszystkiego, ponieważ
nas ukochał i w imię tej miłości stał się jednym z nas.
Patrząc dziś na leżące W żłóbku Dziecię Jezus, które uśmiecha się i wyciąga do
nas swoje rączki, radujmy się z całego serca, i z całego serca uwielbiajmy Boga śpiewając
wraz z aniołami: “Chwała na wysokości Bogu...” Naszą radość, miłość i wdzięczność
wyraźmy w gorącej modlitwie, w przepięknym śpiewie kolęd, w świadomym uczestnictwie w dzisiejszej Mszy świętej. Ten sam Chrystus, który narodził się w Betlejem, narodzi
się także dzisiaj tej godziny, w czasie tej Mszy św. A kiedy przyjmiemy Go w Komunii
Św. narodzi się również w naszych sercach. I wtedy wypełni się w naszych sercach cud
Bożego Narodzenia.
Zakończmy nasze rozważanie słowami przepięknej XVIII-wiecznej kolędy
napisanej przez Franciszka Karpińskiego:
“Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w
dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z
miastami, a Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami”.
Ks. Marian Bendyk, Żyć Ewangelią; SiL-2005
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Boże Narodzenie - rodzinne święto
Istnieje stary zwyczaj, że na wigilijnym stole kładziemy jedno nakrycie więcej,
a w oknie stawiamy płonącą świecę. To znak i symbol wiary w obecność rodzącego się
Boga oraz gotowości do dzielenia się Bogiem z każdym, kto przyjdzie.
Może w naszym domu już ten zwyczaj zanikł, może - jak wiele innych - zachowujemy go ze względu na wiekową tradycję? A może niekiedy zastanawiamy się nad jego
wymową?
Boże Narodzenie uświadamia nam nieustannie nasz chrzest. Oto Bóg z “miłosierdzia swego zbawił nas przez kąpiel odrodzenia i odnowienia z Ducha Świętego, abyśmy
usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami życia wiecznego” (Tyt 3 5-7).
To było jedyne i niepowtarzalne Boże Narodzenie w naszym życiu. Przyszedł
Zbawca i dał nam uczestnictwo w Jego świętym Ludzie (por. Iz 62,11). Wówczas jednak
nie byliśmy jeszcze świadomi tego, co się dzieje. Rodzice przynieśli nas do świątyni, a
chrztu dokonano w wierze Kościoła.
Minęły lata. Doszliśmy do pełnego używania rozumu. Przez sakrament bierzmowania świadomie zaakceptowaliśmy nasz chrzest. Zgodziliśmy się na Boże Narodzenie w nas - wraz z wszystkimi konsekwencjami tego faktu. Dziś, wśród dźwięku
kolędowej melodii, zapatrzeni w betlejemski żłóbek rozważmy, co to znaczy, że Bóg
narodził się w nas.
A tobie dadzą miano “Poszukiwane”, “Miasto nie opuszczone”(Iz 62,12). To ja
jestem owym Poszukiwanym i Nie opuszczonym. Bóg zamieszkał we mnie. Można to
różnie wyrazić: stałem się uczestnikiem Bożej natury, przybranym synem Bożym, cząstką
Chrystusowego Ciała. Jedno jest pewne: Bóg mnie zna i kocha. Poszukuje na wszystkich
drogach życia i nie opuszcza nawet wtedy, gdy błądzę, słabnę i odchodzę. Po każdym
upadku mogę powstać, z każdej drogi mam możliwość powrotu. Poprzez chrzest, który
jest Bożym Narodzeniem w życiu poszczególnego człowieka, tworzy się niewidzialna
wspólnota Bożo-ludzka, Bóg we mnie i ja w Nim.
Człowiek, który spotkał przychodzącego Boga, winien temu dać świadectwo
słowem i czynem. Pasterze opowiadali o tym co im zostało objawione, wielbili i wysławiali Boga za wszystko (por. Łk 2, 17 20). O wielkich dziełach miłosierdzia Bożego
trzeba opowiadać, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając
ze snu (Pp 6, 7). Jak niewiasta, która znalazłszy zagubioną drachmę zwołała wszystkie
sąsiadki, aby opowiedzieć o tym zdarzeniu (Łk 15,8-10), podobnie każdy człowiek, który
spotkał Boga, winien nieustannie radośnie wołać - znalazłem! Znalazłem sens i cel życia,
spotkałem Pana!
Obok świadectwa składanego słowem istnieje inne, ważniejsze, świadectwo życia. Każda autentycznie chrześcijańska wspólnota winna być “miejscem dzielenia się”
świadectwem wiary oraz wszystkimi wartościami duchowymi i materialnymi. Można
powiedzieć, że fakt Bożego Narodzenia w poszczególnych ludziach ujawnia się tym,
że ich rodziny stają się “miejscem dzielenia”. Małżeństwo i rodzina ze swej istoty są
wzajemnym dawaniem siebie, dzieleniem się sobą. Małżonkowie stają się w pełni dojr-
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załymi dopiero wówczas, gdy poprzez bezinteresowną miłość są sami dla siebie obopólnym darem. Gdy nie pytają: co z tego będą mieć i co im się jeszcze należy, lecz wprost
przeciwnie - gdy nieustannie stawiają sobie pytanie: co jeszcze mogę dać, do czego
jeszcze jestem potrzebny. Aby być w pełni człowiekiem, należy wpierw nauczyć się
cieszyć z tego, że mogę służyć.
Można więc powiedzieć, że istotą, treścią i celem życia rodzinnego jest dzielenie
się miłością. Ale równocześnie trzeba pamiętać, że prawdziwa miłość jest darem Bożym.
“Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam
dany” (Rz 5,5). Bóg jest tego sprawcą. Stąd też, gdyby nie owo pierwsze Narodzenie
w naszym życiu, czyli chrzest - nie bylibyśmy dziś w stanie dzielić się Bożymi darami.
Zdarza się niestety często, że chrześcijanie sprzeciwiają się Duchowi Świętemu, niszczą
Jego dary, żyją jak ludzie nie znający Boga. Napisał kiedyś Adam Mickiewicz: “Wierzysz,
że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w Tobie”
Każdy z nas winien sobie zadać pytanie: czy Bóg żyje we mnie? Kiedyś był taki
dzień, że narodził się również i w mojej duszy. Lecz dziś - czy nadal tam mieszka? Chrystus powiedział: “po owocach poznacie” (Mt 7,20), zaś św. Paweł jako owoce Ducha
wymienia: “miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Gal 5,22). Istnieje więc znak rozpoznawczy. Obserwując samego
siebie mogę odpowiedzieć na pytanie, czy we mnie mieszka Bóg. Jeśli potrafię dzielić
się owocami Ducha, jeśli miejscem dzielenia się jest moja wspólnota, a szczególnie mój
rodzinny dom, to oczywisty znak, że jestem żywym domem Boga. Ten, który kiedyś
narodził się we mnie przez chrzest, dziś rodzi się znowu przez słowo i sakrament. Jeśli
wsłucham się w Dobrą Nowinę o zbawieniu i w duchu wiary przyjmę jej posłannictwo;
jeśli przez sakrament pojednania powrócę do Ojca; jeśli Eucharystia stanie się moim pokarmem, dziś odnowi się we mnie cud Bożego Narodzenia. Ten, który jest darem miłości,
przyjdzie znów. Pusty talerz na wigilijnym stole niech będzie wymownym znakiem, że
jesteśmy gotowi położyć nań Boże dary i w radosnym geście służby podać je drugiemu
człowiekowi. Zapalona przy oknie świeca niech będzie bezgłośnym wołaniem: oto tutaj
Bóg się rodzi, przyjdźcie.
Jeśli w tym wyrazi się treść naszego życia rodzinnego, wówczas nasz dom stanie
się “twierdzą naszej siły”, a Boże Narodzenie będzie naprawdę świętem rodzinnym.
Ks. Mieczysław Brzozowski
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Prawdziwe imię wielkości
Pomniki są wyrazem aspiracji społeczeństw i istotnej treści poszczególnych
kultur. Patrząc w skali światowej można dostrzec nawet pomniki poświęcone ludziom,
którzy nieśli pożogę i śmierć, poświęcone “bogom” wojny, zniszczenia, zagłady. Niekiedy wodzowie i dyktatorzy wznoszą je sami sobie; niekiedy wznoszą je potomni, jakby
wdzięczni za to, że sami ocaleli. Jakże słuszne jest ludowe powiedzenie: “Powiedzcie,
kogo czcicie, powiemy wam, kim jesteście”.
Gdy patrzymy na chrześcijańskie ołtarze, widzimy na nich krzyż - znak Jezusa,
który nie zadając nikomu bólu, sam na siebie wziął cierpienia całej ludzkości. Baranek, który gładzi grzechy świata. A równocześnie, przynajmniej na katolickich i prawosławnych ołtarzach, widzimy Matkę z Dzieckiem na ręku. Postać Matki z Dzieckiem
na ręku stanowi rdzeń katolicyzmu. Jest jego najpełniejszym wyrazem.
Uroczystość Bożego Narodzenia uzmysławia nam tę prawdę w sposób szczególny.
To właśnie dziś Kościół każe całemu światu uklęknąć. Nie przed potęgą, siłą militarną,
pieniądzem czy życiową zaradnością. Kościół każe dziś zgiąć kolana przed Matką
z Dzieckiem. Wstrząsającym w swej wymowie jest obraz królów, “Mędrców ze Wschodu”, klęczących przed stajennym żłobem, w którym złożone jest Dziecię.
Tak chce Bóg. W tajemnicy Matki i Dziecka zrealizował się odwieczny Jego plan.
Słowo, które na początku było u Boga; Słowo, przez które wszystko się stało; Słowo,
które dla nas i dla naszego zbawienia zstąpiło na ziemięnie przyjęło postaci uczonego,
władcy czy wodza, lecz postać Dziecka. Objawiło się światu jako Niemowlę, leżące w
żłobie, Dziecię nędzarzy, dla których nie było już miejsca w żadnej ludzkiej gospodzie.
Co więcej. Słowo Boże, aby się stać ludzkim Ciałem, zapragnęło posługi kobiety, Matki.
I wtedy właśnie Ona, uboga dziewczyna, Dziewica z Nazaretu, porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie. Nie chciał ani bogactwa,
ani żadnych insygniów ludzkiej władzy. Wzgardził wszystkim, co ludzie cenią, o co
walczą, co kupują za cenę honoru i sumienia.
		W nędznej szopie urodzony,
		
Żłób Mu za kolebkę dano.
		
Cóż jest, czym był otoczony?
		
Bydło, pasterze i siano. (Fr. Karpiński)
Jeśli w ogóle czegoś potrzebował, jeśli z ludzkich wartości czegokolwiek zapragnął, to tylko jednego - Matki. Bóg w postaci ubogiego, rzuconego w żłób nędzy ludzkiej Dziecięcia i dobra, kochająca Matka. W tym zawiera się właściwie wszystko, co
Przedwieczny Ojciec chciał nam objawić. Resztę dopowie i dopełni Krzyż. W tajemnicy
betlejemskiej groty dokonało się wejście Boga w dzieje ludzkości, zrealizowała się
wielkość Wcielenia.
Uroczystość Bożego Narodzenia z roku na rok, z wieku na wiek jest nie milknącym orędziem zbawczym kierowanym przez Boga do całej ludzkości. W orędziu tym
mieszczą się prawdy decydujące o sensie człowieczego życia i dziejach świata.
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Tak Bóg umiłował świat, że syna swojego dał. Przez Jezusa Chrystusa łaska i
prawda weszły w dzieje ludzkości. W tym blasku ukazał się sens życia; w tej prawdzie
tkwi moc, aby nie ustać w drodze. Wszystko ukazuje się we właściwej perspektywie. I
to, co małe i to co wielkie.
Syn Boży jawiący się w postaci ubogiego Dziecka wskazuje, że godność człowieka nie zależy od stanu posiadania, piastowanego stanowiska czy zdobytych tytułów.
Człowiek jest wielki i godny szacunku z samej racji swego człowieczeństwa. Nie ma
różnicy między dyrektorem, profesorem i ministrem, a szarym człowiekiem z bezimiennego tłumu. W Dziecku uobecnia się Bóg. Mędrcy klęczą przy żłobie, a niebieska
gwiazda wskazuje na betlejemską szopę, a nie na królewski dwór. Jeśli coś można i
trzeba dodać do godności człowieczeństwa, to jedynie świętość ludzkich czynów. Poza
godnością osoby ludzkiej i świętością czynów - nie liczy się nic.
Wśród wszelkich ludzkich posłannictw najwznioślejszym jest macierzyństwo.
Matka, w jakimś sensie, potrzebna była nawet przychodzącemu na świat Bogu. Różne
są wielkie i szlachetne zadania: troska o sprawiedliwość i pokój, rozwój nauki, szerzenie
wiedzy, służba chorym i cierpiącym, jednakże macierzyństwo przerasta je wszystkie.
		Największe dobro, jakie znam,
		
To matki dobrej obraz święty,
		
Która kochana kocha wraz
		
I budzi czar ów niepojęty
		
Od koron świata więcej wart (Garay).
Społeczeństwo, które nie potrafi szanować matki i dziecka daje dowód, że jest
społeczeństwem chorym. Troska o macierzyństwo jest nieomylnym znakiem wyższego
poziomu rozwoju kultury. Biada krajowi, gdzie ludzie więcej cenią osiągnięcia produkcyjne, tytuły naukowe, przydatność zawodową itp. od macierzyństwa.
Uroczystość Bożego Narodzenia jest świętem rodziny. Nie można uklęknąć przed
żłóbkiem, nie można śpiewać kolęd i dzielić się opłatkiem, jeśli równocześnie nie uświadomi się sobie, że Bóg uobecnia się w każdym dziecku, że każda matka ma w sobie coś
z godności Niepokalanej.
Z jednej strony trzeba pamiętać, że grotą betlejemską jest nasz własny dom. Ojciec
głośnego pisarza wczesnochrześcijańskiego Orygenesa całując swego syna, oddawał hołd
wcielonemu Bogu. Rodzina jest małym Kościołem. Matka jest Maryją pochylającą się
nad tym, który przychodzi w Imię Pana. Ludzie stykający się z katolicką rodziną winni
potem jak betlejemscy pasterze wielbić i wysławiać Boga za wszystko, co widzieli i
słyszeli. Najskuteczniejszym sposobem ewangelizacji otoczenia jest rodzinne świadectwo
życia w duchu Ewangelii. Kasjodor zapytany kiedyś, jak najłatwiej zapoznać poganina
z chrześcijaństwem, odpowiedział, że należy tego człowieka na pewien czas zaprosić do
chrześcijańskiej rodziny.
Z drugiej jednak strony przeżywając tajemnicę Bożego Narodzenia trzeba się
zdobyć na konsekwentne myślenie aż do granic bólu. Jeśli każde poczęte dziecko jest
nowym wkroczeniem Boga w dzieje ludzkości, to Chrystus-Bóg obecny jest również w
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dzieciach, którym odmawia się prawa do życia; w dzieciach pozbawionych rodzicielskiej
miłości; w dzieciach zapomnianych i opuszczonych. Rzeczywistą miarą stosunku do
Boga jest sposób odnoszenia się do aktualnie żyjących dzieci. Podobnie każda matka to
w jakimś sensie Maryja żyjąca wśród nas. Gdy śpiewamy dziś słowa: “Śliczna Panienka Jezusa powiła”, winniśmy mieć przed oczyma matki obciążone pracą ponad miarę;
matki, których mężowie popadli w nałóg alkoholizmu; matki chore, samotne, porzucone,
beznadziejnie walczące o przyszłość swoich dzieci.
Najwięcej gorzkiej ironii tkwi w fakcie obojętności wobec cierpiących dzieci i
matek w chwili, gdy oddajemy hołd Dziecku i Matce, przez których Bóg wkroczył w
świat. Boże Narodzenie odkrywa wielką tajemnicę, odpowiada na pytanie, co w oczach
Bożych jest największe i najważniejsze.
Ks. Mieczysław Brzozowski; SiL-2002
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Ukazała się łaska Boga
Zgodnie z odwieczną tradycją spotykamy się przy wigilijnym stole z naszymi
najbliższymi. Przeżywamy chwile niewypowiedzianego szczęścia. Najpierw dlatego, że
otacza nas wspomnienie dawno minionych lat dziecinnych, a potem także i dlatego, że
radujemy się dobrocią, życzliwością i miłością wzajemną. W takiej zaś chwili nie czujemy się osamotnieni. Człowiekowi zawsze, a przede wszystkim w czasach współczesnych,
potrzebne jest oparcie o drugiego człowieka, człowieka nam przychylnego i życzliwego.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że w naszym codziennym utrudzeniu nie wystarczy
sama pomoc ludzi, choćby oni byli najlepsi i najszlachetniejsi. Jak bowiem poucza prorok Izajasz, nieustannie ciąży nam wszystkim jarzmo i pręt ciemięzcy. A jest nim grzech,
który pogrąża nas w ciemności, który doprowadza nas do osamotnienia, a w końcu do
zniewolenia.
Dlatego chcemy wyjść z tej krainy mroków i ciemności. Chcemy zrzucić pęta
zniewolenia i jak ten “naród kroczący w ciemnościach ujrzeć światłość wielką”. Oto
dlaczego przyszliśmy dzisiaj - podobnie jak to czynimy co roku - na tę naszą tradycyjną Pasterkę. Przybiegliśmy do naszej parafialnej świątyni, do naszego Boga, który stał
się człowiekiem, a który nas oświeca i pomaga żyć święcie. Toteż ilekroć przeżywamy
Pasterkę, tylekroć uświadamiamy sobie, że nad nami, “nad mieszkańcami kraju mroków
zabłysło światło”. Tym światłem jest Syn Boży, którego prorok Izajasz nazywa: “Prze
dziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”.
W stajni betlejemskiej narodził się odwieczny Boży Syn - Zbawiciel świata. I
gdybyśmy chcieli najkrócej odpowiedzieć, co nam On przyniósł, wtedy odpowiedź byłaby jedna: serce.
Sławny francuski pilot wojenny, a zarazem utalentowany pisarz Antoine de Saint
Exupery, napisał czarowną książeczkę pt. Mały Książę. I pięknie, prawdziwie po poetycku ujął to, o co powinniśmy się starać: “Ludzie z twojej planety hodują pięć tysięcy róż
w jednym ogrodzie i nie znajdują w nich tego, czego szukają... A tymczasem to, czego
szukają, może być ukryte w jednej róży, albo w odrobinie wody... Oczy są ślepe. Szukać
należy sercem!”
Tak, szukać należy sercem i żyć należy sercem, bo wtedy postępujemy zgodnie z
pierwszym najważniejszym przykazaniem, przykazaniem miłości. To przykazanie miłości
Boże Dziecię przyniosło na świat w jakże ubożuchnym miejscu, w skrajnym ubóstwie i
osamotnieniu: “Maryja porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i
położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”.
Ale to Nowonarodzone Dziecię stanie się naszym Zbawicielem przez Swoją
dobrowolną śmierć na krzyżu: bo On “wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od
wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany” (czyt. II). To Nowonarodzone Dziecię wysłuży nam moce niebieskie, które nas, zniewolonych przez grzech, umocnią.
W 1972 roku zmarł w Krakowie profesor Antoni Kępiński, znakomity uczony i
myśliciel, przede wszystkim zaś dobry, szlachetny człowiek. Do dzisiaj ukazują się i natychmiast zostają sprzedane jego medyczne książki, przepojone głębokim humanizmem.
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Swego czasu czytałem wzruszające wspomnienia jego żony. Zapadł mi w pamięci opis
jego ostatniej wigilii Bożego Narodzenia w 1971 roku. Profesor był już wtedy beznadziejnie chory. Leżał osłabiony i wycieńczony w łóżku, a przy nim stale czuwała jego wierna
żona: Naraz ktoś delikatnie zastukał do drzwi. Był to kapelan szpitalny, a wraz z nim
kilku kleryków. Dyskretnie zapytał o zdrowie i o to, czy pan profesor miałby ochotę
wysłuchać kilku kolęd. Gdy chory się zgodził, wtedy ksiądz wraz z klerykami radośnie,
z przejęciem odśpiewali kilka kolęd. Potem chcieli odejść, ażeby chorego zbytnio nie
męczyć. Jednakże profesor cichym, osłabionym głosem prosił: “Jeszcze, jeszcze - to takie
piękne!” Widać było, że profesor był do głębi wzruszony tym, że do niego, człowieka
beznadziejnie chorego, w tym świątecznym wieczorze pofatygowali się młodzi, zdrowi
ludzie, że w ogóle o nim pamiętali. Na koniec ksiądz kapelan podzielił się jeszcze opłat
kiem i wyszedł wraz ze swoimi klerykami. Wtedy profesor powiedział do żony, że był
to najpiękniejszy wieczór wigilijny, jaki w swoim życiu przeżywał. Niestety, już ostatni
raz na tej ziemi!
My doskonale rozumiemy, dlaczego chory tak się wyraził: spotkał się z bezinteresowną miłością. My, ludzie wierzący, wiemy, że w tę świętą Noc Bożego Narodzenia,
kiedy Bóg stał się jednym z nas, to równocześnie my wszyscy staliśmy się dla siebie
braćmi, my wszyscy staliśmy się jedną wspólną rodziną ludzką. Jakże to pięknie brzmi!
O ileż jednak byłoby piękniej, gdybyśmy w naszym codziennym życiu umieli “szukać
sercem!”
Św. Augustyn, wielki biskup Hippony i doktor Kościoła, mówiąc o Bożym
Narodzeniu powiedział że “światłość rozbłysła nad ziemią, żebyśmy i my byli światłością”. Ale ta światłość Boża nie tylko oświeca rozum człowieka. Ona także - i chyba
przede wszystkim - rozgrzewa nasze serca ciepłem dobroci i życzliwości. W tym dzisiejszym, tak bardzo stechnicyzowanym świecie, pełnym nerwowości, gonitwy i hałasu, jakże
my tęsknimy za dobrocią serca! A gdy ktoś w ciężkiej chwili naszego życia okaże nam
serce, wtedy zdumiewamy się, jesteśmy do głębi wzruszeni, a łzy kręcą się nam w oczach.
W 1959 roku tygodnik “Stolica” postawił różnym wybitnym osobom pytanie:
“Jakie święta Bożego Narodzenia najtrwalej się w pamięci zapisały?” M. in. znana artystka teatralna, Irena Kwiatkowska odpowiedziała, iż przeżyła już wiele pięknych wieczorów wigilijnych, ale najbardziej w pamięć jej się wryło Boże Narodzenie w 1944 roku.
“Było to po Powstaniu Warszawskim. Znalazłam się wtedy w Krakowie i zamieszkałam
kątem u prostych, biednych ludzi. Wiedziałam o nich tylko jedno, że mieli bardzo dobre
serce. Razem zasiedliśmy do wigilijnej wieczerzy, której jedynym daniem był chleb z
czosnkiem. Skromnie, bardzo skromnie, ale byłam szczęśliwa jak nigdy!” Co to jednak
znaczy serce! Takie ono małe, a tak dużo szczęścia potrafi dać innym i nam samym!
Gdy wczytujemy się w dzieje naszego narodu, wtedy przekonujemy się, iż zawsze wtedy, kiedy nam było najgorzej, wtedy budziła się w nas nadzieja na szczęśliwą
odmianę. Tę nadzieję zawsze musimy w sobie pielęgnować. Dzięki niej nie upadniemy
na duchu nawet w najgorszym okresie. Zawsze bowiem będziemy ufali, że Boże Dziecię
obdarzy nas światłem swojej prawdy i ciepłem swojej miłości.
Ks. Kazimierz Pielatowski; SiL 2001
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Jezus - naszym pojednaniem
Współczesny człowiek odznacza się wielkim poczuciem autonomii. O wszystkich sprawach chce decydować sam. Nie widzi potrzeby pośrednictwa w kontakcie z
niewidzialnym Bogiem. Uważa, że wszystko zaczyna się od samego człowieka. Jest
egocentrykiem, chce być niezależny i samowystarczalny. Wydaje mu się, że wszelkie
przemiany zachodzące w jego postawie i postępowaniu są wyłącznie owocem jego osobistego wysiłku. Tymczasem w świetle Objawienia Bożego wiemy, że źródłem wszelkiego dobra i ostatecznym sprawcą wszystkiego jest sam Bóg. Sam człowiek skłonny jest
do grzechu, nienawiści, wrogości, wojny nieporozumienia i braku miłości. Objawienie
Boże ukazuje nam prawdę, że nie może być pojednania między ludźmi bez pojednania
się ludzi z Bogiem. On sam wychodzi z inicjatywą pojednania i doprowadza je do końca
za pośrednictwem Jezusa Chrystusa.
Oto dziś wpatrujemy się w betlejemski żłóbek, wczytujemy się w ten prosty, a
zarazem nadzwyczajny znak: “dziecię, leżące w żłobie”. Dla wierzących jakże wymowny,
żywy znak obecności Boga z nami! Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”.
Odwieczne Słowo staje się Człowiekiem, objawia nam radosną nowinę, że człowiek z
łaski Boga może przerastać samego siebie, staje się bratem Chrystusa, do Boga może
wołać: Ojcze”. Może mieć udział w życiu i chwale samego Boga. Odtąd wszyscy, którzy
Je przyjmują, otrzymują moc, aby się stali dziećmi Bożymi”.
Wszystko więc zależy od przyjęcia Chrystusa, od tego czy pozwolimy Mu
narodzić się w naszych sercach. Od nas samych zależy skuteczność mocy Bożej, od
tego, czy pozwolimy Mu działać. Czy masz tę świadomość? Bóg szanuje ludzką wolną
wolę i oczekuje współpracy w realizowaniu swych planów zbawczych. Ale ostatecznie
On jest sprawcą przemiany i dawcą zbawienia. Pozwólmy działać Bogu. Pamiętajmy, że
wszystkim tym, i tylko tym, którzy Je przyjęli, Słowo Wcielone dało moc, “aby się stali
dziećmi Bożymi”. Już A. Mickiewicz ostrzegał:
		
“Narodził się Chrystus w betlejemskim żłobie
		
lecz biada ci, jeśli się nie narodził w tobie”.
Przez narodzenie Chrystusa jesteśmy wolni, pojednani z Bogiem, ale jesteśmy
zarazem wezwani do zwalczania zła: jesteśmy obdarzeni życiem i miłością Bożą, ale
jesteśmy wezwani do obdarzania innych miłością. To wszystko możemy jednak czynić
tylko wtedy, gdy jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. On jest naszą mocą. “Wszystkim
tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. Szczególnie w
okresie świąt Bożego Narodzenia pozwól Bogu działać w sobie przez słuchanie słowa
Bożego i przyjęcie Komunii świętej. Niech Boże Dziecię, w które dziś się wpatrujemy
przeżywając kolejną pamiątkę narodzin, będzie dla nas znakiem jedności, miłości, pokoju
i przebaczenia. Bądźmy dla świata prawdziwymi rzecznikami jedności, miłości, pokoju i
przebaczenia. Otwórzmy się więc na Boga i bliźnich. Niech w sercach naszych zapanuje
miłość, dobroć, przebaczenie, pokój i życzliwość.
Ks. Marian Ostach; SiL 2001
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Jezus - naszym pojednaniem
Treść przeżywanego dzisiaj Święta można zamknąć w krótkim sformułowaniu
ka-techizmowym: Syn Boży stał się człowiekiem. Norwid w formie poetyckiej przedstawia ten fakt w strofie swojego wiersza:
		“Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
		
Stało się - między ludzi wszedł Mistrz wiekuisty...
		
Zmienione są niebiosa, ziemia odmieniona,
		
Nie sama boskość, ludzkość ludziom objawiona”.
Chrystus wszedł w dzieje ludzkości, stał się źródłem nadziei i radości dla każdego
człowieka. Może niejednokrotnie ta radość i nadzieja wydają się być czymś tylko przelotnym, kończącym się na słowach i nastrojach, bo i po narodzeniu Chrystusa życie toczy
się rytmem cierpienia, niesprawiedliwości i krzywdy.
Obecność Chrystusa w dziejach ludzkości wyrażają słowa Ewangelii św. Jana:
“światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła...” Ciemności trwają nadal, ale
jest miejsce na tym świecie, gdzie światło się pali i nikt nie potrafi go zgasić. Każdy może
się zbliżyć do tego Chrystusowego Światła. Od chwili chrztu mamy w sobie receptory,
poprzez które możemy przyjąć Światło i w tym Świetle dostrzec swoją życiową drogę.
Jest to “Światłość prawdziwa”. Dzisiaj każdy z nas stoi przed nią zagubiony, tyle razy
oszukany, omamiony... Przyjście Chrystusa wyrwało narody z kultu bożków i czarów.
Chociaż te prądy neopogańskie ciągle na nowo podnoszą głowę, to jednak wiele narodów
trwa przy Chrystusowym świetle. Przy Chrystusie trwa i nasz naród. Wśród zadufanych
potęg świata mamy spokojną, miłującą moc Boga, która w końcu będzie silniejsza niż
wszystkie inne moce. Przeżywana uroczystość Bożego Narodzenia wyrywa nas z marazmu szarej codzienności i z pesymizmu w przeżywaniu okoliczności życia.
		“Szczęśliwa nocy, w którą się nam rodzi
		
Dzień jasny, światło wszystkiemu stworzeniu,
		
I w której brudach i okropnym cieniu
		
Słońce jaśniejsze nad codzienne wschodzi”. (Jan Andrzej Morsztyn)
Wiara chrześcijańska jest związana ściśle z wydarzeniami historycznymi. Chrystus
nie jest jakimś mitycznym bohaterem, przychodzącym niespodziewanie do ludzkości.
Jako Dziecko rodzi się w określonym historycznie czasie i miejscu na ziemi. Rodzi się z
Niewiasty, która ma na imię Maryja. Wreszcie data Jego urodzin stała się słupem granicznym dla ludzkości mierzącej swój czas od tej daty. Uroczystość Bożego Narodzenia nie
jest tylko wspominaniem faktów z przeszłości. Uroczystość ta przypomina nam, że to,
co się wydarzyło przed wiekami, jest stale aktualne: w świetle Dobrej Nowiny wytycza
drogę naszego życia przy stałej obecności Boga, który pozostał wśród nas.
Boże Narodzenie jest odrodzeniem człowieczeństwa. Bóg stał się Człowiekiem,
abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Przypomnienie sobie tego fundamentalnego
faktu w naszym wieku, w wieku zagrożenia człowieczeństwa, jest obowiązkiem nas
wszystkich. To zagrożenie w każdym z nas istnieje niezależnie od tego, jaką zajmujemy
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pozycję społeczną, czy jakie Pan Bóg zlecił nam powołanie. Obrona człowieczej godności podkreślonej przez fakt Wcielenia Boga dokonuje się przez stałą kontrolę hierarchii
wartości, według której człowiek żyje.
Istnieje niebezpieczeństwo, że te bożonarodzeniowe święta chrześcijanin przeżyje
bez religijnych treści. Mogą być one wytrącone przez laicyzację. Wpadła mi kiedyś w
ręce karta z życzeniami świątecznymi: na jednej stronie ośnieżone Tatry, a na odwrotnej
wydrukowano: “Z okazji Świąt zimowych”. Okazuje się, że ta pora roku ma jakieś swoje
święto. Mniejsza o życzeniowe karty. Gorzej, że nieraz my sami nie przeżywamy tych
świąt w formie religijnej. Prawda, że w Boże Narodzenie jest nas w kościele wielu, ale
czy wszyscy ochrzczeni? Może dla niektórych są to już tylko “zimowe święta”?
W wielkich metropoliach krajów zachodnich okres przedświąteczny, to wielki handel. Barwne reklamy zachęcają do kupowania. I nieraz pewnie niejeden w tych zakupach
zamknie swoje przeżywanie świąt. My jednak chcemy przeżyć te święta z radością, ale i
z religijną refleksją. Czy Bóg zajmuje właściwe miejsce w moim życiu? Jaką mam wizję
własnego człowieczeństwa?
Narodzenie Chrystusa nie da się oddzielić od Jego życia i działania w 30 lat
później. Dziecię w żłobie nosi już na sobie niewidzialny znak krzyża. Przyjęcie radości
Bożego Narodzenia łączy się z przyjęciem Chrystusowego krzyża. Nie możemy przyjmować tylko radości a krzyż kazać dźwigać drugim. To zjawisko trafnie zilustrował
rysownik belgijskiego dziennika “Le Soir”: wzdłuż ulicy stoją ludzie starzy i młodzi,
nawet mały skaut oklaskuje Papieża, który idzie dźwigając samotnie krzyż, a w “dymku”
nad głową Papieża, niby w jego myślach narysował, jak ci sami ludzie dźwigają krzyż
razem z nim. Chrześcijaństwo nie znosi postawy kibica. Zatroskani o losy świata, Ojczyzny, rodziny, czasami tracący nadzieję w dzisiejsze święto winniśmy o tym szczególnie
pamiętać.
Ks. Andrzej Żebrowski; SiL-2003
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Chrystus przynosi pokój
		Cicha noc, święta noc,
		
Pokój niesie ludziom wszem.
Ta znana na całym świecie kolęda najlepiej oddaje nastrój i sens chwili, którą
wspólnie w społecznej liturgicznej ofierze przeżywamy. Słyszałem kiedyś takie piękne
zdanie: “Gdyby Chrystus przyniósł ze swoim Narodzeniem tylko ten jeden jedyny dar pokój wieczoru wigilijnego, to już przez to samo jest wielkim dobroczyńcą ludzkości”.
Wszak tego wieczoru ludzie czują się braćmi, tego wieczoru cichnie huk armat i odgłosy
strzałów. My tu obecni wiemy, że Chrystus przyniósł coś więcej, za co każdy człowiek
powinien postawić Mu niezatarty pomnik w sercu swoim - przyniósł zbawienną łaskę,
uwalniającą nas od zła i przyniósł dar niezrównany związany nieodłącznie z łaską zbawienia - “Pokój ludziom dobrej woli”. Czyż nie jest to wyjście naprzeciw podstawowym
pragnieniom i potrzebom człowieka i świata? Przecież uwolnienie od zła i wprowadzenie
pokoju jest dzisiaj najbardziej palącą potrzebą ludzkości, jak i każdego człowieka z osobna. Zdajemy sobie sprawę, że pokój świata to nie filozoficzna abstrakcja, ale to jakaś
suma, wypadkowa tych wszystkich wewnętrznych uspokojeń, wewnętrznego ładu w
człowieczej psychice, po prostu w człowieku.
Chrystus przez fakt swojego Wcielenia i Narodzenia przyniósł ludzkości tę wielką
szansę uzyskania pokoju serca poprzez życie prawdziwie chrześcijańskie w społeczności
wierzących. Może tu kryje się ta wielka tajemnica zamieszkania Boga na tej w końcu
mikroskopijnej w wymiarach kosmosu planecie, jaką jest nasza Ziemia. Wszak ta nasza
Ziemia z nie tak odległego księżyca jest już tylko dużą choinkową bombką spowitą spiralami chmur. Bóg chciał zamieszkać między ludźmi, bo w swojej boskiej wszechwiedzy
przewidział, że bez Niego człowieczy los byłby czymś wręcz tragicznym.
Bez Narodzenia Jezusa Chrystusa i zamieszkania wśród nas bylibyśmy - według
dosadnego wyrażenia Izajasza Proroka - podobnie jak Izrael “narodem kroczącym w
ciemnościach” i “mieszkańcami kraju mroków”. Na szczęście dla nas “ujrzeliśmy światłość wielką, światło nam zabłysło, pomnożyła się nasza radość, zwiększyło się wesele”
(Iz 9, 1-2). Przyczyną sprawczą tej naszej ludzkiej radości i wesela jest fakt, wobec
którego bledną wszystkie inne wydarzenia historii, a może raczej w nim znajdują swe
ostateczne wytłumaczenie. Fakt przeżyty i zapowiedziany w proroczej wizji Izajasza:
“Albowiem Dziecię się narodziło, Syn został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec,
Książę Pokoju” (Iz 9, 5).
Czyż to Boże Dziecię, podobnie jak każde z woli Boga poczęte i narodzone dziecię, nie jest symbolem pokoju i zjednoczenia w miłości? Czyż narodzone dziecię Boże,
nad którego żłóbkiem pochylamy się dzisiaj w modlitewnej adoracji, tak jak zresztą nad
każdym dzieckiem pochylamy się w rodzicielskiej czy wychowawczej trosce, nie jest dla
nas oczywistą lekcją życia, że prawdziwy pokój jest darem Boga Ojca, bo to Bóg Ojciec
dał nam Księcia Pokoju? Stąd też my wierzący powinniśmy zrozumieć, że u podstaw
wszelkiego pokoju musi leżeć przede wszystkim pokój z Bogiem. Jezus Chrystus - Książę
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Pokoju przychodzi, aby ów pokój realizować. Przynosi go jako wspaniałomyślny dar,
jako objawiającą się ludzkości łaskę. Reszta zależy od dobrej woli człowieka. Stąd rozumiemy tak bardzo głos wysłańców Boga - Aniołów i ich uwielbienia nad betlejemską stajnią: “Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” (Łk 2, 13-14).
Tak dużo w życiu zależy od dobrej woli człowieka, od tego, jak ustawi się on do
problemów, którym na imię: Bóg, Kościół, człowiek, praca, społeczeństwo, rodzina,
miłość, braterstwo, przyjaźń i tysiące innych spraw, z pozoru tylko małych, z których
składa się codzienność. Tak ogromnie dużo zależy od tego, czy współpracuje on z łaską
Boga daną każdemu z nas teraz i zawsze, a zwłaszcza wtedy, gdy zgromadzeni jesteśmy
na tej społecznej ofierze przebłagalnej, dziękczynnej, uwielbiającej Boga - Mszy Św.,
która jest przecież pamiątką Narodzenia, Życia, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa,
czyli pamiątką naszego zbawienia.
Św. Paweł w czytanym dzisiaj liście do Tytusa, poucza nas o tym bardzo wyraźnie:
“Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2. 11).
Tylko więc ci z nas, którzy przyjmą ten dar Boga, tę łaskę i zaprowadzą pokój sami w
sobie, staną się zdolni do tworzenia dzieł pokoju na ziemi.
Jest dzisiaj taki modny termin w psychiatrii - “próżnia egzystencjalna”. Liczne
rzesze pacjentów tłoczą się w naszych klinikach i gabinetach przyjęć, skarżąc się na
wewnętrzną pustkę, na poczucie całkowitego i najwyższego bezsensu swojego życia; piją
i używają narkotyków, ażeby o tym zapomnieć. Rezultatem tej próżni - twierdzi psychiatra czeski Stanislav Kratochvil - jest nerwica nieograniczona, która jest egzystencjalną
frustracją pochodzącą z braku motywacji celu i sensu życia” (Więź, wrzesień 1970 r.).
Czy pustka wewnętrzna, która jest udziałem tak wielu z nas, nie ma swego
praźródła właśnie w odrzuceniu Narodzonego Słowa Bożego? Formalnie nie zerwaliśmy
z Nim. Jeszcze nas trzyma siła tradycji, obrzędu, zwyczajów, może motywacje rodzinnego dziedzictwa wiary, ale faktycznie jesteśmy już w kruchcie kościoła - katolicy od
bożonarodzeniowej pasterki i rezurekcyjnych dzwonów.
Katolicy? Naprawdę? A może tylko uczestnicy ludowych jasełek? Warto by dzisiaj, stojąc w tej świątyni Pana tak blisko stołu ołtarza, na którym sprawuje się pamiątka
Narodzenia Pana, ale również Jego śmierci i Zmartwychwstania, zdać sobie to głęboko
refleksyjne i życiowo ważkie pytanie: Czy dla mnie i we mnie przez łaskę narodził się
Bóg-Człowiek Jezus Chrystus? Czy z tego faktu wyciągnąłem wszelkie konsekwencje
egzystencjalne?
O tych konsekwencjach Bożego Narodzenia, które mają wstrząsnąć naszym
chrześcijańskim życiem, Boży realista św. Paweł, który zawsze mocno trzyma się
człowieczej egzystencji, wyraźnie wspomina w dzisiejszym czytaniu: “abyśmy wyrzekłszy się niezbożności i żądz światowych rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym
świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i
Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa” (Tt 2,12-13). Rozumność, to, co stanowi istotną
cechę człowieka i poczucie sprawiedliwości, czyż nie jest fundamentem ładu, porządku
społecznego, a w konsekwencji pokoju dla wszystkich ludzi? Dla nas - chrześcijan moty-
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wem, dlaczego mamy tak właśnie żyć, jest również oczekiwanie w nadziei, że przyjdzie
dzień, kiedy w pełni objawi się chwała wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa
Chrystusa, “który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości
i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków” (Tt
2, 14).
Na monumentalnym gmachu ONZ w Nowym Yorku wyryto napis, który jest
streszczeniem tęsknot wszystkich ludzi dobrej woli: “Przyjdzie taki czas, gdy ludzie
straszliwą broń zagłady przekują na lemiesze”, które orać będą dobrą ziemię rodzącą
zboże na chleb ludziom w szczęśliwym świecie.
Hasło to oznacza dla nas - chrześcijan wierność Bożemu wezwaniu przez łaskę,
wierność Chrystusowym ideałom zawartym w Ewangelii, zwłaszcza prawu społecznej
miłości, u podłoża którego musi leżeć najpierw sprawiedliwość społeczna jako fundament
wszelkich cnót.
Skąd - zapytacie - mamy czerpać siłę, by życie nasze odpowiadało Bożemu wezwaniu, by wnieść w zbawcze dzieło Chrystusa swoją cząstkę dobra? Trzeba sobie uświadomić, że Chrystus żyje teraz i zawsze wśród nas, żyje w tej konkretnej społeczności
naszej, rozśpiewanej kolędami. Czy korzystamy jednak z Jego łaski? Czy żyjemy z Nim
w przyjaźni? Bo jeżeli jesteśmy z Nim skłóceni, to na pewno jesteśmy skłóceni również
wewnętrznie ze sobą i ze społecznością, w której żyjemy.
Wrócimy wkrótce do swoich rodzin. W uszach brzmieć nam będą piękne polskie
kolędy, a w nich zaklęta wielka ponadhistoryczna treść - Jezus Chrystus wszedł w historię
ziemi i historię człowieka. Już odtąd nikt z nas nie może wobec tego wydarzenia przejść
obojętnie. Zapytajmy, czy na Chrystusie, na prawie Jego Ewangelii budujemy szczęście
swojej rodziny, swoich dzieci? Czy w swojej pracy, podczas odpoczynku i świętowania
kierujemy się chrześcijańską etyką? Czy przez świadectwo przykładu daje mu innym
prawdziwy obraz chrześcijanina? W chwili świątecznej zadumy, patrząc na Chrystusowy
żłóbek - symbol miłości i pokoju, odpowiedzmy sobie na ten pytania w sercu swoim.
Ks. E. Altmajer; SiL-2006
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Boże Narodzenie
Radosny charakter dzisiejszego dnia, mimo wielu trosk, staje się udziałem niemal
wszystkich ludzi na święcie. Chrześcijanin wie, że jego dzisiejsza radość nie jest tylko
jakimś chwilowym wzruszeniem, przelotnym nastrojem, potrzebującym zewnętrznych
bodźców, aby się ożywić, ale opiera się na fundamentalnej prawdzie, że sam Bóg w Osobie Swego Syna stał się Człowiekiem i osobiście wszedł w historię człowieka.
Znamienne słowa wypowiada św. Augustyn, biskup Hippony: Bóg stał się człowiekiem, aby człowieka przebóstwić; aby podnieść człowieka do wyższych wartości. I dlatego jeśli radość chrześcijanina w dniu dzisiejszym nie może pozostać tylko zewnętrznym
przeżyciem tradycyjnych zwyczajów, to musi ona być koniecznie oparta na trwałym fundamencie, na głębokiej podstawie sięgającej samej prawdy, że Bóg stał się człowiekiem,
aby człowieka podnieść ku wyżynom życia Bożego. Czy tak jest naprawdę?
Odpowiedzmy sobie jasno, bo może się tylko łudzimy, zacieśniając dzisiejszą
radość do przeżycia tradycyjnych zwyczajów bożonarodzeniowych. Jeśli nie ma w nas
łaski uświęcającej, to nie ma w nas radości płynących z prawdy Bożego Narodzenia. Nie
łudźmy się...
Jeśli natomiast odzyskaliśmy ją w sakramencie Pokuty, to czy w pełni przeżywamy
tę prawdę w nas; czy rzeczywiście usunęliśmy na przyszłość to wszystko, co mogłoby
na nowo usunąć Boga z naszej duszy? Może tylko tak z tradycji przystąpili niektórzy do
sakramentów, całą natomiast swoją uwagę koncentrują na zewnętrznej radości.
Prawdziwa radość płynie z wewnętrznego szczęścia - posiadania Boga i nie potrzebuje się maskować zbyt hałaśliwą zabawą, piciem, wypowiadaniem w wielu słowach
małych i żałośnie ubogich treści.
Dziwne to, ale prawdziwe, że nawet śmiech posiada mały związek ze szczęściem
lub wcale o nim nie świadczy. Spokój, pogodne i prawdziwe szczęście nie potrzebują
krzyku, reklamy. Prawdziwe szczęście ma zbyt wiele stałości, by potrzebowało zewnętrznej podniety.
Jeśli nas gorszy skandal, że gdy Chrystus przychodził na świat zabrakło miejsca w
gospodzie dla Jego Matki, to zapytajmy, czy ta historią się nie powtarza w naszym życiu?
Czy nie jest to przyczyną tego, że czasem w naszym życiu tak mało radości?
		“Nie było miejsca dla Ciebie
		
w Betlejem żadnej gospodzie.
		
Nie było miejsca, choć szedłeś
		
jako Zbawiciel na ziemię,
		
By wyrwać z czarta niewoli
		
nieszczęsne Adama plemię.
		
A dzisiaj czemu wśród ludzi
		
tyle łez, jęków, katuszy?
		
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
		
w niejednej człowieczej duszy”
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Wymowne są słowa tej znanej kolędy. Dosadne są również słowa naszego największego wieszcza narodowego, Adama Mickiewicza:
“Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,
		
lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie”
Jeśli natomiast Chrystus rzeczywiście stał się źródłem twojej wewnętrznej radości,
zrozumiesz “cud” twojego szczęścia. Pozornie nic się nie zmieni w twoim mieszkaniu,
w rodzinie, nic nie będzie inne - a wszystko wyda się odmienione.
Nowo narodzony Chrystus pójdzie razem z tobą w życie i będzie twoim
szczęściem, nie tylko dla ciebie, ale i dla tych, których spotkasz na drodze twojego życia,
którym będziesz głosił radość Dobrej Nowiny, Bożego Narodzenia, które stało się twoim
udziałem i najpełniejszym szczęściem.
Słowo i Liturgia - 1992
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Uroczystość Bożego Narodzenia
			

“Gdy przyszła pełnia czasów, Bóg zesłał Swego Syna
narodzonego z Dziewicy-Matki” (Ga 4, 4-5).

Co roku powtarzają się te Narodziny. Co roku przychodzi godzina, w której cały
świat zamienia się w Betlejem. Ta sama Miłość rodzi się od wieków, tylko Betlejem
umieszczone jest co roku w innym świecie, wśród stale innych ludzi. W czas Narodzin
ta sama Miłość przynosi tę samą szansę zbawienia, ale wciąż rodzą się nowe ludzkie
istnienia, życia, które tę szansę czynią sensem własnego istnienia.
Raz, tylko jeden raz Bóg rodził się w opuszczeniu od ludzi wtedy, kiedy rodził się
w judzkim Betlejem. Rocznice Jego Narodzin dziś już są świętem setek, tysięcy, milionów istnień, którym przyniósł szansę zbawienia.
Walka o to, aby tej szansy zbawienia nie utracić, nie zaprzepaścić, jest właśnie
życiem - życiem każdego z nas. Odwieczna Miłość, która powołała wszystkie światy do
istnienia, zstąpiła na świat po to, by tę szansę zbawienia uczynić realną, dostępną dla
każdego człowieka na ziemi, aby wskazywać mu cel i drogę, aby go wspierać. Ta Miłość
zstąpiła na świat w określonym, zapowiedzianym i przygotowanym momencie historii i
już między ludźmi na zawsze pozostała. Aby jednak człowiek obecność tej Miłości mógł
wciąż żywo odczuwać i czerpać z niej wszystkie możliwe wartości, musi pamiętać o niej
i wciąż odnawiać, wciąż na nowo przeżywać Narodziny tej Miłości, tak samo obecnej
wczoraj, dziś i jutro.
Kościół obchodząc uroczyście powtarzające się cyklicznie w czasie tajemnice
Chrystusa ogłasza przede wszystkim te dwa wydarzenia: “Chrystus się narodził” i
“Chrystus zmartwychwstał!” Ogłasza fakt Jego Narodzin, zwiastuje obecność Jego tajemnicy pośród nas teraz, tego roku. “Tego dnia narodził się Chrystus, tego dnia objawił
się Zbawiciel, tego dnia Aniołowie wyśpiewują na ziemi, a Archaniołowie radują się,
tego dnia sprawiedliwi weselą się wołając “Chwała na wysokości Bogu, alleluja!“
Chrystus się narodził. Narodził się dla nas. I narodził się dzisiaj. Albowiem Boże
Narodzenie nie jest jakimś dniem, jak każdy inny dzień. Jest to dzień, który stał się
święty i szczególny poprzez świętą tajemnicę. To nie jest tylko dzień jeden z wielu w
nużącym kołowrotku czasu, umęczonego życia. Dziś wieczność wkracza w czas, a czas
ten uświęcony, zostaje porwany do wieczności. Bóg wchodzi w życie ludzkie. Chrystus,
przedwieczne Słowo Ojca, które było na początku u Ojca, przez które wszystko się stało
i przez które wszystko jest, przychodzi na świat przez Niego stworzony, aby odzyskać
dusze, które zatraciły swoją tożsamość, swoją wolność.
Dlatego też Kościół raduje się, a aniołowie zstępują nie tylko po to, by ogłaszać
jakieś minione wydarzenie, które miało miejsce dawno temu, lecz rzecz nową, która dzieje się dzisiaj. Boże Narodzenie jest nieustannie ponawianą tajemnicą. Bóg człowiekiem,
by człowiek stał się dzieckiem Bożym. Odpowiedź?... Jaki świat i jacy ludzie powitają
dziś Nowonarodzonego? Będzie na ziemi pokój, Panno Święta? Będzie, jeśli człowiek
zrzuci grzechów pęta.
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Chrystus rodzi się dzisiaj dla nas po to, aby móc się objawić przez nas, przez
Kościół, całemu światu. Ten jeden dzień jest dniem Jego narodzin, ale każdy dzień naszego życia poddanego śmierci musi być Jego objawieniem, Jego Boską Epifanią w świecie,
który stworzył i odkupił.
“Przyszedł do swej własności, a swoi Go nie przyjęli”. Często zapominamy o tym
fakcie. Czujemy się na tym świecie tak bardzo u siebie, że Bóg w naszych oczach jest
kimś, kto przychodzi z innego świata. A przecież jest odwrotnie. Jesteśmy na tym świecie
nie u siebie lecz u Pana Boga. To On dał nam tę ziemię, na której możemy budować dla
siebie dom, On też dopuszcza niekiedy, żeby te domy się rozpadały, by człowiek mógł
odkryć, że i on jest na tym świecie bezdomny. Pozwala nam Pan Bóg zakosztować mieszkania w czterech ścianach, abyśmy doświadczyli, że dom jest naszym miejscem właściwym, miejscem schronienia, miejscem, do którego chciałoby się zawsze wracać i mieć
prawo przebywania w nim. Ale równocześnie pozwala nam zakosztować bezdomności,
byśmy umieli zatęsknić do tego domu, z którego On przyszedł na tę ziemię i do którego
chce wrócić, ale nie sam, razem ze sobą chce zabrać i nas, tak bardzo zadomowionych
na ziemi i równocześnie tak bardzo bezdomnych.
Anioł zwiastujący Jego narodzenie powiedział: “Znajdziecie Go w stajni, położonego w żłobie i owiniętego w pieluszki, bo nie było dla Niego miejsca wśród ludzi”.
Czy to nie zastanawiające, że Ten, który jest wszechmocny, został tu pozbawiony
wszystkiego? Ten, który przyszedł zbawić, uratować i wzbogacić, wszystkiego oczekuje
od człowieka, od Matki, od innych ludzi. Nic nie może dać, po wszystko wyciąga rękę.
Może tylko dać samego siebie, a tego ludzie nieraz nie chcą, i dlatego musi odejść.
W tajemnicy betlejemskiej można odczytać wołanie Chrystusa i Jego Matki:
Zabierz nas stąd, bo to jest nieludzkie; to jest nienormalne, kiedy człowiek rodzi się w
stajni. Stajnia jest miejscem nie dla ludzi, jest miejscem dla zwierząt. Zabierz nas stąd.
Chrystus, Jego Matka są bezdomni na tym świecie.
Prawda o bezdomności Chrystusa dominuje w całej Ewangelii. Wydaje się, że jest
w tym jakaś metoda działania. Chrystus jest bezdomny (gdy przychodzi na świat i gdy
umiera) i w imię tej bezdomności chce mieć pełne prawo wchodzenia w każdy dom, jaki
mija w swej wędrówce poprzez świat.
Trzeba, abyśmy tak jak pasterze prości i uczciwi umieli powiedzieć Chrystusowi:
Ponieważ przyszedłeś do nas, aby nas zbawić, ponieważ jesteś bez domu, otwieramy Ci
nasz dom, otwieramy Ci nasze serca, ofiarujemy Ci naszą miłość. Chcemy Cię zabrać ze
sobą. A każdy z nas zaprosiwszy bezdomnego Chrystusa do swojego domu, może zrozumie, że nie on wyświadczył Bogu dobro, ale że go spotkała wielka łaska w momencie,
kiedy w jego życie weszła Najświętsza Panna z Jezusem Chrystusem na ręku.
A zapowiedź tego momentu jest zarazem obietnicą radości. “Zwiastuję wam wesele wielkie, że wam się narodził Zbawiciel! “ Niezliczone razy obiecywano ludziom na
tym świecie radość. Ludzie cieszyli się tymi obietnicami, oczekiwali w napięciu na ich
wypełnienie, ale wśród mijających dni nie mogli się jakoś dopatrzyć, gdzie i w czym
jest ta wartość, którą można by wzbogacić mys’1 i napełnić serce, żeby radość trwała
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w człowieku, a człowiek z radością. Po przeżyciu rozlicznych rozczarowań wydaje się
czasem i ludziom wierzącym, że radość, o której mówili aniołowie pasterzom na polach
betlejemskich, którą wyśpiewuje się w bożonarodzeniowych pieśniach i kolędach, jest
pocieszaniem serc ludzkich, pocieszaniem, które kończy się na słowach i na przelotnych
nastrojach, bo przecież życie samo po Narodzeniu Chrystusa zostało takie, jakie było
przed Jego Narodzeniem. Płacz nie umilkł na tym świecie ani cierpienie nie odeszło od
człowieka i nie odeszła śmierć. To są przecież fakty realne. Dlatego człowiek gotów jest
podejrzewać, że tak jak wszystkie obietnice ludzkie zawiodły nadzieje i tęsknoty tylu
pokoleń, tak i na tę obietnicę z nieba nie ma co liczyć, skoro zasadniczo w ludzkim losie
wszystko pozostało tak, jak było.
Na tę prawdę należy popatrzeć spokojnie i bez uprzedzeń. Treść tej obietnicy o
radości zamyka się w słowach św. Jana ewangelisty: “Światłość przyszła na świat, a
ciemności jej nie zwyciężyły”.Ciemności co prawda trwają nadal, ale jest miejsce na tym
świecie, gdzie światło się pali i nikt nie potrafi go zgasić.
Światłością jest On - bezdomny Chrystus. Wszystkim, którzy Go przyjęli dał
moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. I to jest właśnie radość. Świat pozostał taki sam. To
prawda, ale prawdą jest też, że świat stał się bogatszy o Boga, który pewnej nocy narodził
się w Betlejem. Z ludźmi płaczącymi i wędrującymi przez ciemność, przez ból i śmierć
idzie ręka w rękę Bóg, który ma moc przeprowadzić człowiek, który się Jemu powierza,
dojdzie na pewno tam, gdzie dojść pragnie i gdzie Bóg chce go mieć.
W tym właśnie jest radość, którą można przeżywać każdego dnia, każdego dnia
można ją odnaleźć i można ją wziąć ze sobą. W niej też jest jedyna nadzieja i pewność,
że ciemności i mroki, które nie odeszły z tego świata, gdy wśród ludzi narodził się Bóg,
mroki, przez które trzeba przejść - mogą być przezwyciężone, jeżeli pójdziemy przez nie
razem z Chrystusem. Bo On jest Drogą i Światłem.
Tragedia, którą niejednokrotnie przeżywa naród, jest wielkim wstrząsem. Bóg
jeszcze nie odsłonił przed nami całej tajemnicy. Ale już sami dostrzegamy część prawdy,
że to ludzie doprowadzili do tego... Miłość, która przyszła z nieba, pozostała na nowo
poza miastem. Nie było miejsca. Rzecz najważniejsza, aby w naszym sercu Chrystus
wraz ze swoją Matką znalazł trwałe i bezpieczne miejsce. Czy pozwolisz, aby On pozostał z tobą?
O. Placyd Paweł Ogórek OCD, SiL - 1993
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Tajemnica wcielenia
.
“Bóg się rodzi, moc truchleje.
		
Pan niebiosów obnażony!
		
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
		
Ma granice Nieskończony!
		
Wzgardzony okryty chwałą,
		
Śmiertelny Król nad wiekami!
		
A Słowo stało się Ciałem
		
I mieszkało między nami”.
Ta kolęda Franciszka Karpińskiego dobrze oddaje paradoks Tajemnicy Wcielenia,
którą dzisiaj szczególnie przeżywamy; Syn Boży równy we wspaniałości i potędze Bogu
Ojcu, żyjący jakby na Jego łonie, opuszcza niebo, przepiękną krainę, z której pochodzi
wszystko, co dobre i dokąd zmierza wszystko, co piękne, świat niewypowiedzianej miłości, niezmąconego pokoju, radości i niewyobrażalnego szczęścia, gdzie ludzkie oko gubi
się jak w przepaściach bezkresnego widnokręgu.
Dlaczego Syn Boży opuszcza niebo? Aby przyjąć człowieczeństwo, aby stać
się prawdziwym człowiekiem. W ten sposób św. Jan chce podkreślić prawdę, że ciało
Chrystusa nie było złudzeniem czy fikcją, ale prawdziwym ciałem ludzkim ze wszystkimi
ograniczeniami i słabościami. Syn Boży staje się więc jednym z nas, milionów, i w dodatku rodzi się jako niemowlę - bezradna odrobina, zależna od wszystkiego i wszystkich.
Syn Boży ukazał się światu nie tylko w ułomnym ciele ludzkim, ale także w takiej
prostocie, że większą trudno sobie nawet wyobrazić; rodzi się w najmniejszej dzielnicy
cesarstwa, dlatego historycy starożytni z okresu wczesnego Cesarstwa Rzymskiego nawet
nie zwrócili uwagi na osobę Jezusa, w ich mniemaniu - przedstawiciela warstwy upośledzonej; nie ma nic dziwnego w tym, bo byli wykształceni i patrzyli na świat niejako z
góry. Syn Boży przychodzi na świat w rodzinie bezpretensjonalnej, ubogiej i możliwie
najprymitywniej szych warunkach: rodzi się w grocie - stajni, a po urodzeniu został
położony na sianie w żłobie. Syn Boży - po ludzku myśląc - upokorzył się, wyniszczył
siebie dla nas. Czy chociaż raz przeżyłeś to do głębi? Czy chociaż raz byłeś wzruszony
tym, do czego posunął się Bóg w miłości ku tobie i mnie? Chrześcijanie, którzy to zrobili,
mawiają, że Bóg ukochał nas aż do szaleństwa żłobu.
Jeden z najwybitniejszych umysłów chrześcijańskich św. Anzelm, przeżywając
tajemnicę upokorzenia Boga, postawił pytanie: “Cur Deus homo? - dlaczego Bóg stał się
człowiekiem?” I jako odpowiedź kreśli bardzo głębokie zdanie: “Deus factus est homo, ut
homo fieret Deus - Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek stał się Bogiem”. “Syn Boży
przez Swoje wcielenie - jak pisze Jan Paweł II w swojej encyklice Redemptor hominis
zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”, “wszedł w jego serce” (RH8), by nadać
mu nowy boski wymiar. Od momentu chrztu św. nie jesteśmy zatem tylko inteligentnymi
zwierzętami, ale - jeśli tego nie zniszczyliśmy poprzez grzech - jesteśmy dziećmi bożymi.
Przez Wcielenie zostało uświęcone wszystko, co dotyczy człowieka; przez Wcielenie przybrała religijne wymiary wszelka aktywność ludzka, a więc nawet jedzenie i picie,
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sen i wypoczynek, miłość i przyjaźń, praca i kultura umysłowa, poszukiwania naukowe
oraz działalność artystyczna. Odtąd żadna twoja czynność nie jest bez znaczenia, nie
jest pozbawiona sensu. “Obieranie ziemniaków dla miłości Boga jest równie wielkie jak
budowanie katedr” - napisał ktoś. I to jest prawda. Aby jakaś czynność ludzka była dobra,
nie musi mieć na sobie pieczątki, marki, znaczka “katolicki”, nie musi być wykonana
przez chrześcijanina. Dokonana przez niewierzącego ma też pewien sens religijny, jeśli
nie jest splamiona grzechem, jeśli nie działa w niej zło, i jako chrześcijanin powinieneś
się z niej cieszyć i otaczać opieką.
Przez Wcielenie Chrystus uświęcił, a więc nadał wymiar religijny wszystkim
stanom i zawodom, biorąc udział w weselach, korzystając z łodzi rybackiej, używając
różnych narzędzi przy wyrabianiu sprzętów, zachwycając się pięknem przyrody i podziwiając architekturę świątyni.
Przez Wcielenie nawet materia nabrała wartości religijnej, bo Chrystus zechciał
korzystać z niej, nawet przy obdarowywaniu Bożym Życiem. I tak, aby we chrzcie
zanurzyć się w Chrystusa i Jego życie, musimy się zanurzyć w wodzie, a przynajmniej
być nią pokropieni. Co więcej, aby mówić o Bogu trzeba słów, wyrazów, po prostu drgań
powietrza.
III. Poprzez Wcielenie dzieje ludzkości mają jakiś sens głęboko religijny, a w
samym centrum jest Syn Boży. Dlatego jako chrześcijanin nie możesz mieć w sobie coś
z mędrca, który rozmyślając o niebie, nie interesuje się biegiem wypadków. Wprost przeciwnie, musisz wiedzieć, że niebo przygotowuje się dla ciebie, gdy, przebywając na
ziemi, angażujesz się w życie innych, wiele wnosisz i pomagasz, zwłaszcza skrzywdzonym. Jeżeli chcesz być prawdziwym uczniem Chrystusa, musisz być głęboko “wcielony” w życie swej epoki, swego kraju, swego środowiska. Wszystko, co dotyczy innych
ludzi - twoich braci - nie może być ci obce.
Ks. Władysław Przybyś, SiL - 1994
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Boże Narodzenie świętem rodzin
			
“Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców
przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1).

Święta Bożego Narodzenia. Nie sposób przeoczyć tę uroczystość. Wszędzie dekoracje, choinki na ulicach, kolorowe żarówki. Wszystkie gazety życzą: Wesołych świąt!
Wszyscy świętują.
Ale Święta Bożego Narodzenia można przeżywać na dwóch, albo nawet trzech
“poziomach”, wedle dwóch albo trzech “modeli. Pierwszy sposób przeżycia świąt to
porządki w domu od połowy grudnia, nerwowa bieganina po sklepach, zakupy, ogromne
zmęczenie - i wreszcie odpoczynek. Dla niektórych ludzi święta sprowadzają się właśnie
do tego: nerwowe, męczące przygotowanie, później lenistwo przy stole i przed telewizorem - a potem westchnienie: święta, święta i po świętach... W podtekście oznacza to:
tyle pracy - i co z tego... Nic.
Może być i inne przeżycie świąt. Przygotowania i porządki prowadzą do spotkania
przy wigilijnym stole. Czasem jest to jedyne w roku spotkanie całej rodziny. Wspólny
spacer rodziców z dziećmi, rozmowa, na którą wciąż brakuje czasu w codziennym zabieganiu. Życzenia nie zdawkowe, ale płynące z serca. Tradycyjne zwyczaje: choinka i
prezenty, opłatek, sianko pod białym obrusem. Wzruszenie, gdy zabrzmi kolęda: “Jezus
malusieńki leży wśród stajenki, płacze z zimna...”.
Ten model, w odróżnieniu od pierwszego, nie jest pozbawiony wartości. Święta
przypominają o ważnych, ludzkich sprawach: o więzach rodzinnych, o tradycji narodowej kultury, o wzajemnej życzliwości. Ale oba te sposoby spędzania świąt niewiele
mają wspólnego z religią. Takie święta są już gdzieś daleko od swego własnego wzorca,
pozbawione są korzeni.
Takie święta to nie jest jeszcze chrześcijańskie Boże Narodzenie. Jeśli spotykamy
się przy wigilijnym stole, składamy sobie życzenia - to dobrze robimy. I jeśli pamiętamy
o opłatku, nie zaniedbujemy śpiewania kolęd, stroimy choinkę - to bardzo dobrze. Ale
to wszystko nie jest jeszcze treścią świąt Bożego Narodzenia. Chrześcijańskie Boże
Narodzenie to jest dzień szczególnego spotkania z Chrystusem. To właśnie dziś: “Bóg
przemówił do nas przez Syna” (Hb; 1, 1). To właśnie dziś: “Słowo stało się ciałem i
zamieszkało wśród nas” (J 1, 14).
2. Mówimy często, że Boże Narodzenie to święta o specjalnie rodzinnym charakterze. Słusznie. Ale i tu nie możemy zatrzymać się tylko na poziomie zewnętrznych
gestów, czy tradycyjnych zwyczajów. W tym dniu Bóg przemawia do nas przez wydarzenie, które w każdej ludzkiej rodzinie jest głęboko przeżywane: przez narodzenie
dziecka. Ten, który narodził się przed blisko dwoma tysiącami lat w rodzinie ludzkiej, i
w konkretnej rodzinie Maryi i Józefa, to Syn Boży. Właśnie rodzina, konkretna rodzina,
stanowi pierwszy wymiar spotkania Boga i człowieka. Tak było przed dwoma tysiącami
lat w Betlejem, ale tak jest wciąż na nowo - także i w naszych czasach.
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Chrześcijańskie Boże Narodzenie to jest święto spotkania z Bogiem w rodzinie i
święto spotkania całej ludzkości z Bogiem przez rodzinę.
3. Ta Boża obecność w świecie zaczyna się od obecności Boga w rodzinie. I znów:
tak było w Betlejem dwa tysiące lat temu, ale tak jest wciąż na nowo, także w naszych
czasach. Dziecko spotyka się z Bogiem przez swoją rodzinę, to rodzice wraz z chrzestnymi niosą je do kościoła, by włączyć je do wspólnoty wierzących przez chrzest, to
rodzice wprowadzają dziecko do żywego Kościoła przez świadectwo chrześcijańskiego
życia.
Ale równocześnie rodzice przez własne dziecko - jakby na nowo i głębiej - spotykają się z Bogiem. Gdy rodzi się dziecko miłość rodziców staje się głębsza, pełniejsza.
Gdy rodzi się dziecko - rodzina, której początek dała para małżeńska, staje się szerszą
wspólnotą miłości.
“Jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas” (1 J 4, 12) pisze św. Jan Apostoł
w swym Pierwszym Liście. Jeśli nasza rodzina - zgodnie ze swym najgłębszym sensem jest wspólnotą miłości, to sam Bóg w niej trwa. “Jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa
w nas”. Chrystus narodzony w Betlejem może być dziś niesiony do świata przez każdą
chrześcijańską rodzinę, która jest wspólnotą miłości.
Spotkanie w dniach Bożego Narodzenia umacnia i odnawia naszą wspólnotę rodzinną. Umacnia ją i odnawia znak łamania opłatkiem przy składaniu życzeń. To spotkanie i łamanie chleba staje się pełne przez wspólny udział w Eucharystii.
Bp Mieczysław Jaworski - Kielce; SiL-2002
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“Pokój, radość, dobro”
“Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie” (Łk 2, 6-7). Proste jest to ewangeliczne Boże Narodzenie. Nie
ma w nim splendoru ni chwały. Bóg przychodząc na ziemię nie wybrał drogi dyplomatycznej, nie powiadomił wielkich i możnych tego świata. Nie dał znać kapłanom i nie
zwołał konferencji prasowej, by oznajmić o tym niezwykłym wydarzeniu. Przyszedł w
ciszy, prostocie i ubóstwie.
Jezus rodząc się w ubóstwie narodził się dla wszystkich, a więc zarówno dla
wielkich i bogatych, jak i dla małych, wzgardzonych, biednych i odrzuconych. Takim
narodzeniem dał szansę wszystkim, zbratał się z każdym człowiekiem. Tak też przychodzi i dziś do każdego z nas. Przychodzi do tych, którzy w tej świątyni modlą się w każdą
niedzielę, a nawet częściej. Przychodzi do tych, którzy są tu rzadziej, przychodzi do tych,
którzy są tu tylko dwa razy w roku, ale przychodzi również do tych, których nie ma tu
nigdy. Przychodzi jako szansa dla każdego człowieka.
Wypełniają się słowa Proroka: “Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość
wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9,1). Narodem kroczącym w ciemnościach jesteśmy my, którzy łudzimy się, że jesteśmy samowystarczalni, że
możemy uszczęśliwić się na własną rękę, po swojemu; my, którzy to wielkie wydarzenie,
wejście Boga w życie człowieka, sprowadziliśmy do choinki, prezentów, żłóbków, uczty
wigilijnej i tradycyjnej Pasterki.
Nie można żyć w ciemności, bez światła. “Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2,10-11). Spodobało się Bogu stać się człowiekiem i
przeżyć wszystko co ludzkie. Stąd płynie radość, wielka radość. W tej chwili Bóg stał
się kimś bardzo bliskim człowiekowi. Bóg stanął na drodze człowieka, by razem z nim
iść, by wspólnie dzielić zmartwienia, nędzę, łzy, lęki i nadzieje. Bóg, który objawia się
jako Miłość przynosząca zbawienie.
W fakcie narodzenia Jezusa otworzyła się dla człowieka możliwość, która dotychczas mogła wydać się szaleństwem: Bóg stał się człowiekiem, by człowiek mógł stać się
Bogiem. Odkrywamy tu źródło radości, prawdziwej radości. By jednak jej doświadczyć,
trzeba odrzucić to, co zewnętrzne i powierzchowne, trzeba zamilknąć i spojrzeć w głębię
swojego serca. Tam znajduje się prawdziwy żłóbek betlejemski i tam ma dokonać się
spotkanie z przychodzącym Bogiem.
Coś bardzo wielkiego uobecnia się w tę dzisiejszą noc. Czujemy to. I choć może
nie umiemy powiedzieć, dlaczego tak jest, to jednak jakby podświadomie stajemy się lepsi: dzielimy się chlebem, wyciągamy rękę w geście pojednania, milkną spory, niezgoda,
staramy się być serdeczni, otwarci, życzliwi. Czujemy, że tak właśnie trzeba. I jest nam z
tym wszystkim naprawdę bardzo dobrze. Tak będzie jutro i pojutrze - spotkania rodzinne,
świąteczna atmosfera radości i pokoju. A potem? Potem - myślimy - to już trzeba wrócić
na ziemię, iść do pracy i zderzyć się z twardą rzeczywistością.
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Ale czy Bóg przychodzi do człowieka tylko jeden raz w roku, w wielkie święto?
Czy przyniesione przez Niego dary zarezerwowane są tylko na dwa dni? A może by tak
spróbować żyć Bożym Narodzeniem przez cały rok? Jezus przychodzi jako Zbawiciel,
przynoszący pokój, radość i miłość. Czy przyjęcie tych wartości nie uczyni naszego
życia prostszym, bardziej pogodnym i szczęśliwym? Jest to propozycja przychodzącego
dziś do nas Boga. Bóg jest wierny w Swej obietnicy zbawienia i nas nie zawiedzie. Jego
wszystkie obietnice spełniają się i staną się naszym udziałem. Obyśmy tylko my zechcieli skorzystać z tej propozycji Boga, obyśmy zechcieli otworzyć nasze serca na Jego
przyjście. “Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” (Iz 9, 1). Nie bójcie
się! Oto zwiastuję wam radość wielką: Bóg stał się człowiekiem, stał się jednym z nas.
Bóg jest z nami.
D. K., Ateneum Kapłańskie, SiL-2003
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Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami
Obchodzimy kolejną rocznicę narodzenia Chrystusa i po raz kolejny słyszymy, że
“Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14). I znowu staje nam przed
oczyma stajnia, siano. Dzieciątko w żłobie... Staje nam przed oczyma największy cud w
historii ludzkości: Bóg stał się człowiekiem i współmieszkańcem naszej ziemi. Jest to
tajemnica, wobec której każdy z nas staje niemy, gdyż zaskoczył go Bóg swoją miłością
i swoim uniżeniem.
“Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr l,ln). Bóg w
ludzkim ciele zamieszkał wśród ludzi. Jest to niezgłębiona tajemnica dla naszego rozumu,
ogromna pociecha dla naszego serca, niewiarygodne wyróżnienie dla dzieci Adama. Św.
Bazyli usiłuje wyjaśnić tę tajemnicę przy pomocy obrazu ognia i żelaza. Ogień przenika
żelazo swoją energią, daje mu siebie, a nic mu nie odbiera. Ogień i żelazo stapiają się w
jedną istotę, a jednocześnie pozostają tym, czym były - każde z nich zachowuje swoją
naturę. Oto obraz wcielenia Syna Bożego: w Jego osobie zjednoczyły się dwie natury,
boska i ludzka, ale się nie pomieszały, ani się nie zatraciły.
“Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim
pouczył” (J 1,18). Bóg jest wszędzie, ale nie widziało Go żadne oko, ponieważ nie może
Go widzieć. Bóg bowiem nie jest materią, ale Duchem, Myślą i Miłością. Stawszy się
człowiekiem, stał się też widzialny. I oto człowiek mógł zobaczyć Boga, a nawet z Nim
przebywać, gdyż On zamieszkał wśród ludzi. Pozostał tym, czym był, a jednocześnie stał
się tym, czym nie był. Dzięki temu cała ludzkość została przebóstwiona i podniesiona
do poziomu życia Bożego. Człowiek znowu stał się podobny do Boga, dlatego że Bóg
stał się podobny do niego. Wielka to dla nas pociecha, gdyż zostaliśmy spokrewnieni z
Panem.
“Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył
swój lud, odkupił Jeruzalem” (Iz 52,9). Oto słowa pociechy dla nas od starotestamentowego proroka. Ludzkość ugrzęzła w błocie i nie mogła jej pomóc żadna mądrość, żadna
ofiara i modlitwa. Na ratunek musiał przyjść sam Bóg, stawszy się człowiekiem. Tak więc
na naszej grzesznej ziemi przebywał Bóg, aby nas zachować od samounicestwienia w
grzechu, żeby nas bronić przed nami samymi. My sami byliśmy bezradni. Bez pomocy
nieba nie możemy wejść do nieba, bez Bożej pomocy nie możemy zbliżyć się do Boga.
Żeglarz portugalski, Alfonzo Alburqueque, został zaskoczony pewnego razu przez
straszną burzę, która odebrała wszystkim odwagę i nadzieję ocalenia. Wówczas Alfonzo
wziął od jednej z matek małe dziecko, podniósł je ku niebu i zawołał: O Boże, my wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale to dziecko jest bez grzechu, więc oszczędź je!” Wkrótce
burza ucichła i pogodne niebo uśmiechnęło się do tej pięknej modlitwy. Oto my wszyscy
mamy taką szansę. Możemy wziąć z rąk Maryi Boże Dzieciątko i wołać słowami tego
żeglarza: O Boże, jesteśmy grzesznikami, ale oszczędź nas ze względu na to Boże Dziecię! Niebo uśmiechnie się wówczas do nas, gdyż taka modlitwa nie może nie trafić do
Bożego Serca.
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“Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Zatrzymajmy się przez
chwilę przed tą tajemnicą. To tajemnica Bożej miłości i wszechmocy. Ona pozostanie zawsze tajemnicą. Rozważając tę tajemnicę, św. Leon zwraca się do chrześcijan:
“Chrześcijaninie, poznaj swoją godność! Ponieważ jesteś współuczestnikiem Bożej natury, nie wracaj do błędów swojej przeszłości. Pamiętaj kto jest twoją głową i czyjego ciała
jesteś cząstką. Pamiętaj, że zostałeś wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do światłości i królestwa Bożego”. Boże Narodzenie niech nam zawsze przypomina tę wielką
prawdę, że Bóg stał się współuczestnikiem naszej natury, żebyśmy i my mogli stać się
współuczestnikami Jego natury. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek nie był tylko
człowiekiem, ale Bożym człowiekiem. Gwarantuje nam to Boże Dzieciątko w betlejemskim żłobie.
Ivo Bagaric OFM, Dziesięć minut na ambonie; SiL-2002
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Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził
“Światło nam dziś zabłyśnie, gdyż narodził nam się Pan i nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju, a Jego królestwu
nie będzie końca”. Ta noc i ta jutrzenka potwierdza pierwsze słowa obecnej Mszy św.
Wraz z jutrzenką tego dnia, prawie dwa tysiące lat temu jedyny Syn przedwiecznego
Ojca narodził się jako człowiek i zapłakał w ramionach Najśw. Dziewicy. Bóg pojawił
się wśród nas. Musiał zstąpić ku nam, gdyż my nie mogliśmy wznieść się do Niego. Było
tak wysoko, a my tak bardzo przykuci do ziemi. Stajnia i żłóbek w Betlejem to ostatnia
Boża próba dźwignięcia ludzi ku niebu. Stał się podobny do nich, aby oni upodobnili się
do Niego.
“Przedziwny Doradca, Bóg Mocny..." Bóg nie jest wczorajszy ani jutrzejszy. On
jest bez wczoraj i bez jutra. On jest odwieczny, dlatego nie liczy dni ani lat. Bóg nie jest
tu ani tam, ale jest wszędzie. Nie można Go ograniczyć czasem ani zmieścić w przestrzeni. Dlatego właśnie stał się jednym z nas, człowiekiem, żebyśmy mogli spotkać Go w
czasie, zmieścić w przestrzeni, liczyć Mu lata widzieć Jego postać i oblicze. W łonie Najśw. Dziewicy wziął na siebie ciało, słabość, cierpienie i śmiertelność człowieka, urodził
się w betlejemskiej stajni...
Dlaczego zgodził się na tak wielkie poniżenie, na tyle cierpień, a w końcu na
śmierć na krzyżu? Na to pytanie może odpowiedzieć tylko miłość Boża bez miary i
granic. Trzeba było wyleczyć chorą, zranioną i sparaliżowaną pod względem duchowym
ludzkość; uwolnić ją od zwątpienia, rozpaczy i unicestwienia, od lęku przed śmiercią i
nicością. Trzeba było zaspokoić jej głód miłości. szczęścia i nieprzemijającego życia.
Przyniósł nam to i ofiarował w Betlejem nowo narodzony Syn Maryi. “Gdy ukazała się
dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie dla uczynków sprawiedliwych,
jakie zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i
odnawiające w Duchu Świętym”. Nie zapominajmy, że “Bóg Mocny, Książę Pokoju”
przyniósł nam miłość, pokój i pojednanie.
“Królestwu Jego nie będzie końca”. Ktoś może powiedzieć, że to zbyt śmiałe
stwierdzenie. Każdy zgodzi się z tym, że Jezus nie mógł już biedniej rozpoczynać swego dzieła. Urodził się w stajni i umarł na krzyżu. A jednak “Jego królestwu nie będzie
końca”. Sprawdzało się to już blisko 2 000 lat i będzie się sprawdzać do końca świata.
W ciągu tych 2 000 lat wielu walczyło przeciwko Jezusowi i wszyscy połamali swoje
kopie. Poumierali wszyscy czekający na Jego śmierć. 1000 lat temu cesarz Julian Apostata zaprzągł wszystkie siły swego cesarstwa: wojsko, pieniądze, administrację do dzieła
zwalczania nauki Jezusowej i zacieranie śladów Betlejem i Kalwarii. Po trzech latach
perska strzała pozbawiła go życia. Ktoś napisał, że umierając Julian zebrał garść swojej
krwi i rzuciwszy ją ku niebu, wypowiedział swoje ostatnie słowa: “Zwyciężyłeś, Galilejczyku!” Wszyscy, którzy walczyli i walczą z Jezusem, muszą w końcu przyznać, że
przegrali wojnę, bo nikt jeszcze nie wygrał wojny z Bogiem.
“Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił” (Łk 2,15). Tak, przynajmniej duchem i myślami pójdźmy wszyscy do Betlejem.
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Cofnijmy się o te 2 000 lat i przenieśmy się duchem w okolice Betlejem, aby zobaczyć
i nigdy nie zapomnieć Boga leżącego na sianie w żłobie. Nie wolno nam zapomnieć
naszego małego Brata, Syna Maryi, który cierpiał niewygody w dzień swego Narodzenia,
żeby każdego człowieka rozradować pokojem i szczęściem.
“Udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”
(Łk 2,17). Powtarza się to pewien sposób w każde święta Bożego Narodzenia. Na całym
świecie miliony ludzi odwiedza dzisiaj żłobki, przy pomocy których artyści próbują na
najrozmaitsze sposoby odtworzyć scenę Bożego Narodzenia. Przyłączmy się do tego
ogromnego orszaku, ciągnącego na już prawie 20 wieków, i pokłońmy się Panu i złóżmy
Mu jako dar urodzinowy swoją wiarę i swoje serce. Nic lepszego dać Mu nie możemy,
zresztą niczego innego On od nas nie żąda.
Ivo Bagaric OFM; SiL-2004
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Kiedy Bóg mówi...
Pismo św. jest mową Boga adresowaną do człowieka. Ile razy Bóg przemawiał do
człowieka? Nie ma wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie, bo odkąd człowiek został
stworzony, Bóg nieustannie prowadzi z nim dialog. Wielka epoka patriarchów i Pan Bóg
rozmawiający z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, Józefem. Wielki czas wyjścia z Egiptu,
Bóg przemawia do Mojżesza i do całego narodu na Górze Synaj. Potem Bóg przemawiał
do Sędziów, królów, proroków.
Przemawiał w czasie “drugiego wyjścia, tzn. z niewoli babilońskiej, o tym mówi
dzisiaj prorok Izajasz. Dobra i radosna Nowina, która dociera do przednich straży Jerozolimy i wnet - za ich sprawą - wszyscy mieszkańcy i przybysze cieszą się pokojem,
szczęściem, zbawieniem. Dla tej powracającej Reszty Izraela i dla niektórych mieszkańców Palestyny stawało się oczywiste, że takie wartości jak zbawienie, szczęście i
pokój, nie są osiągnięciem ich samych, lecz stanowią Dar Boga. A człowiek powinien
uszanować Dar Boga, bo inaczej wszystko przepadnie w codzienności spraw, które potrafią nawet zagłuszyć głos przestrogi, że chodzi tu o sprawy Boże.
Bóg przemawiał niegdyś przez mędrców, których rady zachęcały do przestrzegania
Bożych praw, do wprowadzania Bożego ładu w życie człowieka. Mędrcy Izraela mówili
tez o Mądrości, która posiadała cechy człowieka, ale nie była człowiekiem.
Bóg przemówił do Maryi przez Anioła, zwiastując Jej Dobrą Nowinę. Ile razy
Bóg już przemawiał do człowieka? Odpowiedź jest prosta. Tyle razy, ilu ludzi żyło od
stworzenia do “pełni czasów”, a następnie do naszych czasów. A przecież do każdego
człowieka mówił Bóg wiele razy, może wiele razy na dzień?! Co kryje się w tym stwierdzeniu autora listu do Hebrajczyków, kiedy mówi: w i e l o k r o t n i e?! Nie wolno nam
zapominać, że i do mnie kierowane jest to słowo przypomnienia.
Jeżeli Bóg przemawiał - to naturalnie rozumiemy, że za pomocą słowa. Mistrzami
słowa - w tym sensie Bożego przepowiadania - byli prorocy. Prorok był tym wierniejszy
swojej misji prorockiej, swemu powołaniu, im dokładniej przyjął Boże Słowo, zrozumiał
je i przekazał w słowie własnym, zrozumiałym przez otoczenie, które było najwcześ
niejszym odbiorcą słowa. Prorocy jednak posługiwali się w przekazywaniu otrzymanego
orędzia nie tylko słowem mówionym, ale także bardzo często obrazem, który był bardziej
sugestywny, być może nawet bardziej przekonywujący do zrozumienia myśli Boga.
Tak np. Ezechiel przechodził przez mur miasta z tobołkami, aby przekazać ludowi
wiadomość, w jaki s p o s ó b naród będzie udawał się do niewoli. Ozeasz musi wziąć za
żonę nierządnicę, aby pokazać, że Bóg jest wierny miłości do swego narodu, natomiast
Izrael nieustannie zdradza Boga idąc za obcymi bożkami.
Bóg dał się poznać człowiekowi przez stworzenie. Dzieła Boże są godne podziwu,
a człowiek jest wezwany do uwielbienia Boga i oddawania Mu czci. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się
widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy” (Rz 1,20).
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Innym s p o s o b e m, przez który Bóg się objawił człowiekowi były dzieła wyjścia z domu niewoli egipskiej i babilońskiej i osiągnięcie ziemi obiecanej. Upokorzenia,
które naród znosił za swoją niewierność. Znaki, takie jak postać Melchizedeka, ofiara
Izaaka, wąż na pustyni, mądrość wychowująca człowieka, były tym innym sposobem
przemawiania Boga. “Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, Zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu,
abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” (Ga 4,4-5).
Bóg posyła do nas swoje ostatnie Słowo, dlatego nie będzie już innego objawienia. Objawienia prywatne, które niekiedy zaprzątają naszą uwagę, mogą mieć wartość
powszechną, o ile mieszczą się i wyjaśniają, w tym ostatecznym Słowie, Jezusie Chrystusie i Ewangelii.
W dniu dzisiejszym Kościół kontempluje tajemnicę Syna Bożego, który dla nas
i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. Odwieczna Boża Mądrość zamieszkała między
swoim ludem. Słowo stało się ciałem i tak jak w czasie wyjścia z Egiptu “rozbiło namiot”
i zamieszkało między ludźmi.
Słowo oznacza wezwanie skierowane do wolności ludzkiej. Człowiek może Słowo
odrzucić. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli, czytamy w dzisiejszej
Ewangelii. Przedwieczne Słowo, które stało się ciałem nie jest tylko kategorią historyczną, ale przede wszystkim egzystencjalną. Bo nie tylko naród Izraela nie rozpoznał
przychodzącego Pana, ale także i my dzisiaj jesteśmy poddawani tej próbie. Ale można
też przyjąć Słowo: “Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli dało moc, aby się stali
dziećmi Bożymi” (J 1,12).
Słowo jest przedmiotem naszej wiary i staje się możliwością dla naszej wolności.
Słowo jest kluczem do zrozumienia świata, człowieka, jest kluczem do przyjęcia Boga,
aby zamieszkał z nami. To ono poddaje świat i człowieka procesowi ponownego stworzenia. Kiedy Bóg mówi nie gardź Jego Słowem.
Jeżeli człowiek przyjmuje Słowo, będzie żył, jeżeli Je odrzuci - musi umrzeć.
Mamy tę możliwość, aby do nowego życia brać z Jego pełni, łaskę po łasce.
Toteż uczcijmy to święto nie jarmarczne, lecz po Bożemu, nie na sposób świecki,
lecz nadziemski, nie jako nasze, lecz jako Tego, który jest nasz, a raczej jako Tego, który
jest Panem; nie jako święto słabości, lecz uzdrowienia, nie jako święto ukształtowania,
lecz przekształcenia” - św. Grzegorz z Nazjanzu.
W tym dniu należy się od nas dar Przedwiecznemu Bogu, który nam się objawił
w Słowie. Najlepiej dar przemiany. Tak, aby Bóg zaczął królować w naszym życiu.
Bp Piotr Skucha; SiL-2005
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Życie w Bogu - życiem w prawdziwym pokoju
Każdego roku w świętą noc Bożego Narodzenia słyszymy tę samą Ewangelię,
tę samą a jednak nową. bowiem jest ona odczytywana w kontekście nowych wydarzeń
społecznych, indywidualnych. Święty Łukasz zamieszczając w swojej Ewangelii zwiastowanie Dobrej Nowiny o narodzeniu Zbawiciela pasterzom czerpał inspiracje ze
starotestamentowych zapowiedzi, wydarzeń. Wędrując przez pola pasterskie koło Betlejem przeżywa się mimowolnie jakieś wewnętrzne poruszenie. Jednak narratorzy tamtych
czasów nie myśleli o przekazywaniu sentymentalnej historii, lecz przejęci dogłębnie
wyrażają to niepojęte wydarzenie ludzkimi słowami. Jeśli Bóg sam dokonuje dzieła, to
także umożliwia, aby ludzie mieli do niego dostęp.
“Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel”. To, co zwiastują aniołowie, nie jest tylko zwykłą informacją, lecz jak cała Ewangelia, wezwaniem do czynu,
do udania się w drogę, do szukania i znajdowania. Jeśli te słowa nas nie poruszają, jeśli
poprzestaniemy na sentymentalizmie, jeśli serca nasze pozostaną ociężałe, jeśli nie
wyruszymy z naszego miejsca postoju, wówczas można powiedzieć, że Ewangelia o
Bożym Narodzeniu do nas nie dotarła, że owo żywe “dzisiaj” nas nie przejęło, lecz wciąż
marzymy o przeszłości. Przedmiotem refleksji nie jest wówczas przynosząca radość i
nadzieję Dobra Nowina z Betlejem, lecz niespełnione marzenia.
We wszystkich trudnościach i niebezpieczeństwach Izrael znajdował nadzieję i
oparcie w obietnicy przyjścia Mesjasza. Czas zapowiedzi już się wypełnił: “Narodził się
wam Zbawiciel”. Ale ten długo oczekiwany Zbawiciel jest dzieckiem. Jak może dziecko, które samo potrzebuje pomocy, przyjść z pomocą innym, zbawić świat? Co
może ono przedsięwziąć przeciw potędze rzymskich legionów, przeciw cesarzowi
w Rzymie, któremu oddawana jest boska cześć? Małe dziecko nie będące w stanie
wykazać się niczym innym jak tylko skrajnym ubóstwem. “Owinięte w pieluszki
i leżące w żłobie”. Oferta bycia małym, zwykłym człowiekiem jest nie do przyjęcia. Można zauważyć, że ten znak zasłania i jednocześnie odsłania. Zasłania
rzeczywistość dla tych, którzy budują na zewnętrznej sile i ludzkich wpływach.
Odsłania Boży cud dla tych, którzy idąc za wezwaniem Jezusa Chrystusa stali się
dziećmi Bożymi, którzy znają swoją nędzę i małość. dla tych ludzi Jezus obiecuje dostęp do królestwa Bożego, a tym samym do nowego sposobu myślenia. Dlatego są oni w stanie pojąć, że Bóg jest rzeczywiście tam, gdzie go się najmniej
oczekuje. Bóg nie potrzebuje splendoru, spektakularnego przyjęcia, sensacji. Bóg
chce pokazać, że dla Niego miłe jest także to, co małe, niepozorne i że żaden człowiek nie może się szczycić swoją siłą. Swoją historię rozpoczął On w małym narodzie.
Jako małe dziecko rozpoczyna ją od nowa w nieznanym zakątku ziemi. Z niepozornych
początków będzie się rozrastał Kościół. Jezus porówna królestwo Boże do małego ziarnka gorczycy, z którego rozwija się duży krzew. Ta sama niepozorność powtarza się, jak
mówi R. Guardini, w każdym człowieku, do którego dociera Ewangelia. On wsłuchuje
się w jej słowo, rozważa je i w końcu w ciszy sumienia mówi “tak” lub “nie”. Odtąd
zaczyna się spełniać owo wydarzenie, które Objawienie nazywa “nowymi narodzinami”.
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Czy jednak dokonało się coś w tej ciszy? Czy Jezus przyniósł upragnione zbawienie? “A na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. To nie jest tylko życzenie, to można
rozumieć jako rzeczywistość. Czy kiedykolwiek świat czuł ten pokój? Czy w międzyczasie nie stał się on bardziej niespokojny i brutalny także z powodu owego Dziecięcia
z Betlejem? Co może zaoferować Boże Narodzenie w tak niespokojnym, zagrożonym
nowymi wojnami świecie? Czy nie jest ironią mówienie i śpiewanie o pokoju w obliczu
gwałtu, przemocy, nienawiści, gwałcenia praw ludzkich?
Bóg chce pokoju dla wszystkich ludzi, dlatego posyła swojego Syna. Bóg chce dla
ludzi lepszego świata. Osiągnięcie go jest możliwe, jeśli żądania Jezusa będą rzeczywiście realizowane. Mimo licznych niepokojów i zagrożeń słowo “pokój” wypowiadane w
tę świętą Noc jest rzeczywistością. Bowiem Ten, który wszedł w nasz niepokój, w naszą
bezdomność przyniósł nam nadzieję na bezpieczne życie w Bogu, na życie w prawdziwym pokoju. W Ewangelii Jana Jezus powie: “Pokój zostawiam wam, pokój mój daję
wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję” (J 14, 27). W Ewangelii Mateuszowej Jezus
mówi o pokoju serca, jaki będzie dany tym, którzy się od Niego uczą. Czego trzeba się
od Jezusa uczyć? Życia w ufności Ojcu Niebieskiemu, bez wiedzy którego żaden włos
nie wypada z naszej głowy, który nie zawsze wybawia z cierpienia i nędzy, ale który
właśnie przez cierpienie oraz śmierć przynosi ocalenie. Jezus nie tylko o tym mówił, On
to przeżył. Dlatego Bóg przyjął ufność swojego Syna.
Dziecię z Betlejem, Emmanuel - Bóg z nami jest rękojmią, że Bóg przyjął także
nas za swoje córki, swoich synów i że w Jego miłości i wierności możemy czuć się bezpiecznie. To powinno dać nam spokój oraz pokój niezależnie od wszelkich czynników
zewnętrznych. tylko pod tym warunkiem można mówić o wypełnieniu orędzia z Betlejem: “Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Tylko
tacy ludzie mający w Bogu upodobanie, są zdolni do zaprowadzania pokoju w świecie
do zwyciężania zła dobrem, do czynienia świata bardziej ludzkim i Bożym.
Dziś narodził się wam Zbawiciel”. Ta Nowina przynosi radość ludziom wszystkich
czasów. Ona dodaje otuchy i wlewa nadzieję w serca ludzkie naszego czasu, w którym
tak wielu pogrążonych jest w nocy beznadziejności, zwątpienia i lęku o przyszłość.
Słowo i Liturgia - 1996; SiL - 2000
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Chrystus stał się jednym z nas
			
“Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie” (Łk 2,6-7).

Jedno z katolickich czasopism zamieściło na swoich łamach w 1987 roku wzruszający artykuł o żyjącym w Kalifornii młodym człowieku, Tonim Melendez. Toni urodził
się kaleką bez ramion. Opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych mogła poznać bliżej
tego młodego człowieka dzięki wizycie Ojca św. Jana Pawła II w Ameryce. W czasie
spotkania z młodzieżą na stadionie w Los Angeles, Toni grał dla papieża na gitarze przy
pomocy swoich stóp. Ojciec św. był tak poruszony wiarą i męstwem Toniego, że opuścił
swoje miejsce na podwyższeniu, podszedł do niego, objął go i ucałował.
Od tego momentu życie Toniego zmieniło się w sposób drastyczny. Zaczął być
zapraszany do grania dla publiczności na gitarze przy pomocy stóp do wielu amerykańskich miast. Kilka razy pokazywała jego koncerty amerykańska telewizja publiczna.
Bracia i siostry! To co wydarzyło się w życiu Toniego Melendez w chwili, gdy
odwiedził Amerykę Ojciec św. Jan Paweł II, wydarzyło się również w większym i
głębszym wymiarze, wymiarze całej ludzkości, dwa tysiące lat temu. Radosną pamiątkę
tego wydarzenia dzisiaj świętujemy. Tak jak Ojciec św. podszedł, objął i ucałował tego
dzielnego młodego człowieka, tak również Bóg Ojciec zesłał na świat swojego Syna po
to, aby On pochylił się nad naszą ludzką ułomnością i kalectwem, stając się jednym z
nas.
Podobnie jak Toni Melendez urodził się fizycznie upośledzony, bez ramion,
również każdy z nas rodzi się z pewnym fizycznym lub duchowym upośledzeniem. Żyjąc
tu na ziemi wszyscy jesteśmy w pewnym sensie fizycznymi lub duchowymi kalekami.
Poddani jesteśmy od strony fizycznej chorobom, starości, śmierci. Od strony duchowej
nasze kalectwo przejawia się w słabości naszego charakteru, w naszych wadach,
grzechach, nałogach.
Poprzez swoje Wcielenie Bóg uleczył nasze fizyczne i duchowe kalectwo stając
się jednym z nas. Ujmując to słowami św. Pawła: Jezus Chrystus, który będąc bogaty,
dla Was stał się ubogim, aby Was ubóstwem swoim ubogacić (2 Korynt. 8, 9) Syn Boży,
Jezus Chrystus, przyszedł bowiem na ziemię tak jak każdy z nas; goły, bezbronny, kruchy.
Tak jak każdy z nas zdany był na to, że ktoś inny musiał się Nim opiekować. Od momentu swego narodzenia wiedział co to znaczy być głodnym, spragnionym, wiedział co to
znaczy cierpieć zimno i ból, poznać smak ludzkich łez.
Jako Syn Boży mógł narodzić się w bogatym pałacu, w najpotężniejszym państwie
na ziemi. On jednak przyszedł na ziemię jako syn ubogiego cieśli, rodząc się w brudnej
bydlęcej stajni. w jednym z najmniejszych i najsłabszych narodów na ziemi. Kiedy się
narodził, nie był witany przez przywódców i królów, nie był witany przez wielkich,
możnych i wpływowych na tym świecie. Pan Jezus był witany przez śmierdzących pasterzy, których prawny ziemski status był w prawie rzymskim tak niski, że ich świadectwo
nie liczyło się w sądzie. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię utożsamił się ze słabymi, biednymi, cierpiącymi a nawet z grzesznikami.
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Podobnie jak spotkanie Toniego z papieżem wprowadziło wielkie zmiany w
jego życie, tak również narodzenie Chrystusa zmienia całkowicie nasze życie. Poprzez
swoje narodzenie Chrystus nie tylko solidaryzuje się z naszą ludzką ułomnością i
kalectwem, ale również ogłasza nam najpiękniejsze i najradośniejsze nowiny. Objawia,
że wszechmocny Bóg nieba i ziemi nie tylko kocha nas i pragnie naszego szczęścia, ale
że jest także naszym Ojcem, a my wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami.
Poprzez swoje narodzenie Chrystus pragnie uleczyć nasze serca swoją miłością.
Chce, aby życzliwość, miłość, radość i pokój tego świętego dnia zawsze królowały w
naszych sercach. On przyszedł na świat po to, aby nauczyć nas jak mamy żyć. Jak mamy
zmagać się z naszymi ludzkimi słabościami i ułomnościami. Jak mamy zwyciężać zło dobrem; nienawiść — miłością; kłamstwo prawdą; obojętność - troską i współczuciem.
Popatrzmy dziś zatem w ten święty i błogosławiony dzień wzajemnie na siebie
z miłością, tak jak powinni patrzeć na siebie bracia i siostry. Łamiąc się dziś opłatkiem
i składając sobie życzenia, zapomnijmy o tym co nas dzieli. Zapomnijmy o naszych
gniewach i urazach. Postarajmy się być dla siebie bardziej wyrozumiali i dobrzy.
Bracia i siostry! Radując się dziś z całego serca z narodzenia Chrystusa, jednocześnie dziękujmy Bogu za Jego niepojętą miłość ku nam. Naszą radość, miłość i
wdzięczność wyraźmy w gorącej modlitwie, w pięknym śpiewie kolęd, w świadomym
uczestnictwie w dzisiejszej Mszy świętej. Ten sam Chrystus, który narodził się w Betlejem, narodzi się także dzisiaj tej godziny, w czasie tej Mszy świętej. A kiedy przyjmiemy
Go w Komunii świętej, narodzi się również w naszych sercach. I wtedy wypełni się w
nich cud Bożego Narodzenia.
Zakończmy nasze rozważanie słowami pięknej kolędy:
		Niech Ci Jezu będą dzięki za Twe narodzenie,
		
bo przez nie zacząłeś nasze sprawować zbawienie.
		
Miłość, która to sprawiła, iż Cię do nas sprowadziła,
		
Niech swą iskrą nas zapali, abyśmy Cię miłowali,
		
Teraz i bez końca w wieczności.
ks. M. Bendyk, Żyć Ewangelią; SiL-2006
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Owoc żywota Twojego - Jezus
„Gdy nadszedł ósmy dzień”... Oto nadszedł on - w pierwszy dzień nowego roku.
Dlatego dawniejsza nazwa ósmego dnia po Bożym Narodzeniu wskazywała uroczystość
Imienia Jezus. Ewangelia poświadcza, że wtedy, zgodnie ze zwyczajem żydowskim,
nowonarodzone Dziecko otrzymało swe imię: “... nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki”. Te słowa znaczą, że nie tylko Dziecko było
darem samego Boga. Także Jego imię zostało dane z góry. W słowach anielskiego zwiastowania Maryja usłyszała według świadectwa ewangelisty: „Oto poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk l, 31). Samo imię jest znakiem objawiającej się w
Dziecku tajemnicy. Znaczy ono: Bóg zbawia. Imię pojawiało się już w Starym Testamencie, np. w postaci, którą nazywamy Jozue, czy u autora tak zwanej Księgi Syracha, choć
sam autor mówi o sobie: „Jezus, syn Syracha” (Syr 50, 27). Zatem nie imię jest nowe,
lecz osoba, w której się wciela prawda, że Bóg zbawia. W Jezusie z Nazaretu Boże zba
wienie przyjęło pełną, ostateczną postać.
Jak to się objawiło? Pierwszą postacią, której nowe i ostateczne objawienie zostało
dane, była Maryja. Najpierw usłyszała Ona, że jest „pełna łaski”. To znaczy, zbawienie
jako wybawienie od grzechu i napełnienie łaską zaczęło w Niej owocować już wcześniej,
zanim jeszcze poczęła swego Syna. Musiało jednak upłynąć wiele wieków w Kościele,
zanim sens tego zbawienia stał się jasny. Dopiero w 1854 r. Kościół dojrzał do ogłoszenia
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Maryjna prawda o wolności od początku od grzechu
rzuciła nowe światło na sens zbawienia: nie musi ono znaczyć jedynie wybawienia od
wcześniej popełnionego grzechu, lecz oznacza głębiej zachowanie od niego. Zatem imię
Jezus, „Bóg zbawia”, znaczyło dla Jego Matki łaskę zachowania od zła, związanego z
grzechem.
Imię JEZUS kryje w sobie wielką moc. Maryja doświadczyła tego również w
poczęciu Syna. Tajemnicze okoliczności tego zdarzenia mogły Ją narazić na podejrzenie
o grzech. Musiała przeżyć poniżenie, którego echo brzmi jeszcze w Jej hymnie Magnificat, gdy wielbi Boga za to, że „wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej”. Zarazem jednak
wyznaje: „raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” - i w tym ostatnim słowie o
Bogu, który Ją zbawia, kryje się znowu konkretna postać tego zbawienia - Jezus, nie tylko
uwalniający, ale zachowujący Ją od grzechu. O Jego mocy świadczą później apostołowie,
mówiąc o Jezusie, że „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod
niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12). Kiedy
zatem modlimy się: „Zdrowaś Mario, łaski pełna”, otwórzmy się na centralną prawdę
tej modlitwy: „Błogosławiony owoc żywota Twojego -Jezus”. Powtarzajmy to imię w
nieustającej modlitwie. Wtedy i nas zachowa ono od grzechu, by nasze życie wydało
błogosławiony owoc - w Jezusie.
ks. Jacek Bolewski SJ, Pełnia Ewangelii; SiL-2006
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Słowo stało się Ciałm i zamieszkało między nami
Obchodzimy kolejną rocznicę narodzenia Chrystusa i po raz kolejny słyszymy, że
“Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14). I znowu staje nam przed
oczyma stajnia, siano. Dzieciątko w żłobie... Staje nam przed oczyma największy cud w
historii ludzkości: Bóg stał się człowiekiem i współmieszkańcem naszej ziemi. Jest to
tajemnica, wobec której każdy z nas staje niemy, gdyż zaskoczył go Bóg swoją miłością
i swoim uniżeniem.
“Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr l,ln). Bóg w
ludzkim ciele zamieszkał wśród ludzi. Jest to niezgłębiona tajemnica dla naszego rozumu,
ogromna pociecha dla naszego serca, niewiarygodne wyróżnienie dla dzieci Adama. Św.
Bazyli usiłuje wyjaśnić tę tajemnicę przy pomocy obrazu ognia i żelaza. Ogień przenika
żelazo swoją energią, daje mu siebie, a nic mu nie odbiera. Ogień i żelazo stapiają się w
jedną istotę, a jednocześnie pozostają tym, czym były - każde z nich zachowuje swoją
naturę. Oto obraz wcielenia Syna Bożego: w Jego osobie zjednoczyły się dwie natury,
boska i ludzka, ale się nie pomieszały, ani się nie zatraciły.
“Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim
pouczył” (J 1,18). Bóg jest wszędzie, ale nie widziało Go żadne oko, ponieważ nie może
Go widzieć. Bóg bowiem nie jest materią, ale Duchem, Myślą i Miłością. Stawszy się
człowiekiem, stał się też widzialny. I oto człowiek mógł zobaczyć Boga, a nawet z Nim
przebywać, gdyż On zamieszkał wśród ludzi. Pozostał tym, czym był, a jednocześnie stał
się tym, czym nie był. Dzięki temu cała ludzkość została przebóstwiona i podniesiona
do poziomu życia Bożego. Człowiek znowu stał się podobny do Boga, dlatego że Bóg
stał się podobny do niego. Wielka to dla nas pociecha, gdyż zostaliśmy spokrewnieni z
Panem.
“Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył
swój lud, odkupił Jeruzalem” (Iz 52,9). Oto słowa pociechy dla nas od starotestamentowego proroka. Ludzkość ugrzęzła w błocie i nie mogła jej pomóc żadna mądrość, żadna
ofiara i modlitwa. Na ratunek musiał przyjść sam Bóg, stawszy się człowiekiem. Tak więc
na naszej grzesznej ziemi przebywał Bóg, aby nas zachować od samounicestwienia w
grzechu, żeby nas bronić przed nami samymi. My sami byliśmy bezradni. Bez pomocy
nieba nie możemy wejść do nieba, bez Bożej pomocy nie możemy zbliżyć się do Boga.
Żeglarz portugalski, Alfonzo Alburqueque, został zaskoczony pewnego razu przez
straszną burzę, która odebrała wszystkim odwagę i nadzieję ocalenia. Wówczas Alfonzo
wziął od jednej z matek małe dziecko, podniósł je ku niebu i zawołał: O Boże, my wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale to dziecko jest bez grzechu, więc oszczędź je!” Wkrótce
burza ucichła i pogodne niebo uśmiechnęło się do tej pięknej modlitwy. Oto my wszyscy
mamy taką szansę. Możemy wziąć z rąk Maryi Boże Dzieciątko i wołać słowami tego
żeglarza: O Boże, jesteśmy grzesznikami, ale oszczędź nas ze względu na to Boże Dziecię! Niebo uśmiechnie się wówczas do nas, gdyż taka modlitwa nie może nie trafić do
Bożego Serca.
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“Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Zatrzymajmy się przez
chwilę przed tą tajemnicą. To tajemnica Bożej miłości i wszechmocy. Ona pozostanie zawsze tajemnicą. Rozważając tę tajemnicę, św. Leon zwraca się do chrześcijan: “Chrześcijaninie, poznaj swoją godność! Ponieważ jesteś współuczestnikiem Bożej natury, nie
wracaj do błędów swojej przeszłości. Pamiętaj kto jest twoją głową i czyjego ciała jesteś
cząstką. Pamiętaj, że zostałeś wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do światłości i
królestwa Bożego”. Boże Narodzenie niech nam zawsze przypomina tę wielką prawdę,
że Bóg stał się współuczestnikiem naszej natury, żebyśmy i my mogli stać się współuczestnikami Jego natury. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek nie był tylko człowiekiem, ale Bożym człowiekiem. Gwarantuje nam to Boże Dzieciątko w betlejemskim
żłobie.
Ivo Bagaric OFM, Dziesięć minut na ambonie; SiL-2002
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Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokonała
Ta noc stała się kresem ciemności, w których dotąd była spowita znajdująca się w
okowach ciemności ludzkość. “Naród kroczący w ciemnościach ujrzał [bowiem] światłość wielką, [a] nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło” (Iz 9,1). Ową światłością świata stało się Dziecię, które tej właśnie nocy się narodziło ‑ Dziecię niezwykłe,
zwane w proroctwie Izajasza “Przedziwnym Doradcą, Bogiem Mocnym, Odwiecznym
Ojcem, Księciem Pokoju” (Iz 9,5).
W czasach, gdy na stolicy rzymskiej zasiadał potężny Cezar August, a wielkorządcą syryjskiej prowincji był groźny Kwiryniusz, wieść o tym, że ostatecznie zostało
złamane ciężkie jarzmo królestwa ciemności, została skierowana nie do bogatych i
możnych tego świata, lecz do prostych i biednych ludzi ‑ do przebywających na polu
nieopodal Betlejem pasterzy, którzy “trzymali straż nocną nad swoim stadem” (Łk 2,8).
To właśnie do nich anioł zwrócił się ze słowami, które z pokolenia na pokolenie będą
głoszone całemu światu, aż do jego końca: “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” (Łk 2,10‑11). Znakiem tego, że rzeczywiście “nad
mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło” (Iz 9,1), stało się ‑ według słów anioła ‑
“Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2,12).
Owinięte w pieluszki ‑ dzięki matczynej miłości i czułości Maryi; leżące w żłobie
‑ “gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,7). Na przekór ludzkiemu egoizmowi i ciasnocie serca dokonał się największy cud w całych dziejach świata ‑ Syn Boży
stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas. Cud Bożej miłości ‑ ponieważ dokonany
jedynie dzięki zazdrosnej miłości Pana Zastępów.
To właśnie dlatego w tę cichą i świętą noc rozbrzmiewa każdego roku tylko ten
jeden, pełen wdzięczności i wzruszenia śpiew: “Chwała Bogu na wysokościach, a na
ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2,14).
Bp Marek Jędraszewski; SiL-2004
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Język, którym przemawia Bóg
						

“...dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2,11)

Kilkanaście lat temu ekipa nurków wodnych zajmująca się poszukiwaniem zatopionych statków, odnalazła u brzegów Irlandii zatopiony z górą 400 lat temu hiszpański
statek. Spośród licznych cennych rzeczy znalezionych na tym zatopionym okręcie największe wrażenie zrobiła na poszukiwaczach złota męska ślubna obrączka. Na zew
nętrznym obwodzie tej obrączki wygrawerowane było serce na dłoni. Pod tym rysunkiem
umieszczone były słowa: “Nic więcej nie mogę ci ofiarować”.
Zsyłając na świat swego Jednorodzonego Syna, Bóg wypowiedział do całej ludzkości podobne słowa: “Nic więcej nie mogę wam ofiarować”.
W tę cudowną i błogosławioną noc świętujemy jedną z najradośniejszych tajemnic w historii naszego zbawienia. Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, Jezus Chrystus
narodził się z Maryi i stał się człowiekiem. Przyszedł na ciemię, aby opowiedzieć nam o
Bogu naszym ludzkim językiem.
Przede wszystkim Pan Jezus oznajmia nam. że wszechmogący Bóg nieba i ziemi
kocha każdego z nas i pragnie naszego szczęścia. Tę cudowną wiadomość wielki Bóg
nieba i ziemi mógł oznajmić nam, wysyłając swego posłańca. Mógł wysłać do nas anioła.
On jednak kocha nas tak bardzo, że posłał do nas swojego Syna.
Drugą wspaniałą i radosną wiadomością, jaką przynosi nam Chrystus na ziemie,
jest to, że Bóg nie tylko nas kocha, ale że jest również naszym Ojcem, a my wszyscy
jesteśmy braćmi i siostrami.
Wreszcie Bóg wysiał na ziemię swojego Syna po to, aby On, żyjąc naszym ludzkim życiem, nauczył nas jak mamy żyć, aby osiągnąć szczęście w niebie.
Stara afrykańska legenda opowiada o chłopcu imieniem Jonatan, który chciał
dowiedzieć się “jakim językiem mówi Pan Bóg?”. Zadawał więc to pytanie starszym i
mądrzejszym od siebie ludziom. Każdy jednak z zapytanych kręcił głową i odpowiadał,
że nie wie.
To jeszcze bardziej podsycało ciekawość chłopca. Czuł bowiem w głębi serca, że
żyje na ziemi taki ktoś. kto potrafi udzielić mu odpowiedzi na to pytanie. W miarę upływu
czasu Emanuel z chłopca stawał się młodzieńcem. Zaczął więc podróżować po innych
krajach, a nawet innych kontynentach, zadając napotkanym prze/, siebie ludziom to samo
pytanie. Niestety, nikt nie mógł mu na nie odpowiedzieć.
Wreszcie, jak opowiada legenda, pewnego wieczoru, Emanuel przybył do małej
wioski w Palestynie nazywającej się Betlejem. Był tak zmęczony i zniechęcony swoim
bezskutecznym poszukiwaniem, że postanowił tylko przenocować w Betlejem i rankiem
rozpocząć powrotną podróż do swojego rodzinnego kraju. Kiedy próbował znaleźć dla
siebie miejsce na nocleg, okazało się, że wszystkie miejsca były już zajęte. Zaczął więc
szukać dla siebie jakiegoś miejsca na wypoczynek poza miasteczkiem. Późno w nocy
znalazł wreszcie takie miejsce. Była to uboga stajnia dla bydła, położona w szczerym
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polu. Zbliżając się do niej spostrzegł, że ktoś już w niej nocuje. Wchodząc do środka
zobaczył młodą parę i malutkie dzieciątko. Kiedy młoda matka zobaczyła wchodzącego,
powiedziała do niego: “Witamy, Jonatanie. Wiedz, że czekaliśmy tu na ciebie”.
Jonatan był zaskoczony takim przywitaniem. Skąd ta młoda kobieta znała jego
imię? Zaskoczenie jego było jeszcze większe, kiedy młoda matka powiedziała: ,,Przez
długi czas podróżujesz po świecie i szukasz odpowiedzi na pytanie: Jakim językiem
mówi Pan Bóg? Twoja wędrówka jest skończona. Tej nocy dowiesz się, jakim językiem
mówi Bóg. Bóg mówi jeżykiem miłości! «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego [zesłał do ludzi]»” (J 3,16).
Słowa, które Jonatan usłyszał, zabrzmiały jak słodka muzyka w jego sercu. Upadł
więc na kolana przed Bożym Dzieciątkiem i płakał z radości. Pomyślał - jakie to proste!
Bóg mówi takim językiem, który rozumie każdy człowiek, niezależnie od rasy, koloni
skóry, pochodzenia czy narodowości. Bóg mówi językiem miłości!
Jonatan przebywał w stajence kilka dni, pomagając Maryi i Józefowi. A kiedy
opuszczał stajenkę, postanowił, że od tego momentu on sam zacznie posługiwać się
jeżykiem miłości. Czyniąc tak spostrzegł, że nic tylko wszyscy ludzie doskonale go rozumieją, ale również sami odpowiadają mu tym samym jeżykiem. Co więcej, ludzie do
których mówił językiem miłości, zapominali o swoim poprzednim języku zła, gniewu i
nienawiści i zaczęli mówić językiem miłości.
Zastanawiając się później nad tym, co wydarzyło się w jego życiu, Jonatan odkrył
bardzo ważną prawdę: mianowicie, że to właśnie miał na myśli Bóg, kiedy posłał swego
Syna na świat. Bóg chciał nauczyć ludzi, aby tak jak On posługiwali się jeżykiem miłości.
Wiedział bowiem, że jeżeli ludzie rozpoczną posługiwać się tym jeżykiem, wtedy zaczną
się dziać na świecie cudowne rzeczy.
Bracia i siostry! Bóg powołuje nas dziś do wypełnienia podobnej misji. Pragnie,
abyśmy zapomnieli o starym jeżyku zła, gniewu i nienawiści i zaczęli posługiwać się
nowym, Bożym językiem - jeżykiem miłości. Postarajmy się zatem od tego momentu
być dla siebie lepsi. Przestańmy się na siebie gniewać. Wyrzućmy z serca wszystkie urazy. Wyciągnijmy do siebie dłonie w geście miłości. Złóżmy sobie życzenia, łamiąc się
opłatkiem.
Radując się dziś z całego serca z narodzenia Chrystusa, jednocześnie dziękujmy
Bogu za Jego niepojętą miłość ku nam. Naszą radość, miłość i wdzięczność wyraźmy w
gorącej modlitwie, w pięknym śpiewie kolęd, w świadomym uczestnictwie w dzisiejszej
Mszy św. Ten sam Chrystus, który narodził się w Betlejem, narodzi się także dzisiaj
tej godziny, w czasie tej Mszy św. A kiedy przyjmiemy Go w Komunii św., narodzi się
również w naszych sercach. I wtedy wypełni się w nich cud Bożego Narodzenia.
ks. M. Bendyk, Żyć Ewangelią; SiL-2004
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“Dziś w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel”
“A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” - być może ten szczegół z czytanej dzisiaj Ewangelii wyjaśni,
dlaczego dla tek wielu Chrystus jest “znakiem sprzeciwu”? Człowiek bowiem chciałby widzieć moc w Bogu, a tymczasem Chrystus narodzony w ubogiej stajni jest tylko
“Niemowlęciem” bezbronnym i oczekującym od ludzi opieki. Okazuje się więc, że
już na początku wypełniania się Bożych obietnic znajduje się paradoks, który później
wielokrotnie pojawia się w Ewangelii Chrystusa - Niemowlę i moc: “Albowiem Dziecię
nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza”. Dla wielu
jednak ludzi całość Dobrej Nowiny, począwszy od Narodzenia Pańskiego a skończywszy
na zgorszeniu Krzyża, stała się paradoksem i absurdem. Dzisiejsza uroczystość, pamiątka
narodzenia Chrystusa, stwarza przed każdym szansę przebicia się przez powierzchowność
takiego stwierdzenia i wniknięcia w głębię Tajemnicy Wcielenia. Kto dobrze pojmie i
właściwie zrozumie ten pierwszy moment Nowego Przymierza, może dopiero sięgnąć
do dalszych prawd Odkupienia świata.
Wielu ludzi, którzy stoją przy żłóbku “Nowonarodzonego” podobnych jest do
dziecka, które nie mogło rozpoznać swojego ojca, który zjawił się w domu po wielu
latach nieobecności, znało go tylko z fotografii. Nauczeni życiowym doświadczeniem
sami tworzą sobie obraz Boga, a ponieważ rzadko jest to obraz prawdziwy, dlatego tak
często Bóg jest przez nich nierozpoznany: w drugim człowieku, w Eucharystii, w innych
sakramentach, w cierpieniu, chorobie, śmierci bliskiej osoby, różnych przeciwnościach
życiowych. Na poznanie prawdziwego Boga człowiek nigdy nie ma czasu: “Dziecko
bawi się, w tej chwili nie ma czasu... później... Uczeń ma zadanie do odrobienia, nie
ma czasu... później... Student ma wykłady i tyle pracy, nie ma czasu... później... Młody
człowiek uprawia sport, nie ma czasu... później... Ojciec rodziny ma dzieci, nie ma czasu... później... Dziadkowie mają wnuki, nie mają czasu... późnej... Są umierający... nie
mają... Za późno!... oni już nie mają czasu!” I tak wszyscy ludzie ściągają czas. Żyją na
ziemi biegnąc, śpiesząc się, popychani, przepracowani, oszaleli, rozpasani, i nigdy nie
zdążą, bo brak im czasu. Pomimo wszystkich wysiłków brak im czasu, brakuje im nawet
dużo czasu. Istnieje jakiś ogólny błąd: “Godziny są za krótkie, dni są za krótkie, życie
jest za krótkie”. Ale przychodzi w życiu człowieka taki moment, kiedy sięga do swojej
duszy szukając w niej boga i z przerażeniem stwierdza, że o bogu prawdziwym, jedynym,
nic nie wie. Tragedia, koniec, pustka, w której człowiek się miota i poszukuje.
Dzisiejsza uroczystość to okazja do tego, aby spotkać się z prawdziwym Bogiem,
objawionym w Chrystusie; to możliwość odnalezienia prawdziwego oblicza Zbawiciela, skonfrontowanie zdobytego doświadczenia z posiadaną wiedzą. W takich spotkaniach istnieje jednak wiele utrudnień i przeszkód. Jedną z nich jest pieniądz, bogactwo,
dostatek. Człowiek, który ma wszystko, Boga nie potrzebuje i dlatego tak często to coroczne spotkanie z narodzonym “Dziecięciem” staje się formalnością, wypełnieniem
li tylko tradycyjnego obowiązku. Ilustruje to przykład: “Do rabina przyszedł sąsiad z
problemem: “Mistrzu, ja tego nie rozumiem. Przyjdziesz do biednego, to jest on serdeczny i gotowy do pomocy. Przyjdziesz do bogatego, to on nawet cię nie zauważy. Co to
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jest z tym pieniądzem?” Rabin mu powiedział: ”Podejdź do okna! Co widzisz?” “Widzę
ulicę, domy, ludzi.” Rabin mu odrzekł: “Podejdź teraz do lustra! Co widzisz?” “Co mam
widzieć? Siebie samego” - odrzekł. Rabin mu wyjaśnił: “Okno jest zrobione ze szkła i
lustro jest zrobione ze szkła. Wystarczy tylko trochę srebra z jednej strony i już się widzi
jedynie siebie samego”. To chyba wyjaśnia, dlaczego pierwsi przy żłobku znaleźli się ci
najbiedniejsi - pasterze. Jest to chyba też wytłumaczenie, dlaczego dzisiaj tak wielu ludzi
odchodzi od Bożonarodzeniowego żłóbka bez żadnej zmiany w swojej duszy. Do nich to
woła dzisiaj święty Paweł: “Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim
ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie
i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie; oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa”. Świadomi
tej wielkiej odpowiedzialności za swoje życie, za zbawienie, módlmy się przy żłóbku
Chrystusa słowami: “Panie, ja mam czas, cały czas, jaki mi dajesz. Mam czas na codzienną modlitwę, na niedzielną Mszę św., na rachunek sumienia i spowiedź. Panie, ja mam
czas, aby odwiedzić chorego, usłużyć starszemu. Nie proszę Cię tej nocy o czas na to i
na owo. Proszę Cię o łaskę sumiennego wypełnienia w czasie, jaki mi dajesz, tego, co
chcesz, abym czynił”.
SiL-2007

BOŻE NARODZENIE

91

Książę pokoju
“Dziecię nam się narodziło. Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła
władza, nazwano Go imieniem: Przedwieczny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec
- Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic.”
Najbardziej rozpowszechniona i znana na całym świecie kolęda rozpoczyna się od
słów: “Cicha noc, święta noc..., gwiazdka lśni, wszystko śpi”. Jednak w tę dzisiejszą noc
nie poszliśmy spać, lecz przybyliśmy do kościoła, aby obchodzić rocznicę spełnienia się
zapowiedzianego przyjścia na świat “Księcia Pokoju”. Przyjście to; określone łacińskim
słowem “Adventus”, jest przez chrześcijan sławione przez wieki i wiąże się z pewną
starożytną tradycją. Oznaczało ono objęcie tronu, panowania przez nowego władcę.
Egipski faraon czy rzymski cesarz przychodził do swojego ludu w tryumfalnym pochodzie, a lud przyjmował go, uznawał za władcę i oddawał należny hołd. W ten sposób
rozpoczynała się era panowania nowego władcy. Powszechnie znana opera Aida ukazuje
ten zwyczaj we właściwy sobie sposób. Scena opery ukazuje królewski okręt, na którym
nowy faraon płynie po Nilu. Jego żołnierze i heroldowie grają tryumfalne pieśni, a lud
głębokim pokłonem oddaje cześć swemu władcy.
Prorok Izajasz, którego przepowiednie o przyjściu Chrystusa - Władcy przed
chwilą czytaliśmy, mówi: “Wielkie będzie Jego panowanie”. I w tej chwili przepowiednia ta zaczyna się nam nie zgadzać. Słyszeliśmy przecież szczegółowe opowiadanie
Ewangelii o przyjściu tego Władcy. Doprawdy dziwny to Władca i dziwne Jego przyjście. 1991 lat temu wiele było na świecie wspaniałych pałaców i zamków, a On wybiera
stajenkę - pustą grotę pod Betlejem. Istniały wtedy senatorskie tuniki i togi, a On wybiera
pieluszki. Były tryumfalne powozy, rydwany i lektyki, a On wybrał nieciosany żłób. Za to
na heroldów nie poskąpił sobie, bo Jego przyjście głoszą zastępy aniołów. Zaiste dziwny
to Władca przychodzący do swojego ludu. A co przynosi swojemu ludowi? Może rok
łaski, powszechną amnestię, zwolnienie z podatków, dobrobyt? Przynosi o wiele więcej!
Przynosi pokój, gdyż jest “Księciem Pokoju”.
Na początku naszego stulecia wybudowano poprzez Ocean Atlantycki połączenie
telegraficzne pomiędzy Europą a Ameryką. Kiedy już wszystkie urządzenia były technicznie sprawne, zaczęto się zastanawiać jaką ma mieć treść pierwsza depesza, którą
“Nowy Świat” - Ameryka ma przesłać “starej” Europie. Po wielu dyskusjach poprzez
głębiny Oceanu popłynęły dobrze nam znane słowa: “ Chwała na wysokościach Bogu, a
na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. Nie znaleziono lepszej formuły, która mogłaby być
programem ludzkości. Wrócono do programu “Księcia Pokoju”, który w tych słowach
właśnie oznajmili niebiańscy heroldowie.
Pokoju pragną wszyscy, bo też wszyscy wiedzą, że bez pokoju nie ma nawet
relatywnego szczęścia. Wielki myśliciel Fryderyk Foerster powiedział: “Wszystko, co
ludzie dzisiaj dla pokoju czynią jest bezsilne, gdyż wojna tkwi w głębi samego człowieka.
I szaleństwem jest przypuszczać, że może się cokolwiek odnowić, jeśli się nie odnowi
człowiek”. Podczas gdy wypowiedź Foerstera o pokoju brzmi dość pesymistycznie, to
z narodzeniem Jezusa pokój zyskuje nowy wymiar, jego podstawą jest sam Bóg, który
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przychodzi do człowieka i którego należy przyjąć wraz z Jego porządkiem i prawem,
Jego prawdą i miłością, Bóg - początek i koniec wszystkiego. Tylko człowiek pogodzony
z Bogiem jest człowiekiem pokoju. Podstawą pokoju ogólnego jest pokój wewnętrzny,
pokój ludzkiego serca rodzący dobrą, pokojową wolę jednostek. Bez niej nie będą zachowywane Boże prawa, nie będzie pokoju w rodzinie, w społeczeństwie i w narodzie.
Wypowiadane słowa Modlitwy Pańskiej: “bądź wola Twoja” są wezwaniem, aby tę wolę
Bożą sobie przyswoić, tak, aby stała się ona jednocześnie naszą “dobrą wolą”.
U zarania ery nowożytnej Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Od tego czasu europejscy chrześcijanie zaczęli wędrować na nowy ląd, stopniowo coraz liczniej. I co tam
ze sobą zabrali? Czy prawo Boże, czy byli heroldami “Księcia Pokoju” i ludźmi dobrej
woli? Wiemy dobrze, że tak niestety nie było. Zawlekli tam, do swoich braci Indian swoje
wady i grzechy, swoją chciwość i swoją wojnę. Dobrze, że chociaż po kilku stuleciach
nadszedł z Ameryki telegram będący wyznaniem, że potomkowie konkwistadorów uznali
za konieczny powrót do ducha Ewangelii.
Nieszczęśliwymi nazywamy zwykle ludzi kalekich. A tymczasem ludźmi
naprawdę nieszczęśliwymi są ludzie wojny, ludzie, którzy zamiast pokoju szerzą wokół
siebie zamęt i burzę, którzy barykadami odgrodzili się od swoich bliźnich. Jedynie braterska dłoń, dłoń pomocna, która w imieniu Ojca Niebieskiego otrze łzę, wesprze, uściśnie,
jest dłonią zatrzymującą uciekające szczęście i odpędzającą śmiertelne smutki i lęki,
dłonią budowniczego pokoju. Dlatego najlepszym zabezpieczeniem naszych dzisiejszych
świątecznych życzeń będzie prośba do Dawcy Pokoju: “Użycz nam, Panie, pokoju, jakiego świat dać nie może. Niech nasze serca będą poddane Twojej woli, a czasy, w których
żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i od grozy nieprzyjaciół wolne”.
Ateneum Kapłańskie; SiL-2007
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Boże Narodzenie - czas wymagającej jedności
Jeszcze trwa atmosfera przepełniona blaskiem betlejemskiej nocy, bo kilka godzin temu zaledwie, z corocznym wzruszeniem śpiewano w kościołach Bóg się rodzi moc
truchleje… Trochę wcześniej w wielu domach, niekiedy z drżeniem głosu a może i ze
łzą w oku łamano biały opłatek i siadano do wigilijnej wieczerzy. Coś się dzieje wśród
ludzi w tę bożonarodzeniową noc… faktycznie tak jak wielokrotnie i na różne sposoby
przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, tak do nas dzisiaj przemawia na różne
sposoby do nas, co związane jest mniej lub bardziej emocjonalnie z prawdą, iż Bóg zechciał uniżyć się i stał się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu.
Oczywiście, że różne to są sposoby przemawiania, a może trzeba by powiedzieć,
że na różne sposoby rozumie się owo przemawianie Boga do człowieka. Bo można
przecież wsłuchiwać się w radosną nowinę, iż Słowo stało się ciałem… i przyglądać się
jej z szerokiej perspektywy ogólnoświatowych wydarzeń i zastanawiać się jak bardzo,
to co wydarzyło się w Betlejem, wpłynęło na los człowieka na ziemi. Można też ową
prawdę wyśpiewywaną w kolędach sprowadzić do gorzkiego pytania: i co z tego, że w
żłobie leży, skoro niezmiennie z roku na rok smutna rzeczywistość wykrzykuje swoje
biedy? Można także sprowadzić wszystko do folkloru żłóbka i prezentów, gdzie Słowo
stało się ciałem pozostanie sloganem z szarfy trzymanej przez gipsowego anioła. Pozostawmy jednak te i inne, mniej lub bardziej dojrzałe, możliwości wsłuchiwania się w
przemawianie Boga, aby pochylić się nad jedną, najistotniejszą i najprawdziwszą, bo
wskazywaną przez Boże Słowo: Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby
się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy
ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
Jest to wsłuchiwanie się w Bożą tajemnicę z perspektywy wiary w prawdę, iż
jesteśmy wybrani, aby stawać się jednością z Bogiem. To trudna perspektywa, to wymagająca przestrzeń, i w dodatku pozostawia nieco z boku wzruszenia i tradycje, radości
i nostalgiczne wspomnienia z dzieciństwa.
I oto Ziemia ujrzała swego Zbawiciela jak śpiewaliśmy w psalmie. To pierwszy
i podstawowy wymiar Bożego Narodzenia, przychodzi Bóg do swojej własności i choć
swoi go nie przyjęli to jednak pragnie ich zbawić. Przez całą scenerię betlejemskiej groty
z trudem zaledwie przebija się ta myśl… a przecież właśnie, dlatego Jezus narodził się
w ubóstwie, aby odciąć się od jakichkolwiek znamion nadzwyczajności, tzn. stał się
człowiekiem, w pełni prawdziwym, przyjął wszystko to, co człowiecze po to, aby to, co
ludzkie mogło być wywyższone do nieba… Stał się jedno ze stworzeniem, aby stworzenie odkupić, uwolnić z niewoli grzechu i śmierci.
Gdy w świątecznej atmosferze pochylamy się właśnie nad tą prawdą, o wiele
pełniej możemy uzasadnić tak zaskakujące niekiedy przemiany zachodzące w zachowaniu niektórych ludzi, tę niespotykaną w innych momentach uprzejmość, dobroć, ów
szczególny czas przebaczania sobie win, powracania do siebie niekiedy po długim czasie.
Właśnie dlatego, że Bóg stał się człowiekiem, również człowiek powraca do sobie właściwego stanu. Innymi słowy, Jezus przypomina rzecz nadzwyczaj prostą… człowiek jest
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bardzo dobry – bo takim go stworzył Bóg. Narodził się Zbawiciel, aby wybawić każdego
z nas z przygniatającej świadomości bycia nieudacznikiem. Aby wyciągnąć każdego z
nas, z gorzkiej wizji niedobrego świata, który nas otacza. Aby przypomnieć każdemu z
nas, iż do wielkich rzeczy powołał go Bóg. Aby nauczyć każdego z nas jak się idzie do
nieba.
Dlatego Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo tam
gdzie jest Bóg ruina zostanie odbudowana. I to nie jest tania pociecha, skierowana z okazji świąt. Coś w rodzaju: nie smućcie się, w końcu są święta… To jest przesłanie wiary
wzywające najpierw do zaufania w Bożą moc, która jest silniejsza od słabości człowieka,
ale jest to również wezwaniem do współdziałania z Panem, który przyszedł… bowiem
Słowo które stało się ciałem dało moc tym którzy je przyjęli. To również jest ważny
wymiar Bożego Narodzenia. Bóg przychodzi i chce, aby człowiek na to zareagował,
zechciał go przyjąć. Pokazując na dobro człowieka pragnie, aby ten stawał się na swoją miarę, tzn. prawdziwie wielkim, stawał się dzieckiem Bożym. A to oznacza więcej
niż tylko uprzejmym, skłonnym do wybaczania i do wzruszeń. To oznacza, iż Bóg che
abyśmy byli święci.
Słowo, które ciałem się stało… dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy
wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się
narodzili.
A blask bijący z betlejemskiej groty nawet tak jak wyobrażali go sobie przez
stulecia artyści, nawet tak jak go przedstawiają do dzisiaj twórcy mniej lub bardziej
artystycznych szopek, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka pozostaje zaproszeniem do
wspomnień z dzieciństwa, jest zawsze, nieodmiennie znakiem wzywającym każdego z
nas do świętości.
ks. Paweł Pacholak; SiL-2008
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Boże Narodzenie
Kilka lat temu Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA ogłosiła konkurs na
opracowanie nowoczesnego środka do pisania dla kosmonautów, aby mogli robić notatki
pracując na orbicie okołoziemskiej. Ten pisak XXI wieku miał być niewrażliwy na stan
nieważkości i próżnię kosmiczną, długotrwały, niezawodny, z jak najmniejszą ilością
części. Najważniejsze przy tym, że koszt wyprodukowania nie grał absolutnie żadnej
roli. Wielu naukowców przysłało różne wynalazki, które jednak nie zdały egzaminu w
warunkach kosmicznych. Któregoś dnia na adres Agencji przyszedł telegram krótkiej
treści: “Czy spróbowaliście już może zastosować ołówek?” Ciekawe. Okazało się, że
zwykły ołówek, który ma za sobą całe lata historii, idealnie nadaje się do tego celu. Jednak nie użyto go, gdyż był za bardzo staroświecki i nienowoczesny... Ta historia przypomina postać małej, starej zakonnicy, która kilka lat temu odeszła już do wieczności. Była
znana na całym świecie ze swej dobroci, a sama nazwała siebie “ołówkiem w ręku Pana
Boga”. Matka Teresa z Kalkuty dała przykład, jak prostymi sposobami można czynić
dobro, nie szukając specjalnej okazji.
Drodzy w Chrystusie Panu! Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, jest Duchem i nie
może Go zobaczyć niedoskonałe oko ludzkie. Jednak Pan Bóg chciał ukazać się człowiekowi. Mógł to zrobić w dowolny sposób, jest przecież wszechmogący, wszystko może
zrobić. Mógł zstąpić z nieba z całym swoim Majestatem, otoczony tysiącami aniołów.
Mógł wygubić wszystkich grzeszników jak niegdyś wodami potopu lub ogniem - jak
Sodomę i Gomorę. Pan Bóg jednak wybrał najprostszy sposób, najlepiej dostosowany do
możliwości ludzi - zstąpił na ziemię i ukazał się ludziom przybierając postać człowieka.
Co więcej - przyszedł na świat jako małe, niewinne i bezbronne dziecko. Sam wybrał
sobie Matkę - jedyną niewiastę, która była godna być Matką Bożą, gdyż nie popełniła
żadnego grzechu. Sam wybrał sobie czas przyjścia na świat - kiedy nie było żadnej
wojny, a na całym świecie panował pokój. Ani przedtem, ani potem, nawet do dzisiaj,
zawsze gdzieś na kuli ziemskiej trwa jakiś konflikt wojenny.
Dzisiaj obchodzimy prawie że dwutysięczną rocznicę tego wspaniałego wydarzenia. Jednak nie wszyscy w to wierzą. Dla wielu ludzi Boże Narodzenie jest czymś tak
trudnym do przyjęcia, jakby za bardzo prostym, niezwykłym, że aż trudnym do przyjęcia.
Tak jak ten ołówek dla kosmonautów. A jednak przez te dwa tysiące lat, jakie dzielą nas
od tej cudownej nocy betlejemskiej, miliony ludzi co roku obchodzi radosne Święta. W
ten dzień Chrystus przychodzi z nieba i rodzi się w naszych sercach poprzez sakrament
Komunii św. Przyjmując do swej duszy kawałek śnieżnobiałego opłatka, który we Mszy
św. staje się Ciałem Pańskim, przyjmujemy pod jego postacią samego Boga, który do nas
przychodzi, aby nas zbawić.
Jest taki zwyczaj, że kiedy obchodzimy rocznicę przyjścia na świat jakiegoś
dziecka i świętujemy jego urodziny, nie przychodzimy z pustymi rękami, ale przynosimy
ze sobą mały podarunek. Pomyślmy, jaki prezent możemy złożyć samemu Bogu? Czy ma
być złoto, kadzidło i mirra - które przynieśli Trzej Królowie? Wystarczy prosty dar, taki
jak ofiarowali skromni pasterze: czyste serce, pełne szlachetnych i dobrych uczynków.
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Nie potrzeba żadnych wymyślnych wspaniałości. Wystarczy prosty prezent, na który
każdego z nas stać. Wystarczy czysta dusza, gotowa na przyjęcie Zbawiciela.
Drodzy w Chrystusie Panu! Szkoda, że tak wspaniałą dzisiejszą uroczystość obchodzimy tylko raz w roku i właściwie tylko dzisiaj tak wielu chrześcijan przychodzi
do kościoła na Mszę św. i przystępuje do Komunii św. Niektórzy drugi raz przyjdą na
Wielkanoc, albo może jeszcze kiedyś w ciągu roku, jak wypadnie I Komunia dziecka,
bierzmowanie, ślub albo pogrzeb kogoś z rodziny... A przecież radość płynącą z Bożego
Narodzenia w naszej duszy możemy świętować częściej, nawet przez cały rok - zwłaszcza w każdą niedzielę. Cóż przeszkadza, byśmy co niedzielę przychodzili do świątyni, by
tutaj spotkać się z Panem Bogiem, który chce nas napełnić swoimi łaskami? Cóż przeszkadza, byśmy na każdej Mszy św. w pełni uczestniczyli - przystępując do Komunii św. i
wciąż na nowo dostąpili tej radości, którą nikt inny nie może dać człowiekowi. Radości
płynącej z czystej duszy, spokojnego sumienia, dobrego życia chrześcijańskiego.
A przecież kiedyś, któregoś dnia staniemy przed Bogiem, kiedy już minie dla
nas ostatnie Boże Narodzenie, i co wówczas przyniesiemy Bogu? Jak będziemy się
tłumaczyć, że odrzuciliśmy może Bożą łaskę jak zły Herod, który walczył z małym
Dziecięciem? Mieliśmy już tak wiele okazji - może to już jest dla niektórych ostatnia?
Czy dane nam będzie spotkać się jeszcze w tym gronie w przyszłym roku? Co daj Boże.
Amen.
ks. Wiesław Mróz; SiL-2007
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Tym, którzy je przyjęli, Słowo dało moc
“Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1). Bóg
przemówił wypowiadając Słowo. Słowo to było od początku, było u Boga i Bogiem było
Słowo (por. J 1,1n). A gdy nadeszła pełnia czasów (Ga 4,4), “Słowo stało się ciałem i
zamieszkało między nami”. Stało się ciałem, nie przestając być Bogiem. Pozostało tym,
czym było, a jednak będąc Bogiem nie wzgardziło upadłą przez grzech naturą ludzką.
Jezus Chrystus “istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi
być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym
do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie”(Flp
2,7-8). Wszystko zaś po to, by dokonać oczyszczenie (Hbr, 1,1n) z grzechów, odnowić
ludzką naturę, człowieka uczynić uczestnikiem natury Boskiej. Nie aniołem, ale człowiekiem stał się Bóg, aby wszelkie stworzenie uwielbiało swego Pana w ludzkiej naturze.
W jednej Osobie Słowa Wcielonego zjednoczone zostały dwie natury: boska, którą Jezus
Chrystus posiada odwiecznie z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, oraz ludzka, przyjęta
w czasie z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Świętego. Trudna to może teologia, ale nic
dziwnego, bo przecież Wcielenie Syna Bożego jest największą tajemnicą wiary, której
nawet po objawieniu nie możemy w pełni pojąć. Tę trudną do zrozumienia prawdę wiary
pobożność ludowa wyraziła w słowach kolędy “Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
“Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. “Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”. Dziwimy się może czasem i oburzamy: jakże Żydzi mogli
wzgardzić Zbawicielem, Królem świata? Czyż my dzisiaj nie postępujemy czasem jak
oni? Szanujemy tych, którzy mają władzę, wpływy, majątek. W o wiele większym stopniu aniżeli skromnych, łagodnych, niezamożnych. Obdarowujemy prezentami tych, od
których spodziewamy się wzajemności, a przynajmniej wdzięczności. Rzadziej udaje się
nam wykonać coś bezinteresownie. Jakże często szlachetne skądinąd pragnienia zniekształcamy szybko przez egoizm. Nadto przykazania Boże przyjmujemy po dokonaniu selekcji: zachowujemy te, które nam odpowiadają, bo nie burzą naszych planów, odrzucamy
natomiast te, o których myślimy, że w jakiś sposób utrudniają nam życie. I tak np. w
imię fałszywie rozumianej wolności odrzuca się katolicką naukę dotyczącą małżeństwa
i rodziny.
Wiele jest jeszcze mroków naszego życia, wiele jest spraw, które każdy z nas
w głębi swego sumienia musi uporządkować i pozwolić, by zostały one rozświetlone
Światłem, którego nie mogą ogarnąć żadne ciemności. “Słowo stało się ciałem... Przyszło
do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego...” (J 1,11).
Przeogromna jest moc Boża. Wcielenie Bożego Syna ukazuje, że nie ma dla Boga rzeczy
niemożliwych. Jest to dla nas Dobra Nowina, Orędzie z groty betlejemskiej.
Uwielbiam Ciebie, Wcielone Słowo. Miłuję Ciebie. Za Tobą tęsknię. Ty
przyszedłeś na ziemię, chciałeś dzielić nasze radości i smutki, chciałeś cierpieć i umrzeć,
aby pociągnąć dusze aż na Łono Trójcy Przenajświętszej. A wstępując ku nieprzystępnej
światłości, w której od wieków byłeś i będziesz, chciałeś jeszcze pozostać na tej łez
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dolinie, ukryty pod postacią hostii... O Emannuelu, Odwieczne Słowo Ojca, bądź uwielbiony. (Św. Teresa od Dzieciątka Jezus).
Ateneum kapłańskie, SiL 2009

Żywy Bóg w stajni
Giovanni Papini w swej głośnej książce “Dzieje Chrystusa”, z właściwym sobie
twardym realizmem przedstawił sens wyprawy Boga w ludzkim ciele na ziemię : Chrystus narodził się w stajni... Czyż świat nie jest wielką stajnią, w której ludzie...
Jest wiele smętnego tragizmu w takim obrazie. O ileż pogodniejszy jest istotny
sens wyprawy Boga na ziemię! Anioł na polu betlejemskim przemawia do pasterzy innym
językiem: Nie bójcie się, bo oto opowiadam wam wesele wielkie, które będzie wszystkiemu ludowi, bo się wam dziś narodził Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan...
Małoduszny lęk na wieść o przyjściu Boga na ziemię przezwyciężamy podczas
Mszy pasterskiej, śpiewając: Rozjaśniasz, o Boże, tę noc przenajświętszą blaskiem
przedziwnej światłości; spraw prosimy Ciebie, aby nas w niebie napełniła radość Tego,
którego świetlane tajemnice poznaliśmy na ziemi...
W szeregach ludzi nie brak narodzonych, uformowanych czy programowych
tragików, którzy na słońce patrzą przez najczarniejsze szkła, w róży widzą tylko robaka,
w kobiercu łąki - bój przyrody na śmierć i życie, a we współżyciu ludzi - walkę gromady
wilków. Tacy tragicy nie dadzą się niczym pocieszyć. Nawet w religii widzą tylko ciemne
noce, a nad Betlejem - krwawy Krzyż.
A przecież sensem świata jest Życie, które jest Światłością ludzi (J 1, 4), a życie
zawsze utożsamia się - nawet w rozumieniu filozofów - z Dobrem, z Prawdą, z Pięknem.
Raczej warto odszukać w Betlejem światła, nadzieję, życie, radość... W rzeczywistości
Boże Narodzenie jest świętem radości z Życia...
Spojrzenie w żłób betlejemski każdemu przypomina Życie: zarówno tym, którzy
tam nie widzą Boga, jak i tym, którzy przez wiarę oglądają Boga, osłonionego ludzkim
ciałem.
Chrześcijanin widzi w żłobie Boga, który chce ratować zagłodzonego syna marnotrawnego, co niebacznie wybrał się w krainę wieprzów. Może dlatego pozwolił swojej
Matce ułożyć siebie w żłobie, żeby dobitniej wyjaśnić, że jest Chlebem, że człowiek ma
odżywiać się Bogiem. A może i dlatego, żeby pouczyć, że nawet i przy żłobie nie należy
zapominać o Bogu.
Prawda głoszona przez Kościół katolicki o Wcieleniu Słowa, drugiej Osoby Trójcy
Święte, zrodzonego przed wiekami Syna Bożego, chociaż jest istotowo teologiczna, ma
jednak wybitnie humanistyczną wartość i adres. W Credo Kościół wyznaje o Chrystusie
: On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z niebios. I wcielił się za sprawą
Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem...
Bóg wchodzi ponownie w konkretne życie ludzkie, jak to raz uczynił, stwarzając
światy i człowieka. Bóg nie chce być poza życiem ludzkim. Bóg pozostawia w tym życiu
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swoje niezatarte ślady, które odnajdujemy wszędzie, przy odrobinie uwagi. Przez Syna
swojego Bóg wraca na okręg ziemski, aby wmieszać się w sprawy ludzkie i nadać życiu
na ziemi zabarwienie Boże.
Synowi swojemu w Betlejem nadaje oblicze ludzkie, jak ongiś utworzył człowieka
na obraz i podobieństwo swoje. Odpowiada najgorętszym pragnieniom człowieka, który
ongiś uczłowieczał bogów z Parnasu i sam pragnął nieustannie ubóstwienia. “Bogami
będziecie” - jest to wypielęgnowany program każdego człowieka, choćby się zagniewał
na Boga. Znamienne, jak nieudani nawet ludzie jeszcze noszą w myślach swoich pragnienie awansu, wyniesienia, ubóstwienia. Czego nie czynią, aby dostąpić na ziemi godności
bogów?! Czyż nie jest to pragnienie usprawiedliwione przez samą naturę człowieka i jego
przeznaczenie?
Na drodze do tego celu leży jedno wymaganie: naprzód być prawdziwym człowiekiem. Raz tylko, chociaż na zawsze, Bóg staje się człowiekiem! Bo tylko prawdziwy
człowiek może się ubóstwić. Należy więc nauczyć się człowieczeństwa! Chyba to jest
dzieło najtrudniejsze. Potrzeba więc wzoru doskonałego człowieczeństwa. Widzimy go
w ludzkim życiu Jezusa Chrystusa, od dziecięcia płaczącego w żłóbku, aż do wyzwalającego ludzkość na Krzyżu Męża Boleści. Biada ziemi, gdy ubóstwiona jest rzecz, gdy
bogiem zostaje złoto, pieniądz, maszyna, bomba... Tragizmem człowieka jest martwy,
skostniały, materialny bóg. Dlatego człowiek odchodzi od pogaństwa które mogło dać
tylko martwych bogów. Ale ubóstwiony na wzór Chrystusa człowiek staje się upragnionym błogosławieństwem ziemi.
Betlejem zwraca świat twarzą do Bożego człowieka. To jest święto narodzonego
Człowieka, człowieczeństwa, ludzkości, której dany jest przez Ojca ludzi, Syn Boży człowiek. Chyba właśnie dlatego Boże Narodzenie jest przedziwnie aktualne i radosne,
że każe nam oddać hołd Człowiekowi.
Awans człowieka “n a b ó s t w o”, według wzoru Boga Człowieka, ma też
olbrzymie społeczno - wychowawcze znaczenie. Wprawdzie “i n n y Z a k on” w
członkach człowieka, sprzeciwiający się zakonowi umysłu, nieustannie obciąga nas w
dół. Ilekroć jednak człowiek rezygnuje z wrodzonych mu ludzkich właściwości, koń
czy się to katastrofą. Gdy rozum nie szuka szczerze Prawdy, zgodnie ze swoją potrzebą,
prowadzi ludzi w krainę kłamstwa, tak przeciwnego wszelkiemu postępowi. Gdy wola
już nie dąży stanowczo do Dobra, zamienia współżycie ludzi na niewolniczą udrękę. Gdy
serce już nie miłuje społecznie, naród nosi imię “samolubów”. Hegemonia ciał szeroką
drogą panseksualizmu prowadzi je do wrogości wobec życia i do rozkładu. Podobnie jak
idealistyczny nacjonalizm ducha wiedzie na manowce mgławic i utopi.
Ale gdy człowiek pokona w sobie “inny Zakon”, stanie przed nim pewna choć
niełatwa droga stałego awansu. Postawienie przed człowiekiem szczytnego ideału czyni
wprawdzie życie jego trudnym, ale chroni od płycizny, nieodpowiedzialności, beztroski
i bezmyślności.
Betlejem zwraca ludzi twarzą do Boga, a nie do zwierzęcia. Tutaj nawet świat
zwierzęcy - jak uczy Prorok - musi uznać człowieka. Kościół, prowadzący do Betlejem,
podnosi wymagania, potęguje ambicje awansu, zachęca człowieka do wysiłku. Zapewne,
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może budzić w nas opory cc innego Zakonu o, co jest zwykłą rzeczą w jego dziejach, ale
Kościół jest po to, by pokonywał w ludzkości skłonność do równania w dół, i ukazywał
w człowieku - B o ż e !
Chyba to jest jedna z zasług Kościoła w dziedzinie kultury i cywilizacji ogólnoludzkiej, że nie daje spocząć, tylko przynagla: Sursum Corda! Nawet stajnia może stać
się świątynią.
Betlejem to apologia Życia. Jest ono tu jeszcze słabiuchne i stale zagrożone. Jezus
Chrystus był zagrożony nie tylko w Betlejem, ale przed Piłatem i na Kalwarii.
Chrystus - Życie może być zagrożony w każdym człowieku, nawet w ochrzczonym, nawet w świętym. Przynosi nam życie, ale to Życie wymaga ciągłej pielęgnacji, jak
kwiat w doniczce.
Pedagogika Boża w Kościele ukazuje Życie betlejemskie w kształtach dziecięcych,
by tym łatwiej przekonać ludzi o potrzebie stałej czujności nad Życiem i zachęcić do
pielęgnacji Życia. Nawet Chrystus wymagał matczynego mleka, i dzięki temu wyrósł na
Męża Doskonałego. Gdy raz wyszedł ze żłobu betlejemskiego, znalazł sobie mieszkanie
w Kościele i w każdym z nas.
Kościół tak nieustannie broni w sobie Życia ucieka przed skostniałością, przed
formalizmem, ostrzega przed sklerozą. Chociaż żyje w nim stale Chrystus, który jest
siłą i życiem Kościoła, musi jednakże czuwać. aby nie zarosły drogi do Betlejem, gdzie
Chrystus rodzi się i rośnie.
Nikt z nas nie jest wolny od niebezpieczeństwa tej skamieniałej sklerozy ducha,
myśli, woli, serca. Tak często już nie słyszymy w sobie głosu Boga Żywego; może raz
w rok obudzi nas z letargu płacz betlejemskiego Dziecięcia. Nie działa na nas Światłość
prawdziwa, wystarczy nam zimna świeczka z choinki. Bóg nasz jest ciągle taki mały,
niedożywiony, nie wyrasta nam w Męża Doskonałego. Takim dziecięcym wydaje się
nam być, i Kościół, jego nauka, filozofia, moralność. Zapominamy, że to my sami zatrzymaliśmy się w rozwoju: Bóg dawno wyszedł z Betlejem, a my jeszcze ciągle w powijakach. Chyba wypadnie wyjść z Betlejem za Dziecięciem i .w świątyni zasiąść między
doktorami i uczonymi w Pismach, przyłączyć się do rzesz i słuchać Nauczyciela Drogi,
Prawdy i Życia, pytać gdzie mieszka, wołać, by otworzył nam oczy. Nasza skleroza
duchowa nie jest winą Kościoła, tylko nas samych.
Chrystus narodził się w stajni.. Czyż świat nie jest wielką stajnią, w której ludzie...
Dziś stajnia betlejemska jest świątynią. Na posadzce marmurowej tkwi napis: Hic de
Virgine Maria Jesus Christus natus est.
Jak w Betlejem, podobnie stało się w Rzymie, gdzie w pogańskich termach są dziś
chrześcijańskie świątynie. I na polskiej ziemi, gdzie na miejscu uroczysk zwierzęcych
kultów pogańskich stanęły świątynie dla Żywego Boga z ludźmi. Trzeba było Boga Żywego, którego głosi chrześcijaństwo, by dokonało się krzepiące przez wieki zjednoczenie
Narodu, mocą Krzyża i Ewangelii. Z dzikich lasów i ostępów, od towarzystwa zwierząt
wyszedł człowiek, wszedł do świątyni Boga Żywego, by Mu oddawać nie martwe zwierzęta w dani, ale swoje codzienne życie. Bóg nasz jest Bogiem żywych, a nie umarłych.
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Zmusza nas do nieustannego pielęgnowania w sobie życia.
To wymowny znak istotnej pracy Boga na ziemi i Jego Kościoła. Świat nie chce
być stajnią...chce być świątynią. I człowiek nie chce być zwierzęciem, chce być Bogiem.
Kościół pokazuje na przykładzie Boga Wcielonego, jak to uczynić.
O Mądrości, któraś wyszła z ust Najwyższego - woła liturgia adwentu - dosięgając
potężnie od końca do końca i urządzając wszystko łagodnie; przejdź i wskaż nam drogę
roztropności...
Stefan Kardynał Wyszyński, SiL 2009
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Słowo Ciałem się stało
“Wielokrotnie” mówił Bóg do ludzi. Mówił do Adama i Ewy, mówił do Abrahama, do Mojżesza, do ludu z góry Synaj. Mówił Bóg “na różne sposoby”- falami potopu,
deszczem ognia, plagami egipskimi, przez proroków, figurami i znakami. Mówił Bóg
długo, wytrwale, niezmiennie.
Lubimy dobre słowa, lubimy obietnice, ale wolimy, gdy słowo przybiera realne
kształty, gdy słowo sprawdza się, spełnia się. Bóg obiecał zesłać Zbawiciela, i oto:
“Słowo stało się ciałem”.
Odwieczne Słowo Boże, Syn Boży, bierze nasze ludzkie ciało. “W tych osta
tecznych dniach przemówił (Bóg) do nas przez Syna” (Hbr 1, 2). Jaka to jest mowa Boża?
Wśród gromów, błyskawic i grania trąb? Czy jest to mowa sprawiedliwości, majestatu
i mocy? Jest to mowa bezgranicznej miłości. Wsłuchajmy się w mowę żłóbka. Jaka to
prosta mowa. Przy żłóbku stajemy bezradni. Co powiedzieć, gdy wszystko jest tak proste?
Ubóstwo, pokora, miłość - tak można w skróceniu określić Boże Narodzenie.
Ubóstwo, bo czyż można wyobrazić sobie coś bardziej ubogiego, niż cuchnąca stajnia,
do której weszło się cichaczem? Czyż może być coś pokorniejszego ze strony Boga,
jak przybranie ciała ludzkiego, postaci nieporadnego dziecka? Czyż może być większa
miłość jak ta, gdy ktoś daje wszystko to, co ma, siebie? Czyż można dać jeszcze coś
więcej?
Mowa miłości jest mocna, burzy trony, rozwala królestwa śmiertelne, prze
raża tyranów. Nie było większego faktu na świecie, jak ten. “Syn (Boży), który jest
odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej
potęgi” (Hbr 1, 3) - leży w żłobie.
Święto Bożego Narodzenia, to lekcja pokory i miłości dla wszystkich. Przyjście
Jezusa na świat jest początkiem równouprawnienia, początkiem naszej wiary, początkiem
Kościoła katolickiego, początkiem naszego stylu życia, początkiem naszej heroicznej
miłości, początkiem wielu wydarzeń, których treści, przebiegu, ani ich samych nie
znamy. Narodzenie Chrystusa to wielkie wydarzenie historyczne, pociągające za sobą
cały łańcuch wielkich wydarzeń.
O narodzeniu Chrystusa Anioł zawiadomił pasterzy: “Zwiastuję wam wielką
radość, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel” (Łk 2, 10-11). Chcę się wczuć w rolę anioła i ogłosić Wam tą radosną wieść Bóg nas kocha. Bóg daje nam swego Syna. Bóg przez Ducha Świętego daje nam zdolność
kochania. Cieszmy się, bo Bóg zamieszkał z nami. Mimo tej ogromnej radości czytaliśmy
dzisiaj słowa pełne żalu, rozczarowania, wewnętrznego bólu. Są to słowa św. Jana:
		“Na świecie było Słowo,
		
a świat stał się przez Nie,
		
lecz świat Go nie poznał.
		
Przyszło do swojej własności,
		
a swoi Go nie przyjęli” (J 1,10-11).
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Św. Jan Ewangelista patrzył na Chrystusa, na Jego wielką miłość i na dzieje
pierwszego Kościoła. Po 60 latach obserwacji ze smutkiem powiedział: Jezus Chrystus-Słowo “przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”. Gdyby ta smutna
refleksja dotyczyła tylko, pierwszego wieku, to nie rodziłaby smutnych refleksji. Echo
Janowych słów można usłyszeć także u innych ludzi. Krzysztof Kamil Baczyński, młody
poeta, zginął w powstaniu warszawskim. Patrzył na pełne kościoły warszawskie w dzień
Bożego Narodzenia, a pustki u Stołu Pańskiego. Toteż wyrwały mu się słowa mocne,
prawie tragiczne:
A przecież gasną wieki - gołębie pustych listów...
Czemu jest zawsze samotny, gdy schodzi na ziemię Chrystus” (Utwory zebrane)
Smutek Jana Ewangelisty i Kamila Baczyńskiego przeżywa wielu duszpasterzy
w dzień Bożego Narodzenia, jeżeli mała liczba wiernych przyjmuje Chrystusa do swego
serca, jeżeli On nie rodzi się w sercu wiernych. Po tak wspaniałej mowie miłości, Bóg
czeka na naszą odpowiedź. Bezdomne dziecko ma prawo pukać do każdego domu, ma
prawo zamieszkać w każdym domu. Żłóbek z Małym Dzieciątkiem jest apelem do każdego serca, do wszystkich ludzi dobrej woli. Bóg nie chce naszych pieniędzy, samochodów,
fabryk, chce naszego serca, chce miejsca w naszym sercu.
Bezgraniczne oddanie się Chrystusa w nasze ludzkie ręce poucza nas o ko
nieczności naszego oddania się braciom. Z naszej służby członkom rodziny i spo
łeczeństwu niech poznają bracia, czego nauczył nas Bóg przez pokorę żłóbka i ciszę
stajenki.
Do domów Waszych i w świat nieście radość i uśmiech Bożej Dzieciny. Tym
uśmiechem obdarzajcie maleństwa w kołyskach i starców złożonych niemocą. Zanieście
światu w Waszych sercach żywą nadzieję zwycięstwa dobra nad złem. Zanieście ludziom
pokój Boży, za którym tak tęsknią.
Ks. Jan Sobczak; SiL-2010
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Pójdźmy do Betlejem
“Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. W tych słowach podjęli pasterze dobrą decyzję. Ich proste i szczere serca bezbłędnie wyczuły, dokąd należy się udać. Podobną decyzję podejmą nieco później trzej
Mędrcy.
Cały świat jeszcze dzisiaj czuje, że wtedy w Betlejem wydarzyło się coś nadzwyczajnego - światła niebios rozjaśniło ziemię. Także nasze serca biją inaczej, gdy
przeżywamy kolejną rocznicę tamtego wydarzenia. Jesteśmy radości, śpiewamy kolędy,
ubieramy choinki, dzielimy się opłatkiem w poczuciu zgody i braterstwa, życzymy sobie
wzajemnie radosnych świąt. Czujemy się szczęśliwi oraz bliżsi siebie i bliżsi Bogu. Trzeba abyśmy się zastanowili nad istotą tej inności i radości dzisiejszego dnia. Otóż pozostaje ona w ścisłym związku z zacytowaną na początku decyzją pasterzy pójścia do Chrystusa: “Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy o czym Pan nam oznajmia, czego od nas chce,
jakie ma w stosunku do nas zamiary”. Błogosławiona decyzja! Oby każdego z nas było
stać na podobną. Wiemy bowiem dobrze, że i wtedy, i dzisiaj nie wszyscy taką podejmują. Dwie pozostałe Ewangelie z Bożego Narodzenia mówią o tym. Jedna wyraża taką
odmowną decyzję wobec Bożego zaproszenia w słowach: “Przyszedł do swoich, a swoi
Go nie przyjęli”, a Ewangelia z nocy mówiła: “Nie było dla nich w Betlejem miejsca.”
Betlejem - słowo znane każdemu. Nawet małe dziecko odpowie, że właśnie tam
narodził się Jezus Chrystus - Zbawiciel świata. Betlejem, dziś niewielkie miasto palestyńskie, położone w odległości 7 km na południe od Jerozolimy, istnieje od tysiącleci,
Zmieniały się na tym terenie ludy i języki, a ono trwa do dziś. Przeobrażenia zachodziły
tak długo i były tak głębokie, że dzisiaj trudno podać jednoznacznie etymologię tej
nazwy. Tradycyjnie, choć niezbyt dokładnie tłumaczono Betlejem na dom chleba, albo
nawet Boga.
A więc dom. Dom posiada dla człowieka wielką wartość. Najbiedniejsi, gdy mają
dach nad głową i cztery ściany osłaniające ich wymarzone rodzinne szczęście, przestają
być biednymi: nie mkną gdy deszcz pada, nie ziębną gdy wieje mroźny wiatr i cieszą się
chłodem, gdy jest zbyt gorąco. Ale czy dom to już wszystko, co do szczęścia potrzebne?
Że tak nie jest, świadczy fakt ozdabiania mieszkań obrazami i kwiatami, aby było jeszcze
przyjemniej. Wiemy jednak, że i to tylko niewiele pomaga. Dom rodzinny trzeba przede
wszystkim napełnić dobrocią, zgodą, prawdą’ i sprawiedliwością, a nade wszystko Bożą
obecnością. Najnowocześniej urządzony dziecinny pokój, pełen drogich zabawek, nie
zastąpi rodzinnej zgody i miłości. Dzieci rosną zdrowo i dobrze, gdy ich dom rodzinny
jest otwarty na niebo.
Jakie to dziwne: człowiek buduje dla siebie duży dom, zapełnia go meblami, a
tymczasem bardzo łatwo może się okazać jak mało naprawdę człowiek potrzebuje. Są
chwile, gdy nic nas nie cieszy, gdy wszystko byśmy oddali za zdrowie, swoje czy kogoś
bliskiego, gdy za wszystko wystarczyłaby nam czyjaś wierna przyjaźń i poczucie bezpieczeństwa.
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Nie uwolnimy się od naszych problemów, jeśli zapomnimy, że jest jeszcze inny
dom, mianowicie dom naszego wnętrza, dom obszerny, z dużymi możliwościami, ale
trudny do zagospodarowania. Na szczęście w domu tym zaraz przez drzwi, mieszka
gotowy nam pomagać, wspaniały Sąsiad. Nie zrywaj z nim, ani nie uciekaj przed nim. A
może mieszkanie twojej duszy jest nieposprzątane, wyziębnięte, puste i dlatego nie lubisz
spotkań na tym terenie?
Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał z ludźmi, aby ich mieszkania stały się
“domami chleba i nadziei”. Bóg przyszedł na świat jako słabe dziecko, aby przede
wszystkim najsłabszych spotkać i im pomagać. Nasze serca to domy, do których puka
jak do betlejemskiej gospody. Czy mu otworzymy, czy też oszukamy, że nie ma miejsca?
Już w Starym Testamencie skarżył się Pan Bóg: “Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać
Boga tak, jak wy mnie oszukujecie?” (MI 3,8).
W czasie II wojny światowej, kiedy zło tak bardzo szalało na świecie, kiedy świat
stał się jakby jedną wielką gospodą w której Bogu odmówiono miejsca, w jednym z
obozów koncentracyjnych powstała znana nam kolęda: “Nie było miejsca dla Ciebie w
Betlejem w żadnej gospodzie... I narodziłeś się Jezu w stajni, ubóstwie i chłodzie... A
dzisiaj tyle na świecie zła, cierpień, katuszy, bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej
człowieczej duszy”.
I dziś na świecie wiele zła. Ogólnie nazywamy je kryzysem. Kryzys dotyka już
prawie wszystkiego. Nas najbardziej absorbuje i martwi kryzys ekonomiczny. Ale inne
kryzysy są jeszcze bardziej dotkliwe i groźne. Przede wszystkim kryzys duchowy powszechna inflacja spraw ludzkich. Aby ten podstawowy kryzys, a z nim wszystkie inne
przezwyciężyć, musimy zdobyć się na decyzję pasterzy pójścia do Betlejem. Musimy
spotkać Chrystusa i to w sposób autentyczny, a nie jakiś formalny czy pozorny. Chrystusa, który po to przyszedł na świat, aby nas odnowić i przemienić. Z takiego spotkania
wróćmy do naszych domów, które będą domami “chleba i nieba” jednocześnie, podobni
do pasterzy, o których Ewangelia mówi, że szli radośni “wielbiąc i wysławiając Boga za
wszystko”.
Ateneum Kapłańskie - 1991; SiL-2010
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Boże Narodzenie
Czy można wyobrazić sobie radość większą od tej, iż “naród kroczący w ciemnościach ujrzał [nareszcie] światłość wielką, [a] nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło
światło” (Iz 9,1)? Wszak od tej chwili naród kroczący dotąd w ciemnościach zaczął
podążać w światłości wielkiej, a mieszkańcy kraju mroków stali się mieszkańcami kraju
światła.
Czy można usłyszeć słowa piękniejsze od tych, które aniołowie głosili pasterzom,
wielbiąc Najwyższego: “Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego
upodobania” (Łk 2,14)? Bo właśnie bogaty w miłosierdzie Bóg tak bardzo upodobał sobie ludzi, że “Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła
władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec,
Książę Pokoju” (Iz 9,5).
Czy można być bardziej wzruszonym od pasterzy, którzy w betlejemskiej grocie
znaleźli “Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2,12)? Gdyż w tym kruchym, bezbronnym Dzieciątku ujrzeli oni oczyma wiary narodzonego w mieście Dawida
Zbawiciela, “którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2,11) i którego panowanie będzie wielkie “w
pokoju na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i
sprawiedliwością, odtąd i na wieki” (Iz 9,6).
Czy można przeżyć Noc bardziej cudowną i cichą od tej, w której “ukazała się
łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11) i w której nierozdzielnie
związały się ze sobą: radość, piękno i wzruszenie? Bo oto Syn Boży stał się człowiekiem,
aby ludzie mogli stać się synami Bożymi.
Czy można... Nie, nie stawiajmy już więcej pytań. Zamilczmy. Pozwólmy przeniknąć się Tajemnicy. Niech ta jedyna w dziejach całego świata Noc ogarnie nas swoim
blaskiem i wzbudzi nadzieję...
Bp Marek Jędraszewski; SiL-2010
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Chrystus bezcennym darem Ojca
W dzisiejszą noc Bożego Narodzenia, nasze przepowiadanie rozpocznijmy od
analizy postaw ludzkich wobec życia. We wszystkich epokach ludzie dążyli do zdobycia jak najwięcej przyjemności i użycie uważali za główny cel swego życia. Dzisiaj te
tendencje w ludzkim postępowaniu jakby zdobywały przewagę. Dzieje się tak prawdopodobnie, ponieważ mamy wyostrzony zmysł obserwacji, a może i dlatego, że żyjemy
w czasach, które są mało wrażliwe na wartości wyższe. W każdym razie postawa brania
i chwytania pewnych dóbr dla siebie jest powszechniejsza aniżeli postawa dawania i
służenia innym.
Potwierdzają to spostrzeżenie liczne ankiety przeprowadzone zwłaszcza wśród
młodzieży, liczne dokumenty prasowe, publicystyczne i naukowe oraz nasza codzienna
obserwacja i doświadczenie. Główne i najczęściej występujące kryterium oceny ludzi,
rzeczy i zdarzeń stanowi przyjemność. Takie wartości, jak dobroć, uczynność, ofiarność,
uczciwość, szlachetność, są o wiele rzadszym kryterium oceny. Do stosunków międzyludzkich coraz częściej wkrada się postawa konsumpcyjna. Ludzie zużywają wiele
energii i trudu dla gromadzenia wyłącznie dla siebie środków materialnych. Nieumiarkowana pogoń za użyciem i przyjemnością ogarnia nie tylko starsze społeczeństwo, ale
przechodzi też na młode pokolenie, które ulega destruktywnym przykładom idącym od
starszych.
Kilka lat temu, na zapytanie ankietowe o nasze wady narodowe i ich hierarchię,
młodzież szkół średnich i uniwersyteckich kilku naszych większych miast postawiła
zgodnie na pierwszym miejscu konformizm, tzn. taką postawę ludzi, którzy dla zdobycia
pieniędzy, stanowiska, kariery, są gotowi zdradzić swoje ideały i przekonania. Młodzież
w odpowiedzi ankietowej dodała, że i ona sama ulega tej wadzie, nie mając siły oprzeć
się jej ciążeniu.
Postawy altruistyczne stanowią często przedmiot kpin, dowcipów, ironii i szyderstwa. Ludzi nastawionych na służbę innym, cynicznie nazywa się nieżyciowymi marzycielami, niedołęgami, “frajerami”. Rodzice decydujący się na trud wychowania liczniejszego potomstwa są uważani przez bliskich i znajomych za śmiesznych i niemądrych.
Bywa, że żony porzucone przez swoich mężów - rzadziej odwrotnie - zdecydowane nie
wiązać się z innymi mężczyznami, ale iść przez życie samotnie, troszcząc się o wychowanie dzieci i ofiarnie spełniając swe obowiązki wychowawcze, są uważane za osoby
niedołężne, życiowo niewyrobione, niepraktyczne. Przeciwnie, ceni się ludzi sprytnych,
dążących do celu wszystkimi dostępnymi środkami, niezależnie od tego, czy są one
moralnie dobre czy złe. Obserwujemy wśród ludzi nieumiarkowaną troskę i zapobiegliwość, często kosztem innych, podporządkowanie ich swoim egoistycznym interesom,
stosowanie przeróżnych form brutalnej przemocy i zależności. Nawet w życiu codziennym: na ulicy, w sklepach, w tramwaju lub autobusie, w miejscu pracy lub zamieszkania
spotykamy się z bezdusznością, obojętnością lub brakiem podstawowej ludzkiej kultury
bycia. Nic też dziwnego, że przejawy bezinteresowności, które normalnie winny się
znaleźć w kodeksie postępowania każdego cywilizowanego człowieka budzą oznaki
zdumienia i zaszokowania. Dzienniki i tygodniki publikują te fakty na swoich łamach
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jako nadzwyczajne wyczyny, publicznie dziękuje się za pewne usługi, które normalnie
w życiu społecznym winny być zjawiskami codziennymi.
Na tle atmosfery zagęszczonego egoizmu dzisiejszych stosunków międzyludzkich
wymownie przedstawia się bezinteresowny dar Ojca Niebieskiego ofiarowany ludziom, a
ucieleśniony w betlejemskim Dziecięciu. Św. Paweł streszcza ten niezwykły fakt w jednym lapidarnym zdaniu: “Okazała się wszystkim ludziom łaska Boga” (Tym 2, 11). Bóg
dla zbawienia ludzi posyła swego Syna nas świat. Daje ludziom to, co posiada najcenniejszego - swego jednorodzonego Syna. Nic nie może Go odwieść od tej brzemiennej
dla ludzkości decyzji. Jego Syn, równy Mu naturą boską, posłuszny woli Ojca, przyjmuje
naturę stworzenia, i to niedoskonałego stworzenia - człowieka. Staje się podobny do
ludzi we wszystkim, prócz grzechu. On jest naszym bratem w trudzie, głodzie, zimnie,
żarze, pracy, lęku, samotności. Dzieli z nami przeżycia wzniosłe, ale i codzienne. Poddaje
się bez szemrania upokorzeniu, udręce, cierpieniu. Zamieszkał wśród nas uczestnicząc
we wszystkich etapach człowieczego losu. Przeżył okres niemowlęctwa i poddawał się
macierzyńskiej opiece swej Matki i Jej męża. Przeszedł przez najpiękniejszy okres ludzkiego życia - młodości, podejmując trud zarobkowania dla zaspokojenia swych ludzkich
potrzeb. Wkroczył w wiek dojrzały, biorąc na swe barki wielki trud objawienia swego
Ojca ludziom.
Jego to przyjście na ziemię zwiastuje właśnie dzisiejsza noc. “Dziś narodził się
wam Zbawiciel” (Łk 2, 11). Posłaniec Boży określa w tym oznajmieniu cel Jego przyjścia - zbawienie. On przychodzi jako Zbawiciel, stając się światłem dla umysłów błądzących w ciemnościach. Poucza ludzi o ich wiekuistym przeznaczeniu do życia w chwale
i szczęściu Ojca Niebieskiego. Jest w stanie zaspokoić odwieczne tęsknoty trwożliwego
serca ludzkiego - On przyniesie mu pokój, radość, pewność. On umocni wolę ludzką, aby
pożądała tych przede wszystkim dóbr, które są niezbędne do osiągnięcia życia wiecznego.
Z powyższych względów Jezus Chrystus przychodzący na świat w noc betlejemską okazuje się najcenniejszym i najpotrzebniejszym darem Ojca Niebieskiego, nie tylko dla jednostek, ale dla całej rodziny ludzkiej w jej trudnym i mozolnym pochodzie ku odwiecznym przeznaczeniom.
Rokrocznie odnawiamy w sobie tę niezwykłą radość płynącą ze zjawienia się tego
ojcowskiego daru w stajni betlejemskiej, złożonego w żłobie. “Zwiastuje wam radość
wielką” (Łk 2, 10) - powiada Anioł Pański do pasterzy. Te słowa są zwrócone nie tylko
do pasterzy, ale do wszystkich pokoleń ziemi. Określenie tej radości jako wielkiej nie
jest żadną przesadą. Słowa posłańca Bożego dziś, w tę noc Bożonarodzeniową, brzmią
szczególnie mocnym akcentem, gdy sercem i umysłem obejmujemy ten ojcowski dar,
zrodzony z Przeczystej Dziewicy, owinięty w pieluszki i złożony w żłóbku na sianie.
W noc Bożego Narodzenia Ojciec Niebieski zrealizował swój zamiar, dając nam
w ten sposób przykład bezinteresownej miłości i przekazując światu bezcenny dar własnego Syna. Jego nieodwołalna i konsekwentna decyzja staje się dla nas wspaniałą
nauką bezinteresownej miłości. Jak Ojciec udzielił się nam w swoim Synu, tak my
mamy udzielać się Chrystusowi w naszych i Jego braciach. Człowiek nie żyje po to, aby
zamknięty w sobie, nieczuły na potrzeby swoich braci, trawił czas na gromadzeniu dóbr
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doczesnych i używaniu ich wyłączenie dla swych potrzeb. On ma otworzyć swe serce
na drugiego człowieka, usiłować go zrozumieć, wejść z nim w życzliwy kontakt, umieć
wybaczyć mu jego słabości, chętnie służyć mu w jego potrzebach duchowych i materialnych. Chrześcijanin zapatrzony w gest Ojca Niebieskiego wobec całej ludzkości nie
może z siebie robić bożyszcza, któremu wszystko i wszyscy, mają służyć. Przeciwnie,
on uczy się na przykładzie Ojca Niebieskiego, który złożył w ofierze ludziom i za ludzi
swój bezcenny dar - własnego Syna, że człowiek jest powołany do tego, by służył innym,
by wychodził z otoczki własnego egoizmu, świadcząc swym braciom dowody bezinteresownej miłości. My więc z siebie mamy czynić wspaniałomyślny dar dla dobra braci.
Stajemy się tym darem, gdy rozpraszamy ciemności ich umysłu, dajemy im Boże światło
na pielgrzymią drogę ich życia; gdy swoim przykładem utwierdzamy ich wolę w dobru;
gdy ocieramy im łzy płynące z ich oczu; wysłuchujemy ich wynurzeń wydobywających
się z ich udręczonego serca; troszczymy się o ich pokarm, odzienie i mieszkanie, jeśli
sami nie są w stanie sobie tych rzeczy zdobyć; gdy poświęcamy im swój czas, wiedzę,
zdrowie, a niekiedy i życie.
W czasie tej Mszy św., w której uczestniczymy o północy, Chrystus - dar Ojca
Niebieskiego, zrodzony w betlejemską noc z Przeczystej Dziewicy, zjawi się wśród nas
na ołtarzu ofiarnym. On nas posili najznakomitszym darem swego ciała, abyśmy stali się
doskonałym darem dla naszych braci. Idźmy więc do nich i dzielmy się z nimi radością
i pokojem nabytym w tę noc Bożego Narodzenia. Głośmy im wszechogarniającą miłość
Jezusa ku nam, który przyszedł nas świat dla nas jako doskonały dar Ojca.
Ks. Dionizy Pietrusiński, Biblioteka Kaznodziejska
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Dziecięctwo Boże - najwyższa godność człowieka
W życiu człowieka podstawową rolę odgrywa miłość matki. Jej miłości zawdzięcza dziecko swoje istnienie i możność rozwoju. Nic tedy dziwnego, że bardzo wcześnie
odkrywa właśnie matkę jako kogoś dobrego, niezastąpionego; samo bowiem jest całkowicie bezradne; potrzebuje jej mleka, ciepła, uśmiechu, obecności, miłości. Dopiero z
latami dziecko odkrywa ojca jako opiekuna, kierownika jego myśli i działania, przewodnika w przygodzie życia. Z czasem dziecko potrzebuje pochwały ojca; nauczy się unikać
wszystkiego, co powoduje jego niezadowolenie. W latach dojrzałości dzieci wyzwalają
się spod bezpośredniej zależności od rodziców i ich opieki; czułość matki i autorytet ojca
nikną w przeszłości dobrych lat dzieciństwa i rodzinnego domu. Jest się jednak w pełni
dorosłym wtedy, gdy posiada się matczyną dobroć i zasady ojca. Wtedy można się stać
ojcem i matką własnych dzieci.
Więzy rodzinne łączące dzieci z rodzicami i zespalające braci i siostry w rodzeństwo są w naszym życiu najważniejsze. One to decydują o pełnym rozwoju człowieka, o
bogactwie jego psychiki, o zdolności do miłości. Od matki uczymy się ofiarnej miłości,
zapominającej o sobie, od ojca przejmujemy cząstkę jego twórczej energii i pracowitości,
która nam zapewniła możność zdobycia wykształcenia, a nade wszystko sztuki życia. W
domu rodzinnym nauczyliśmy się widzieć drugich, pomagać im, rozumieć ich sprawy
- jednym słowem: dom jest szkołą miłości bliźniego. Bez niej nie jest się zdolnym do
życia - do małżeństwa, do kapłaństwa, do zakonu, do twórczego życia w społeczeństwie.
Objawienie Boże ukazuje nam Boga jako Ojca, a więzy łączące nas z Nim są
podobne do naszych ludzkich miłości, tych najpiękniejszych, najważniejszych, niezapomnianych, jedynych - miłości matki i ojca, miłości braci i sióstr.
Prorok Izajasz głosił światu “pokój, szczęście, zbawienie” (52, 7. 10). Apostoł
narodów, przypomniał nam w drugim czytaniu mszalnym o tym, że kiedyś mówił Bóg
przez proroków, ale ostatni raz przemówił do nas i do świata przez Syna swego Jezusa
Chrystusa, będącego dziedzicem wszystkich rzeczy (Hbr 1, 1-6); największą tajemnicą
Boga jest Jego Ojcostwo i Synostwo; Syn Boży jest doskonałym odbiciem chwały Ojca,
a dokonawszy odkupienia na krzyżu siedzi po Jego prawicy. Skutkiem odkupienia jest
możność przedziwnej przemiany człowieka. Oto po uwierzeniu (1 J 5, 1) i chrzcie (J 3,
5) rodzi się on na nowo “z Boga” (J 1, 13) przez Jezusa Chrystusa. Duchowe narodzenie
jest początkiem połączenia z Chrystusem, Synem Bożym, udzielającym Ducha Świętego
(J 3, 5). który jest Duchem przybranego synostwa (Ef 1, 5-6). Bowiem “którychkolwiek
ożywia Duch Boży, ci są synami Bożymi” (Rz 8, 14-17). Tak wielka jest więc miłość
Boga, że stajemy się Jego przybranymi dziećmi (1 J 3, 2). Każdy człowiek “narodzony
z Boga” staje się podobny do Chrystusa, razem z Nim jest dziedzicem Bożym, posiadającym prawo do udziału w szczęściu właściwym Bogu (por. Gal 4, 4-7). Dlatego nie
grzeszy (1 J 5, 18; 1 P 2, 1-2), a przede wszystkim miłuje bliźnich jako braci. “Miłujmy
jedni drugich - pisze św. Jan - bo miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga jest
narodzony i zna Boga” (1 J 4, 7).
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Przybrane synostwo Boże i braterstwo z Chrystusem, naturalnym Synem Ojca
Niebieskiego jest przedziwnym upodobnieniem do Syna Bożego w Jego miłości ku Ojcu,
objawionej nam w miłości ku ludziom. Ono to sprawia, że już na ziemi człowiek posiada Boga w szczególny sposób i ma możność ustawicznego rozwijania z Nim bliskiego
kontaktu przez modlitwę, oddanie w przyjaźni, współdziałanie w budowaniu Kościoła i
zbawianiu świata. Jesteśmy więc kochani przez Ojca w Jego Synu, Jezusie Chrystusie,
miłością odwieczną, pełną upodobania i radości.
Dziecięctwo Boże jest największym darem udzielanym przez Ojca, jest przemianą
człowieka, będącą skutkiem włączenia w życie Osób Boskich.
Nowoczesny człowiek jest wyobcowany od siebie samego, od innych ludzi i od
natury. Jest towarem. Swe siły żywotne traktuje jako źródło maksymalnego zysku materialnego i przyjemności zmysłowej. Również i stosunki międzyludzkie mają charakter relacji wyobcowanych automatów, opartych o zasadę trzymania się blisko stada,
niewyróżniania się od innych w sposobie zachowania się i ubierania. Mimo to każdy jest
samotny, niepewny, nieufny, niespokojny, przepełniony uczuciem winy, ponieważ nie jest
w stanie o własnych siłach pokonać gnębiącej go samotności. Współczesna cywilizacja
pogłębia dramat osamotnienia przez zmechanizowaną pracę, rutynę ofiarowywanych
mu rozrywek, przez przyjemność osiąganą przez nabywanie i wymienianie coraz to
nowych rzeczy. Miłość między dwojgiem ludzi jest pojmowana jako egoistycznie wymienianie wzajemnych świadczeń. Wszystkie niemal wysiłki współczesnego człowieka
cechuje obojętność i egotyzm. Celem życia jest ruch, najwyższą zasadą zasada uczciwej
wymiany, jedynym zadowoleniem konsumpcja. Wielu ludzi nam współczesnych traktuje
religię jako autosugestię i psychoterapię; ma ona pomagać w utrzymaniu się przy życiu
i zdobywaniu różnego rodzaju wartości. Wiara w Boga i modlitwa są pojmowane jako
środki prowadzące do doskonałości, do osiągnięcia silnego charakteru, do zadowolenia
z siebie i z życia. Hasłem wielu jest: “Uczyń Boga partnerem swoim interesów.”
Chrześcijanin jest innym człowiekiem. Wierzy w Boga Ojca Wszechmogącego i
miłującego. Jest z Nim złączony w miłości ukazanej w Chrystusie. “Jeśli kto wyznaje, że
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim a on w Bogu. Bóg jest miłością,
kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4, 17-18). Chrześcijanin upodabnia się do Chrystusa przez pełnienie woli Ojca: uczestniczy w Jego śmierci i zmar
twychwstaniu przez troskę o nowość myślenia, zachowania się, działania, stosunku do
drugich ludzi. “Jeżeli miłujemy się wzajemnie - pisze św. Jan - Bóg trwa w nas i miłość
ku Niemu jest w nas doskonała” (1 J 4, 12).
Szczera miłość ku Ojcu Niebieskiemu wyraża się w miłości ku innym ludziom;
wierzącym, wątpiącym, niewierzącym, chorym, opuszczonym, ku życzliwym i ku wrogom. Miłujący Boga jest bratem innych ludzi. Stara się być za nich odpowiedzialny, czuje
się z nimi zespolony w doli i niedoli; jest gotowy w każdej trudnej sytuacji pospieszyć z
pomocą, dobrą radą, obecnością, chociaż byłoby to połączone z własną szkodą. Naśladując Chrystusa, swego Brata, jest gotowy oddać za drugiego swoje własne życie. “Ojciec
chce - uczy nas Sobór Watykański II - byśmy we wszystkich ludziach upatrywali Chrystusa Brata i skutecznie ich miłowali zarówno słowem, jak i czynem, aby w ten sposób

112

BOŻE NARODZENIE

dając świadectwo prawdzie przekazywali innym tajemnice miłości Ojca Niebieskiego”
(KDK 93).
Radosne święta Bożego Narodzenia są dniami kształtującymi naszą świadomość
chrześcijańską. Syn Boży, rodząc się jako człowiek, daje nam moc, “abyśmy się stali
dziećmi Bożymi” (J l, 12). Kto zaś “uznaje Syna, ten ma i Ojca” (1 J 2, 23). Taką bowiem
miłością zostaliśmy obdarzeni przez Ojca, że “zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i
rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3, 1). Przechodzimy więc dzięki tej miłości do prawdziwego życia, bo miłujemy się wzajemnie. “Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu,
a Bóg w nim; a to, że On trwa w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał” (1 J 3,
23-24).
Boże Narodzenie i nasze narodzenie. Narodzenie do nowego życia, do bycia
chrześcijaninem. Do chrześcijańskiego myślenia, planowania codziennego trudu życia,
do kształtowania nowego stosunku do bliźnich. Chrześcijaninowi jest obce wszystko, co
stare: egoizm, szukanie nade wszystko korzyści materialnych i przyjemności, znieczulica
wobec cierpienia drugiego człowieka.
Trzeba więc w tegoroczne święta zrzucić z siebie starego człowieka i oblec się w
zupełnie nowego, Bożego, prawdziwego, stworzonego przez Boga po raz drugi. “Poznaj, o chrześcijaninie - zachęca św. Leon Wielki, papież - godność swoją, a stawszy się
uczestnikiem Bożej natury, nie wracaj przez niecne zachowanie się do starego sposobu
postępowania. Pomnij, że jesteś wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do Bożego
światła i Królestwa”.
Ks. Ludwik Szafrański, Biblioteka Kaznodziejska
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Chrystus uobecnia się wśród nas
“Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. Dziś
w sposób wyjątkowy ten hymn liturgiczny wprowadza nas w sedno obchodzonej
uroczystości. Słowa te wspomagane znajomością ewangelijnego opisu narodzenia Pana
Jezusa wyzwalają w naszej wyobraźni te historyczne zdarzenia, jakie przeżyli pasterze
spod Betlejem. W środku nocy zajaśniała im światłość i zdumieni powitali “zwiastuna
radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie”
(Iz 52, 7). Całe wieki karmiona proroctwami Starego Testamentu tęsknota ludzka dosięgła
celu. Człowiek wyczekujący Zbawiciela został napełniony dobrą nowiną: “Jahwe obnażył
już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą
zbawienie naszego Boga” (Iz 52, 10, Pasterze zasłuchani w pieśń anielską pochylili się
nad Dzieciątkiem i każdy po swojemu przeżywał prawdę o Emanuelu, o Bogu, który
stał się człowiekiem. Uczestniczyli w tajemnicy Słowa, które stało się ciałem, i mogli
tę Tajemnicę widzieć, słyszeć, dotykać. Jakże zazdrościmy judzkim pasterzom! Jakże
zazdrościmy wszystkim innym: słuchaczom, uczniom i apostołom Jezusa Chrystusa,
którzy mogli w Nim oglądać Boga.
Jednocześnie jednak musimy sobie uświadomić, że o ile Bóg zbliżył się w osobie
Jezusa Chrystusa do człowieka, to w takiej samej mierze ukrył się w Nim przed oczyma
ludzkimi. Pasterze, gdy przybiegli do szopy, zamiast zapowiedzianego Mesjasza-Pana,
zastali Niemowlę spowite w pieluszki. To Dziecko było dla nich znakiem obecności
Zbawiciela. Zarówno pasterzom, jak i wszystkim innym ludziom, którzy widzieli Jezusa-Dziecko, czy później już dorosłego Syna Maryi i Józefa z Nazaretu - potrzebna była
mimo wszystko wiara, by widzieli w Nim Syna Bożego. Co więcej, sam Jezus tej wiary
domagał się od każdego, kto doń przychodził. Bóg bowiem “na końcu dni przemówił do
nas przez Syna, który jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Jego” (Hbr l, 2J). Doskonałość życia Jezusa, Jego wzniosła nauka o królestwie Bożym, Jego cuda, a przede
wszystkim Śmierć krzyżowa i zmartwychwstanie odbijały niejako w sobie doskonałość
Bożej istoty. Tylko jeden raz - na górze Tabor - świadkowie mogli oglądać bezpośrednio boską chwałę Jezusa Chrystusa. Apostoł Jan mógł później zapisać w prologu swej
ewangelii: “A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. A myśmy oglądali chwałę
Jego, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca” (J 1, 14). Poza tym wypadkiem
Apostołowie nie widzieli, ale wierzyli w Syna Bożego. Tak więc Jezus był znakiem
obecności Boga na ziemi. Każdy, kto do Niego przychodził z głęboką wiarą, dostrzegał
w Nim Boga.
Kiedy my, ludzie XX wieku, chcemy dotrzeć do Bożej Tajemnicy, zdobyć przekonanie, że naprawdę spotykamy Boga, to musimy mieć taką samą wiarę, jak pasterze,
słuchacze, uczniowie i apostołowie Jezusa. I nie musimy im zazdrościć. Podobnie jak oni
spotykamy Boga nie bezpośrednio, lecz przez specjalne znaki. Znaki wymagające od nas
głębokiej wiary. Każdy z nas dobrze wie, że w tajemnicy sakramentu człowiek spotyka
Boga, z Nim się kontaktuje, a znak sakramentalny jest świadectwem, obiektywnym potwierdzeniem autentyczności tego kontaktu. Wszystkie te znaki wybrał spośród innych
sam Chrystus, a Kościół je objaśnia. Gdy więc w wigilię zapaliliśmy świeczki na choince
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i usiedliśmy do wieczerzy, gdy dzieliliśmy się białym opłatkiem, symbolem naszego wzajemnego związania w życzliwości i miłości, a później zaśpiewaliśmy kolędę, to cały ten
tradycyjny obrzęd był pamiątką nocy narodzenia Jezusa w Betlejem i przypomnieniem
wielkich idei, jakie Chrystus przyniósł na ziemię. Ale skoro tu w kościele zgromadziliśmy
się wspólnie z kapłanem, jako lud Boży, kiedy słuchamy słowa Bożego, a wreszcie, kiedy
kapłan wypowie nad hostią słowa konsekracji, to mimo podobnych choinek ze światłami
i tych samych kolęd wspólnie śpiewanych - nie będzie to zwykły obrzęd i tylko pamiątka czegoś, co kiedyś przed wiekami stało się. To najprościej mówiąc, jest tajemnicze
uobecnienie się Boga, który po to narodził się człowiekiem, aby móc być wśród nas.
Przez to nasze pobożne zgromadzenie, kapłana przewodniczącego liturgii, słowo Boże
przeczytane i głoszone, tę odrobinę chleba konsekrowanego, przez to wszystko, w czym
uczestniczymy teraz, Bóg naprawdę jest wśród nas. Tutaj spotykamy się autentycznie,
choć w tajemnicy sakramentu — z Synem Bożym.
Św. Jan Ewangelista odkrywa nam dziś jeszcze jeden sposób uobecniania się Boga.
Oznajmia, że Jezus wszystkim ludziom, którzy Go przez wiarę przyjęli, udzielił mocy,
“aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1, 12). To znaczy, że każdy człowiek, który uwierzył w Syna Bożego nosi Boga w sobie, podobnie jak dziecko zachowuje w sobie coś z
ojca. Tak więc każdy człowiek wierzący jest znakiem Bożej Tajemnicy, uobecnia sobą
Boga. Konkretnie: czyny człowieka głęboko wierzącego są potwierdzeniem ogromnej
Bożej miłości, dobroci, miłosierdzia, cierpliwości. Patrząc z tej perspektywy - w duchu
chrześcijańskiego humanizmu - zauważamy, że człowiek dzięki szczególnemu “zbrataniu
się”, bliskiej i mocnej łączności z Chrystusem, staje się przybranym dzieckiem Boga i
uobecnia Go w świecie.
Z tej sytuacji wielorakiego - przez znaki sakramentalne i w drugim człowieku - uobecniania się Bożej Tajemnicy płyną dla nas ważne konsekwencje. Jeżeli przychodzimy
do kościoła i tu w liturgii uczestniczymy w spotkaniu z Bogiem, to zechciejmy zawsze
zabierać ze sobą napotkanego tu Boga. Niech On będzie w nas obecny także poza świątynią. Nasze wykonywanie prac codziennych, nasze cierpliwe znoszenie przeciwności i
niewygód, nasze żarty i inne słowa w rozmowie, nasze uczucia niekłamane i szczera troska o drugiego człowieka, niech będą znakiem dla ludzi obok, że Bóg jest w nas obecny.
To jest bardzo ważne, zwłaszcza wtedy, gdy mamy kontakty sąsiedzkie i towarzyskie z
innymi ludźmi. Może oni pozbawieni są spotkania Boga w sakramentalnej tajemnicy?
Bądźmy autentycznymi znakami świadczącymi, że Bóg jest i że mieszka między nami!
Ks. Mirosław Drzewiecki, Biblioteka Kaznodziejska
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Słowo, które stało się ciałem
Nigdy nie poznalibyśmy drugiego człowieka, gdyby nie otworzył się przed nami
przez słowa i przez czyny. Tak mało wie się o małym dziecku zamkniętym w ciele. Jakże
cieszy się cała rodzina, gdy słowo po słowie, zdanie po zdaniu, dusza jego ukazuje się
naszej duszy. Słowo jest zawsze podstawowym środkiem komunikacji międzyludzkiej, a
równocześnie wyrazem myśli i uczuć. Ono informuje, poucza, bawi. I choć słuszny jest
czasem sceptycyzm, żyjemy przecież w czasach pewnego zaniku szacunku dla słowa, to
jednak trzeba stwierdzić, że Słowo ma zawsze prawdziwą wartość, jeżeli jest zgodne z
naszym wewnętrznym przekonaniem, jeżeli jest po prostu prawdą. Na pewno faktem jest,
że nadużywamy słów, że jest ich za dużo, słów faryzejskich, niemoralnych, obłudnych,
bełkotliwych. Na pewno trzeba się nam modlić, jak ów człowiek: “Przebacz mi, Boże,
gdy kalałem wargi wymawianiem słów brudnych, fałszywych, podłych, słów, w których
nie było Ciebie”. Tym bardziej trzeba odbudować w nas szacunek dla słowa, które wypowiadamy, a zwłaszcza Słowa, które skierował do nas Bóg.
Wobec wielkiego potoku słów mówiących o sprawach ludzkich, słyszymy też
wiele razy słowo o Bogu. W liturgii pada czasem określenie: “Oto słowo Boże”. W dzisiejszej ewangelii zawarta jest jakaś trudna do pojęcia dla nas myśl: “Słowo stało się
Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). Co to wszystko znaczy? Obchodzone dzisiaj
uroczyste święta Bożego Narodzenia czyli Narodzenia Słowa Wcielonego wyjaśni nam
trudny sens tego powiedzenia św. Jana Ewangelisty. Jeżeli człowiek stary czy młody
wypowiada w poczuciu odpowiedzialności słowo, to jest ono czymś tak własnym, tak
bliskim, że można powiedzieć, iż jest ono zrodzone w naszej duszy i wypowiedziane
przez nasze wargi jako coś najbardziej własnego, naszego. Stąd Pismo św. na wielu miejscach mówi o odpowiedzialności, człowieka za słowa.
Czy teraz rozumiecie, dlaczego św. Jan nazywa Jezusa Chrystusa - Słowem
Bożym, które stało się Ciałem? To takie na pozór dziwne. To, co pochodzi z odwiecznej
Miłości, z ukochania Boga, to Słowo zbawienia i prawdy przybiera postać Ciała zrodzonego z wybranej spośród nas Dziewicy-Maryi, by ratować tonący w grzechu świat. Bóg
przemówił do człowieka, Bóg się nam objawił. Nigdy bowiem nie poznalibyśmy Boga,
gdyby Bóg nie chciał dać się poznać, gdyby przez Słowo Wcielone nie otworzył się dla
człowieka. Wszak “Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie
Ojca, o Nim pouczył” (J I, 18).
W wielką i tajemniczą kartę historii rodzaju ludzkiego, która jest sumą historii
jednostek, rodzin, społeczeństw, jak złotą nić wplótł Bóg historię zbawienia człowieka.
Jest ona objawieniem się Boga w wielu wydarzeniach zbawczych, Boga miłosierdzia,
Boga sprawiedliwości, Boga pokoju i łaski. Te wydarzenia pozwalają poznać Boga
coraz lepiej. Otworzył też Bóg przed nami najpierw przepiękną kartę przyrody, tej nie
zdewastowanej jeszcze ręką człowieka. Wy młodzi z natury swej jesteście wrażliwi na
jej piękno. W jej porządku, w jej przedziwnym ładzie i celowości można odnaleźć ślad
Odwiecznego Piękna, Rozumu, Ładu i Celu. Młodopolski poeta Jan Kasprowicz wyraził
to piękną strofą:
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		Ta jedna licha drzewina,
		
Nie trzeba dębów tysięcy,
		
Z szeptem się ku mnie przegina		
Jest Bóg i czegóż ci więcej.
My wiemy jednak, że nie wszyscy chcą czytać w tej księdze przyrody. Nie wszyscy mają na ta czas. Dlatego Bóg objawia się w sposób jeszcze bardziej widoczny. Przez
wydarzenia Starego Testamentu przemawia do nas natchnionymi słowami Patriarchów,
Proroków, przemawia dziejami narodu wybranego, który jeden z całej powodzi bogów i
bożków świata antycznego niósł ideę Boga Jedynego i Prawdziwego.
Szczytem jednak otwarcia się Boga, szczytem Objawienia jest zesłanie przez Boga
swego Syna. “Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez
proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat” (Hbr 1, 14).
Wzruszająca jest naprawdę ta miłość Boga do człowieka, miłość, która zniewala Go, by
o nas zawsze pamiętał, nawet wtedy, gdyśmy jej niegodni. Ten Boży Syn, którego jako
Dziecię przyszliśmy uczcić, młodzieńczą pieśnią wiary - wzruszającą kolędą, ten Boży
Syn “jest odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem
swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów zasiada po prawicy Majestatu na
wysokościach” (Hbr 1, 3-4).
W Jezusie Chrystusie zrozumieliśmy wiele z Bożych planów i zamierzeń w
stosunku do człowieka, do każdego z nas. Zrozumieliśmy tę jedną centralną prawdę z dzisiejszego święta, że Bóg nie zasklepił się w żadnym narodowym ekskluzywizmie, że jest
ponadnarodowy i ponadczasowy, a zarazem bliski wszystkim. Pan, ale przede wszystkim
Ojciec i Zbawca. “Wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga” (Iz 52, 10).
Bóg przez Jezusa jest dzisiaj w to radosne święto rodzinne zwiastunem przepowiadanej
przez Izajasza “radosnej nowiny ogłaszającej pokój, zwiastującej szczęście i zbawienie”
(Iz 52, 7).
Do tej pory staraliśmy się uświadomić sobie, co Bóg uczynił dla człowieka. Powiedzieliśmy, że szczytem tej miłości jest zesłanie Syna. Dzisiaj w to wielkie chrześcijańskie święto Bóg przemawia do nas. Mówi przez słowo zawarte w Piśmie, które w
społeczności Kościoła czytamy i rozważamy. Mówi przez dar łaski, wielki dar przyjaźni
niekłamanej, za którą każdy z nas tęskni: “Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę
po łasce” (J 1, 16). Ważna jest teraz osobista refleksja: jak my otarliśmy się na objawiane Słowo Boga Ojca, na narodzonego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wszak prawdziwe
poznanie i ukochanie kogoś to otwarcie się na tę drugą osobę, to odpowiedź przez słowo
i czyn dobry, dana drugiemu człowiekowi. Dramatyczna musi być miłość bez wzajemności. Coś bardzo podobnego jest w relacji Bóg-człowiek. Każdy z nas miał jakieś swoje
niepowtarzalne narodzenie się Boga w duszy, w świadomości, narodzenie zawarte w tym
wewnętrznym przekonaniu - jest Bóg. Nie jest możliwą rzeczą przejść obojętnie obok
tego wewnętrznego doświadczenia, nie zająć stanowiska, nie zaakceptować czy odrzucić.
A jeżeli akceptowaliśmy tę prawdę, to jaki wniosek wyciągnęliśmy z niej?
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Młodość to tysiące dróg, możliwości, to tysiące propozycji, rozwiązań, to również
jedna z dróg, która prowadzi do celu ostatecznego, do ostatecznego spotkania z Bogiem.
Śpiewamy przecież w radosnej religijnej piosence:
		Jest droga, która wiedzie nas, Alleluja,
		
Do celu, gdzie się kończy czas. Alleluja.
Czy tę właśnie drogę wybrałeś, aby przez dobre czyny uobecniać Słowo Boże?
Zapytaj teraz o to siebie. Odnajdziesz wtedy to, co jest darem najwspanialszym tych świąt
Bożego Narodzenia - wewnętrzny spokój płynący z dobrze obranej drogi.
Taki spokój, jaki odnalazł w wigilijny wieczór nasz wielki muzyk Chopin. Spędzał
ten wieczór z dala od Ojczyzny - w Wiedniu. Był rok 1830. Pisał wtedy w liście do domu:
“Wszystkie obiady, koncerty, tańce, których mam po uszy, nudzą mnie. W salonie udaję
spokojnego, a wróciwszy do domu szaleję na fortepianie”. I tak było również w święta,
w wiedeńskim domu. Powstało wtedy scherzo h-moll, niespokojne, burzliwe i pełne
tęsknoty, a w nim spokojna i prosta kolęda - “Lulajże Jezuniu”, w której odnalazł spokój
serca, swoją Warszawę, swój kraj.
Ks. Emil Altmajer, Biblioteka Kaznodziejska
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Dziś narodził się nam Zbawiciel
Życie nasze zamyka się w kręgu pytań, tęsknot i rozczarowań. Rzeczywistość
codzienna jest utkana z tysięcy pytań, wypowiedzianych, wykrzyczanych lub ukrytych
w milczeniu: Skąd jestem? Dokąd zdążam? Jaki jest sens mego życia? Jakie jest moje
miejsce w tym ludzkim mrowisku? Ile znaczy człowiek w maszynerii tego świata, a
ziemia, którą zamieszkujemy, w bezkresnej przestrzeni kosmosu? Dlaczego porzucił mnie
i dzieci? Czemu przestała mnie kochać? Czy nie nadaję się lepiej na to stanowisko, niż
ten debilowaty typ? Dlaczego zło, cierpienie, obozy, śmierć?
Ileż na co dzień rozczarowań kładących tamę najpiękniejszym marzeniom i pragnieniom. Chwile klęski, załamań, depresji, godziny bólu fizycznego i psychicznego ponad
granice ludzkiej wytrzymałości - rozbijają nas wewnętrznie i druzgocą. Pokonuje nas
szarzyzna, monotonia, nadmierny wysiłek, chwilowe niepowodzenia, brak doraźnych
sukcesów, marzenia nie przyobleczone w kształt sławy i ludzkich oklasków, w kształt
samochodu, mieszkania, egzotycznych podróży. Pociągają nas rzeczy szlachetne, dobre
i wzniosłe, ale zapadłej głęboko w nas tęsknoty za nimi nie potrafimy zrealizować. Z
wyniosłych szczytów, na które wznosi nas nasza ambicja i nadzieja, padamy boleśnie z
podciętymi skrzydłami na ziemię, w piach, w błoto. Leżymy płacząc, łkając, jak dzieci.
Nieraz w chwilach klęski chcieliśmy jak dzieci rzucić się na kolana ojca czy matki, by
wypłakać wszystkie swe porażki, bóle i żale.
Małość i kruchość człowieka! Nędza ludzkiej egzystencji! “Człowiek zrodzony
z niewiasty ma krótkie i bolesne życie, wyrasta i więdnie jak kwiat, przemija jak cień
chwilowy” - skarży się boleśnie Job (Job 14, 1-2). “Cóż za monstrum jest tedy człowiek”
- pyta ze zdumieniem B. Pascal. Cóż za osobliwość, co za potwór, co za chaos, co za
zbieg sprzeczności, co za dziw! Sędzia wszechrzeczy- bezrozumny robak ziemi; piastun
prawdy - zlew nieprawości i błędu; chluba i zakała wszechświata” (B. Pascal, Myśli, s.
438).
Wielu dziś ulega antropologicznemu pesymizmowi. Egzystencjalista M. Hei
degger przedstawił człowieka jako “byt ku śmierci”. Znany pisarz francuski A. Camus
twierdził, że najlepszym wyrazem absurdalności ludzkiego bytu jest grecki mit o Syzyfie,
który nieustannie wtacza olbrzymi głaz na górę, kamień opada za każdym razem, a Syzyf
podejmuje pracę na nowo.
Kim jest człowiek? W czym tkwi zagadka ludzkiego bytu? Jak być człowiekiem?
Udręczeni pytaniami kroczymy w ciemnościach.
Zdziwieni zapewne jesteście tym, co mówię w tę noc. W noc pachnącą świer
kowymi szpilkami, rozjaśnioną blaskiem choinkowych świec. Noc ciepła i uśmiechu. Noc
rozpromienionych twarzyczek dzieci, obdarowanych prezentami, i szczęścia odbitego w
źrenicach naszych oczu. Noc wigilijnej wieczerzy, czułości, życzliwości, noc otwartych
serc, uściśniętych bratersko rąk i pocałunków miłości przy łamaniu się jednym chlebem.
Noc bijących dzwonów i pełnych po brzegi kościołów. Noc inną niż wszystkie. W jej
ciszę i zgodny z rytmem natury sen człowieka wdziera się Radosna Nowina o wstrząsającej zbawczej tajemnicy Wcielenia się Boga: “Oto zwiastuję wam wielką radość. Dziś
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w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, czyli Mesjasz Pan”.
Bóg przyszedł na ziemię do człowieka. Ta noc jest odpowiedzią na wszystkie
dręczące człowieka pytania. Woła o wielkości człowieka i jego przeznaczeniu.
Dzisiejsza noc jest opromieniona blaskiem Tego, który nienazwany do końca,
ponadczasowy, nieskończony - wkracza w ten świat i przychodzi do człowieka. Dla
wyrażenia Jego natury i posłannictwa, język ludzki potrzebuje wielu słów, wielu imion, a
i tak nie powie w pełni, kim On jest: Przedziwny Doradca, Bóg Wszechmocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (czyt. I). Ten, który jest, Słowo Ojca, odwiecznie bytujące w
łonie Trójcy Świętej odbicie istoty Ojca, weszło w świat, stało się człowiekiem i zamieszkało między nami. Nasz Bóg, choć transcendentny, nie ukrywa się, nie milczy, wychodzi
człowiekowi naprzeciw, objawia się, udziela. Nie jest Bogiem dalekim, obojętnym lecz
zainteresowany jest naszym losem, staje po naszej stronie. Kocha nas. Bóg ukochał
bardziej światło ludzkich lamp aniżeli swoje własne wielkie gwiazdy” (R. Tagore).
Pan stworzenia wszedł w stworzony przez siebie świat, w materię, w ludzkie ciało,
w ludzki los, w czas, w przemijanie, w śmierć. Pan historii narodził się za dni cesarza
Augusta na peryferiach starożytnego świata, na peryferiach małego, okupowanego przez
Rzym kraju, na peryferiach małego miasteczka, w stajni. Zbyt jasne światło swej chwały
skrył pod szatą ludzkiej natury. Niewyrażalna transcendencja Boga ukryła się w małym
Dziecku. Dziecko małe i kruche, wśród nocy złożone w kamiennej grocie, skazane na
miłość swych stworzeń, całkowicie od nich zależne, w zakresie pożywienia, odzieży,
życia.
Syn Boży stał się ubogi, jak najuboższy z ludzi, aby wszyscy mieli przystęp do
Niego, aby lęk nikogo od Niego nie oddalał. Ogołocił się, abyśmy się Go nie obawiali.
On przyjął życie ludzkie i uczynił je swoim życiem. Stał się podobny do nas we wszystkim, prócz grzechu. Podjął właśnie to, przed czym uciekamy, to, co według naszych wyobrażeń powinno się właśnie skończyć mocą Jego przyjścia - to życie, które jest niemocą,
skończonością, cierpieniem. Syn Boży przyjął ubóstwo i ludzkie troski, by człowiekowi
udzielić swych bogactw. “Chrystus chciał zaznać snu, by pobłogosławić nasz sen, chciał
doświadczyć znużenia, by uświęcić nasze znużenie, chciał płakać, by nadawać wartość
naszym łzom” (św. Grzegorz z Nazjanzu). Przeszedł wszystko, jak każdy z nas; zmęczenie, krople potu, ból, a w końcu krzyż i śmierć. Wszystko po to, byśmy mieli odwagą
żyć, wiedzieli po co się żyje, znali swoje przeznaczenie.
“Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” - mówi prorok Izajasz,
wzywając naród wybrany w czasie niewoli i ucisku do zawierzenia Bogu. Tą światłością
jest Chrystus. Przyszedł, aby być naszym światłem i życiem. By być naszą drogą, tą,
przez którą mamy wrócić do Ojca. Zstąpił z nieba, by rozwiązać zagadkę naszej egzystencji, by ukazać nam nasze prawdziwe powołanie i wspaniałe perspektywy. “Nie tylko
nie znamy Boga inaczej niż przez Chrystusa - pisał B. Pascal - ale i siebie samych znamy
jedynie przez Chrystusa: znamy życie i śmierć jedynie przez Chrystusa. Poza Chrystusem
nie wiemy ani co to nasze życie, ani śmierć, ani Bóg, ani my sami” (Myśli, s. 548).
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U początków faktu Wcielenia stoi ginąca w mrokach prehistorii zdrada. Umiłowany przez Stwórcę człowiek zdradził Boga. Zostało zerwane przymierze, została odrzucona Miłość. W człowieku jednak zawsze pozostała tęsknota za Tym, na którego obraz
i podobieństwo został stworzony. I przyszedł Syn Boży-Odkupiciel, by przywrócić
człowiekowi utracone synostwo Boże. Dzięki Niemu mamy udział w Bożym życiu. Co za
przyprawiająca o zawrót głowy sprawa - człowiek partnerem Boga, co więcej, człowiek
uczestnikiem Bożego życia!
Boże Dziecię - Zbawiciel nadaje sens naszemu życiu. Chrześcijaninowi trudno
jest wyobrazić sobie pełne życie i pełne człowieczeństwo bez Chrystusa.
R. Brandstaetter, współczesny poeta i dramaturg, tłumacz psalmów, wspomina na
łamach “Tygodnika Powszechnego” swoje dawne spotkanie z wątpiącym i ciągle szukającym prawdy poetą Julianem Tuwimem. W czasie jednego ze spotkań w Warszawie w
toku rozmowy Tuwim nagle stawia pytanie: Co słychać u Pana Boga?
- Nie wiem, panie Julianie. - Czy Chrystus istniał? - Istnieje. - A gdyby udowodniono,
że nie istniał? - To niemożliwe. Dlaczego? - Bo Chrystus musi istnieć! (Tyg. Powsz. nr
91/1973).
Jak proste, a równocześnie, jak mocne i pełne treści wyznanie będące wyrazem
nieodwołalnej pewności chrześcijanina, który nie wyobraża sobie egzystencji ludzkiej
bez Chrystusa. Chrystus musi istnieć!
Tyle w oprawie dzisiejszego święta jest spraw drugorzędnych: choinka, karp,
prezenty, iluminowane sklepy i place, przedświąteczne zakupy, świąteczni goście. Czasem tylko tyle z tych Świąt zostaje. Tylko tyle z faktu Wcielenia się Boga w ten świat.
Te małe, nieważne sprawy mogą tak pochłonąć naszą uwagę, że stracimy z oczu to, co
najważniejsze - Chrystusa przychodzącego dzisiaj do nas. Bo Boże Narodzenie to nie
tylko wspominanie, nie tylko pamiątka. To rzeczywistość uobecniająca się dziś, tej nocy,
w tym kościele, w tym tutaj zgromadzeniu eucharystycznym. Liturgia nie jest wspomnieniem minionych wydarzeń pokrytych pyłem historii. Liturgia przekracza czas. W niej
uobecnia się w tajemniczy sposób najdonioślejszy dla historii świata fakt Wcielenia Boga,
którego skutki wyraża utrwalony w liturgii śpiew aniołów: “Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.
Chrystus Zbawca rodzi się także dziś. Zbawcza rzeczywistość Jego przyjścia
działa w uczestnikach liturgii. On rodzi się w nas przez słowo Boże, które przemienia
nasze myśli i czyny, rodzi się w nas przez współofiarę, gdy oddajemy Ojcu Chrystusa i
siebie, rodzi się w nas w czasie uczty ofiarnej, która jest podstawą wspólnoty z Bogiem
i z braćmi. Chrystus ciągle przychodzi. Nadal wkracza w nasze życie. Dlatego liturgia
proklamuje radość, wzywa do radości: “Śpiewajcie Panu pieśń nową. Niech się cieszy
niebo i ziemia raduje”. Cały kosmos bierze udział w tej radości. “Bo oto nadchodzi,
aby rządzić ziemią!”. Wszystko, co istnieje, jest wzywane w tę noc do śpiewania Panu:
wszystkie krainy, niebo, ziemia, morze i co je napełnia, pole, drzewa leśne, bo Jego rządy
są nacechowane sprawiedliwością i wiernością (Ps 95).
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Zbawienie, nasze pojednanie, wyzwolenie, które Książę Pokoju przyniósł w tamtą
noc betlejemską i które przynosi nam dzisiaj przez śmierć ofiarną (“wydał samego siebie
za nas” - II czyt.) uobecnianą w liturgii eucharystycznej- wymaga - jak uczy nas dziś św.
Paweł - odpowiedzi człowieka. Tą odpowiedzią jest życie pobożne, rozsądne, sprawiedliwe, nacechowane ofiarą i umartwieniem pożądań, czyli życie z wiary, życie wiarą. Takie
życie jest najlepszym apostolstwem.
Przychodzimy w tę noc na liturgię, jak pasterze do Nowonarodzonego, by spotkać Zbawiciela. Trzeba Go zanieść światu, jak pasterze, którzy z radością opowiadali o
tym co widzieli i słyszeli. Sprawy tu przeżyte nie mogą tu pozostać, muszą wyjść poza
mury kościoła. Trzeba z Bożym Narodzeniem pójść w świat. Swoim życiem, nie tylko
słowem, lecz najdrobniejszym czynem świadczyć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.
“Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to w nim trwa Bóg, on zaś w Bogu”
(1 J 4, 15). Niech świętość naszych chwil powszednich potwierdza, że dzięki Jezusowi
Chrystusowi nie tylko nazywamy się synami Bożymi, ale też nimi jesteśmy. Tak żyjąc
oczekujemy “błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”.
Nazwaliśmy dziś Nowonarodzonego Światłością. “Naród kroczący w ciemnoś
ciach ujrzał światłość wielką”. Chrystus jest naszym słońcem, wokół którego obracamy
się, jak planety wokół ziemi, ciążąc ku niemu grawitacją naszych serc:
“Promieniem tego słońca jest prawda - wierzcie!
Jest nim dobroć - ukochajcie!
Jest wierność - zaufajcie!
Jest mądrość - uczcie się!
Jest słodycz - skosztujcie!
Jest piękno - pożądajcie!
Jest pełnia dobra - czerpcie!
Promieniem tego słońca jest też majestat - adorujcie!
Jest miłosierdzie - schrońcie się doń!
Jest sprawiedliwość - lękajcie się!
Jest pokora, cierpliwość, łagodność, posłuszeństwo, czystość,
wzór wyrzeczenia się - starajcie się czynem to wyrazić!
			

(Kasper Drużbicki S.J. - XVII w.).
Ks. Jerzy Grześkowiak, Biblioteka Kaznodziejska
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Wobec Nowonarodzonego Zbawiciela
1. Zima. Chłód. Dla wielu młodych ludzi, którzy lubią chodzić pod wiatr, czas
wymarzony. Czas borykania się z sennością, czas wcześniejszego wstawania, czas intensywniejszej pracy, czas drogi: drogi do kościoła na roraty, drogi dobroci do drugiego
człowieka. Czas trudny. Czas drogi.
2. W taki czas nasz ludzki czas, Pan obwieszcza: “Oto twój Zbawca przychodzi”.
W tym naszym ludzkim czasie “ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga,
do ludzi”. Bóg się rodzi. Bóg przychodzi do człowieka nie na zasadzie odpłaty za jego
dobroć czy sprawiedliwość. Bóg przychodzi do człowieka, bo w nim sobie upodobał.
Przychodzi na mocy swego wielkiego miłosierdzia. Przychodzi, aby człowieka, każdego człowieka, pojednać ze sobą. Przychodzi, aby każdego odrodzić i odnowić w Duchu
Świętym. A któż nie chce być nowym, młodym, odrodzonym? Przychodzi, aby dzielić z
człowiekiem jego drogę, jego los. Przychodzi, aby być dyskretnym doradcą jego wielkich
i małych wyborów. Przychodzi, aby cieszyć się radością człowieka, aby wspierać go w
chwilach trudnych. Przychodzi Przyjaciel człowieka. Prawdziwie, w Nowonarodzonym
ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela.
Różny jest odbiór Nowonarodzonego Pana. Aniołowie z uwielbieniem głoszą
chwałę Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których Bóg ma upodobanie.
Pasterze z pewnym zakłopotaniem, zachęcają się nawzajem: “Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. I rozradowani “wrócili
wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane”. Wszyscy inni dziwili się tym wszystkim wydarzaniom, dziwili się opowiadaniom
pasterzy.
A Maryja? Wobec euforii całego stworzonego świata na wiadomość, że Bóg się
narodził - Ona, zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Być
może, w Jej myślach rzeczywistość Bożego Narodzenia nie we wszystkim pokrywała
się z wizją wypielęgnowaną przez proroków. Tam była mowa o tronie Dawida, o władzy
królewskiej, o potędze - a tu: odepchnięte ubóstwo groty betlejemskiej.
3. Pomiędzy podobnymi przeciwieństwami przebiega także nasz odbiór tej Tajemnicy. Cieszymy się. Cieszymy się, bo przeżywamy Święta, bo jesteśmy wśród swoich, bo
jesteśmy młodzi. Obiecują nam “złoty wiek” czy też “raj na ziemi”. Czy ta radość nie jest
tylko pocieszeniem serca utrapionego szarzyzną dnia? Po narodzeniu Pana nie odeszło
ani utrapienie, ani smutek, ani cierpienie.
Co zmienił Nowonarodzony Zbawiciel?
Wartość tajemnicy Bożego Narodzenia tkwi w głębi chrześcijaństwa. Obecnie
jest ona podobna do ziarna wrzuconego w ziemię. Jest niewidzialne, zakryte, tkwi do
czasu w ziemi. Na owoc trzeba zaczekać. Na pełną radość Bożego Narodzenia trzeba
umieć czekać, czekać cierpliwie. Ona jest jak to bezradne, małe Dziecko spoczywające
na kolanach ubogiej Matki. To Dziecko będzie rosło - aż pewnego dnia, po krzyżowej
śmierci, zabłyśnie cudem zmartwychwstania. Dopiero wtedy zakwitnie radość, której już
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nic i nikt nie potrafi zmącić, która się już nigdy nie skończy.
Był dzień, w którym kapłan wylał na naszą głowę trochę wody i wypowiedział
słowa Chrystusa. Był to mały znak a z nim związane wielkie słowo Boże, które mówi o
odrodzeniu z wody i z Ducha Świętego. Od tego dnia nosimy w sobie początek nieba,
początek prawdziwej radości, której nikt nie potrafi odebrać. Nie wiadomo, ile jeszcze
drogi przed nami. A to ziarno, ten znak, jakby przykryty ziemią spoczywa. Przechodzą
dni, rozmaite, przejdzie młodość i przyjdzie szarość dni pracy... i przyjdzie dzień naznaczony przez Boga, w którym ziarno-radość, noszone przez lata, zacznie się rozwijać
w kwiat i owoc spełnienia.
Wymagający jest nowonarodzony Zbawiciel. I postawa wobec Niego też nie jest
łatwa. Woła ona stale o dostrzeganie dzisiaj, teraz tutaj, dalekiego jeszcze odblasku światła, ku któremu każdy człowiek idzie. Idzie pomimo znużenia czy utrudzenia życiem na
spotkanie się z pełnią radości.
4. Ta droga ku pełnej radości jest jak ta droga na roraty - różna. Jest i po grudzie,
jest i w zamieci, jest i w ciemności. Różna to jest droga. Ale na niej nikt z nas nie jest
sam. Niestrudzenie przyłącza się Pielgrzym z drogi do Emaus - i Pisma wyjaśnia, i
łamie Chleb życia, by nie ustać, by nie zbłądzić, by dojść do domu Ojca. A dojść warto!
Więcej. Dojść trzeba! Koniecznie. Nowonarodzony Zbawiciel przyszedł do swoich.
Wzywa każdego i stale po imieniu do siebie. Nie można wobec Niego zająć postawy obojętnej. Nie może nam na to pozwolić ani nasza wiara, ani zdrowa, młodzieńcza ambicja.
Ks. Jan Kaczmarek - Kielce

124

BOŻE NARODZENIE

“Zabrzmijcie weselem, ruiny Jeruzalem”
“Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1-2).
Historia Starego Przymierza to dzieje nieustannego objawiania się miłości Boga ku
człowiekowi. Pierwszy akt tej miłości to stworzenie człowieka, to wyrycie w jego istocie
Bożego obrazu i podobieństwa. A kiedy człowiek ten obraz przez swoje nieposłuszeństwo
zamazał i zniszczył, Bóg nieustannie poszukiwał człowieka, by mu przywrócić pierwotną
szczęśliwość. Nieustannie przemawiał do człowieka, wskazywał mu drogę życia poprzez
przykazania, które mu dał. I chociaż człowiek często odrzucał swego Boga, zdradzał Go
i chodził swoimi drogami, nigdy nie wyczerpała się Boża miłość, a jej pełnia objawiła
się w Jego Synu - Jezusie Chrystusie.
Wielka radość wypływa z dzisiejszej liturgii słowa. Radość, której najgłębszym
źródłem jest miłość Boga do człowieka. Miłość, która kazała Mu stać się jednym z nas.
A zatem “zabrzmijcie radosnym śpiewem, wszystkie ruiny Jeruzalem. Bo Pan pocieszył
swój lud, odkupił Jeruzalem” (Iz 52, 8).
Dla wielu z nas wezwanie do radości może dziś wydać się nieporozumieniem.
Znamy realia naszego życia: bezrobocie, ubożenie społeczeństwa, brak jasnych perspektyw na przyszłość, upadek autorytetów; przeciętny człowiek czuje się zawiedziony
i oszukany, bo wiele z ideałów, w które wierzył i o które walczył, zostało podeptane.
Trudno więc znaleźć powód do radości.
Zauważmy jednak, że prorok Izajasz wzywa do radości wszystkie “ruiny Jeruzalem”. I rzeczywiście czasy, w których żył, były bardzo podobne do naszych, a nadto
jeszcze wojska nieprzyjacielskie zagrażały słabemu i rozbitemu wewnętrznie państwu.
Również w bardzo trudnych czasach przyszedł na świat Jezus. Z jednej strony niewola
rzymska, z drugiej zaś państwo podzielone na różne ugrupowania i obozy, często zwalczające się nawzajem.
I właśnie tak trudne, i po ludzku patrząc, niesprzyjające temu czasy wybiera Bóg,
by objawić się człowiekowi. By to zrozumieć, trzeba uświadomić sobie cel Bożego
objawienia. Bóg przychodzi, by pocieszyć oraz by zbawić. Zbawienie rozpoczyna od
usunięcia przyczyny wszelkich podziałów i niezgody, korzenia wszelkiego zła; uwalnia
serce człowieka z niewoli grzechu. Człowiek wolny od grzechu staje się zdolny do wiary,
do przyjęcia radosnej nowiny, że jest dzieckiem Bożym. Odkrycie i przyjęcie prawdy
o dziecięctwie Bożym pozwala człowiekowi spojrzeć na siebie w nowym świetle. Na
świat, jego wartości i na to, co się w nim dzieje, zaczyna patrzeć przez wiarę, poprzez
swoje powołanie do wieczności. A droga do niej stoi dla nas otworem dzięki Jezusowi.
Syn Boży stając się człowiekiem odnowił zamazany w nas przez grzech obraz Boży. Nie
trzeba więc lękać się nieprzyjaciół i trudnych warunków zewnętrznych, nie trzeba poddawać się rozpaczy i zniechęceniu, bo przecież dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
“Na początku było Słowo (...) wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność Jej nie ogarnęła” (J 1,1.3-5).
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Bóg doskonale zna naszą sytuację, nasze troski i problemy. Nic nie dzieje się
przypadkowo. Dla nas ważne powinno być pytanie: czego aktualna sytuacja ma nas
nauczyć? Niewątpliwie jest znakiem. Czy jednak umiemy ten znak odczytać? Czy chcemy go odczytać? A może nasze serca są już tak przesiąknięte goryczą, że nie są w stanie
nic przyjąć i zrozumieć?
“Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (...). Przyszło do swojej
własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 14.11). Swoi nie rozpoznali i nie przyjęli Jezusa,
nie chcieli przyjąć. Stawiał bowiem trudne wymagania, żądał przemiany życia, zmiany
sposobu myślenia i wartościowania, czyli nawrócenia. Tymczasem oni tak bardzo zrośli
się ze swoim światem i swoim życiem, że nie chcieli tu nic zmieniać.
Czyż ta sytuacja nie powtarza się także dziś? Przyszła “światłość prawdziwa”
oświecająca człowieka. Ale w świetle widać brud i nieporządek. Niektórzy więc wolą
pozostać w ciemności, do której łatwo się przyzwyczaić.
Pamiętajmy jednak, że w ciemności nie ma życia, nie ma rozwoju. Przychodząca
dziś Światłość ma moc rozproszyć każdą ciemność naszego życia, obyśmy tylko tego
naprawdę chcieli. Otwórzmy nasze serca, niech i nam zajaśnieje dzień święty, a przychodzącemu jako światło i zbawienie Panu oddajmy pokłon.
D. K., Ateneum Kapłańskie
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Życie dla życia (Msza św. o świcie)
Zatrzymaliśmy się dziś o północy przy wartości ludzkiego życia, które jest
powtórzeniem cudu stworzenia w odniesieniu do każdego z nas. Życie człowieka ma
swoje uzasadnienie w istnieniu Boga-Stwórcy i jako takie domaga się poszanowania,
a wiec w pierwszym rzędzie przyjęcia. Życie jest zdolnością nie tylko do istnienia, ale
i działania, a więc jest zadaniem stojącym przed każdym człowiekiem. Wiele się dziś
o tym mówi i pisze: życie jest zadaniem. I każdy z nas na swój sposób to odczuwa, w
jakiś sposób o tym wie. Słyszy się często napomnienia rodziców i wychowawców: “Nie
zmarnuj swojego życia!”. Jest czymś naturalnym, że człowiek, zwłaszcza w późniejszym
wieku, robi bilans swojego życia, próbuje je ująć w ramy rozrachunku, choćby z samym
sobą. Stwierdza jednocześnie ze smutkiem, że wielu sytuacji nie zdoła już naprawić, gdyż
czas się posunął i nie można przeszłości uczynić teraźniejszością. Nieubłagane prawo
czasu, w którym przebiega życie człowieka.
Czytany dziś początek Ewangelii według św. Jana, to owoc refleksji Ewangelisty
nad życiem Jezusa, które rozpoczynało się w tak zwykły sposób i równie zwykły miało
się zakończyć. Mając przed oczyma całe życie Mistrza, Apostoł pisze: “W Nim było życie”. Pisze także: “Słowo stało się Ciałem”. Przez to objawia nam tajemnicę Jezusa jako
Boga - Dawcy życia i Słowa Ojca. Greckie słowo logos wywodzi się od rdzenia słownego “zbierać”. Chrystus, będący Słowem Ojca, gromadzi w Sobie zasadnicze dążenia
człowieka. Pisze bowiem Jan: “Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli dało moc, aby
się stali dziećmi Bożymi” (w.12).
W tym właśnie kontekście pomyślmy nad celowością naszego życia, które stoi
jako zadanie przed każdym z nas. Liturgia słowa mówi nam, że Słowo Boże jest siłą
stwórczą i wszystko w Nim znajduje swoje uzasadnienie. Ewangelista podkreśla Jego
stwórcze działanie, które sprawia, że istnieje świat. Świat w środowisku Autora, określano po grecku “kosmos”. Słowo to oznacza piękno i ład, a zatem i przewidziany dla każdej
istoty i rzeczy cel istnienia: Często fascynujemy się światem, choć znamy go w ograniczonym stopniu, a jednak tak nieczęsto odkrywamy w tym świecie stwórczą moc Boga.
Może dlatego przede wszystkim my powinniśmy wołać słowami biblijnej modlitwy:
“O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe Imię po wszystkiej ziemi! Gdy patrzę na Twe
niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich” (Ps 8 ).
Tę modlitwę wypowiadano już na kilka wieków przed św. Janem, wyrażając w niej nie
tylko wielkość człowieka i jego szczególne miejsce w świecie, ale także jego powołanie.
Słowo, które stało się człowiekiem, celowo wybrało taką właśnie drogę wejścia w
ludzki świat. Już w tym znajduje się milczące, ale jakże potężne wołanie do człowieka o
dostrzeżenie swojej godności i przeznaczenia. To właśnie we Wcieleniu mają swój fundament słowa Jana Pawła II: “Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa”, który stał
się człowiekiem. I to Słowo - Syn Boży daje ludziom moc stawania się z dnia na dzień
dziećmi Bożymi. Oczywiście, że należy wykazać posłuszeństwo wiary, bo tylko ci mogą
stać się przybranymi dziećmi Boga, którzy widzą swoje życie w szerokiej perspektywie
stworzenia. Nie można więc - myśląc o sobie jako człowieku zacieśniać ram widzenia
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tylko do świata doczesnego. To właśnie świeckie widzenie człowieczeństwa wyrażają
zwroty: krew, żądza ciała, wola męża. A chodzi o narodzenie się z Boga, czyli o uznanie
Jego naszym Stwórcą, a wtedy siebie samych ujrzymy jako wezwanych do zbawienia.
Na tej drodze każdy z sakramentów jawi się nam jako ingerencja Boga zmierzająca do
urzeczywistnienia w nas “nowego stworzenia” - duchowego odrodzenia na życie wieczne.
Tajemnica Narodzenia Pańskiego przekonuje nas, że Bóg nie dystansuje się
od tego świata, który często widzimy w szarych barwach. W takim właśnie świecie
śpiewamy z wiarą: “Ziemia ujrzała swego Zbawiciela”. Nie chodzi o zwykłe widzenia
czy nawet przekonanie o istnieniu Jezusa z Nazaretu na Ziemi. Chodzi raczej o przeświadczenie, że jest On nadal z nami w Kościele, sakramentach świętych i chce nasze
człowieczeństwo odrodzić. Życie, które było w Nim, ma stać się naszym życiem wiecznym.
Ateneum Kapłańskie
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Jezus Bogiem i Człowiekiem
					

“Pójdźmy wszyscy do stajenki. Do Jezusa i Panienki.
Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego”.

Słowa tej kolędy, tak chętnie śpiewanej w polskich domach i w polskich
kościołach, są rodzimym powtórzeniem, echem słów które święty Łukasz zapisał w swej
ewangelii i które przed chwilą rozbrzmiewały w tej świątyni: “Pójdźmy do Betlejem i
zobaczmy co się tam zdarzyło i co nam Pan oznajmił” (Łk 2, 15). Ewangeliczni pasterze
są dla nas wzorem i przykładem, jak słuchać Boga, jak przeżywać Jego przyjście do ludzi,
jak dzielić się radością poznania Pana z innymi. W duchu wiary, z pomocą słów świętej
ewangelii, przejdźmy i my drogę betlejemskich pasterzy, abyśmy możliwie najpełniej
mogli poznać tajemnicę Bożego Narodzenia i owocnie w niej uczestniczyć.
Celem głębszego poznania wymowy usłyszanej ewangelii, przypomnijmy sobie
co o pasterzach słyszeliśmy w czasie pasterki. Oto czuwającym nad swymi stadami pasterzom ukazuje się wysłannik Boga w rozświetlającej wszystko chwale Pana. Było to
wydarzenie zupełnie im nieznane, nigdy dotychczas przez nich nie doświadczane i tak
niezwykłe, iż bardzo się przestraszyli. Jednakże anioł przemienia ich strach w radość,
mówiąc: “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”
(Łk 2,10). Anioł wskazuje również na rozpoznawczy znak: “Znajdziecie Niemowlę,
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2, 12). Niezwykły, pozaziemski charakter tej
sceny podkreśla jeszcze mnóstwo zastępów niebieskich, które przyłączyły się do wysłannika niebios i chwaliły Boga słowami: “Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój
ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2 14).
Każdego czytelnika czy słuchacza uderza owa wyjątkowość cudowność,
niezwykłość scenerii, w jakiej pasterze poznają radosną nowinę o przyjściu oczekiwanego od wieków Mesjasza. Już w tej scenie daje się zauważyć dziwny paradoks, który
później jeszcze się pogłębi. Oto adresatami tak niezwykłego orędzia niebios nie są ludzie
cenieni w ówczesnym społeczeństwie palestyńskim. A zatem nie władca, nie kapłan,
nie uczony w Piśmie, czy znany kupiec, ale ubodzy i pogardzani przez innych, pasterze
stają się ludźmi wybranymi przez Boga. To oni - jako pierwsi - poznają radosną nowinę
o przyjściu Mesjasza.
Ten paradoks, ten kontrast między wielkością i potęgą Boga a ubóstwem i
słabością wybranych ludzi a zwłaszcza samego Dziecięcia Jezus, tak pięknie w poetycki
sposób wyrażony przez Franciszka Karpińskiego w kolędzie “Bóg się rodzi”, ukazuje
się oczom pasterzy przybyłych do Betlejem. Jak głosi nam dzisiejsza ewangelia znaleźli
oni w Betlejem “Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie” (Łk 2,16). Nie było tu
wysłannika niebios, nie było zastępów anielskich. Pasterze zastali jedynie biednych ludzi
zdążających na spis ludności. Dla tych ludzi nie było miejsca w żadnej gospodzie, a swe
nowo narodzone dziecię musiała Maryja złożyć w żłobie. To tylko dzięki objawieniu,
jakie otrzymali od anioła w nocy, na polu, pasterze wiedzą, że to dziecię jest Zbawicielem
świata. Tylko oczyma wiary widzą w Nim Mesjasza.
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Opisana przez świętego Łukasza historia objawienia pasterzom radosnej prawdy
o narodzeniu. Zbawiciela jest bardzo głęboka w swej wymowie. Ukazuje bowiem Jezusa jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. O prawdziwości Boga w Jezusie
świadczą wysłannicy niebios zwiastujący radość pasterzom; o prawdziwości człowieka w
Jezusie świadczy udział Mesjasza w ludzkim losie, w ludzkim cierpieniu. Musimy sobie
bardzo wyraźnie uświadomić, iż Boże Narodzenie to początek drogi cierpienia Jezusa można nawet z pewną przesadą powiedzieć “Drogi Krzyżowej” - podjętej dla zbawienia
człowieka. Brak miejsca w gospodzie, żłóbek zamiast kołyski, ucieczka do Egiptu, to
pierwsze etapy tej drogi cierpienia, otwierającej w poranek wielkanocny szansę zbawienia
każdemu z nas.
Na takie rozumienie dzisiejszej ewangelii wskazują również teksty modlitw brewiarzowych, przeznaczonych na dzisiejszą uroczystość. Oto w hymnie, na początku
nieszporów, spotykamy słowa:
		“Także i my, których, Panie,
		
Swej krwi obmyłeś strumieniem,
		
Nowym Cię hymnem wielbimy
		
W rocznicę Twoich narodzin”.
Tekst ten świadczy, że dzisiejszą ewangelię winniśmy odczytywać przez pryzmat
tajemnicy paschalnej, czyli Męki i Zmartwychwstania Chrystusa.
Powróćmy jednak jeszcze do betlejemskich pasterzy, aby dalej towarzyszyć im w
ich drodze. Otrzymanego od Boga objawienia, poznanej prawdy, nie zachowali oni tylko
dla siebie, ale “opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu” (Łk 2,17).
Stali się zatem pierwszymi misjonarzami, przekazującymi zbawczą prawdę. Przez to są
oni wzorem i przykładem dla całego Kościoła, dla każdego chrześcijanina. Przypominają
nam, że Kościół jest wspólnotą misyjną. Nie zapominają przy tym o oddawaniu chwały
Bogu, albowiem “wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli” (Łk 2, 20).
Ukazana przez świętego Łukasza droga betlejemskich pasterzy, nie po to tylko
została zapisana na kartach ewangelii, a dziś odczytana w świątyni, aby zaspokoić naszą
ciekawość. Droga ta została ukazana po to, abyśmy i my stawali się jej użytkownikami,
abyśmy i my zawierzyli Bożemu słowu, abyśmy głosili to słowo innym, abyśmy rozpoznawali Jezusa w ludziach słabych, jak Dzieciątko Jezus w betlejemskim żłobie, w
ludziach potrzebujących naszej pomocy.
Można powiedzieć, że każdy człowiek znajduje w życiu swoje “Betlejem”. Nasze
Betlejem nie jest tym czcigodnym miejscem w Palestynie, ale może się ono znajdować
wszędzie tam, gdzie narodzenie Jezusa przeżywane jest z wiarą. Betlejem jest wszędzie
tam, gdzie oddaje się chwałę Bogu i gdzie dokonuje się pojednanie ludzi, żyjących przedtem we wzajemnej wrogości, odrazie i złowrogim milczeniu. Betlejem jest dla nas tam,
gdzie panuje miłość i poświęcenie dla innych, gdzie osusza się łzy, gdzie pamięta się o
samotnych, chorych, smutnych, wątpiących, zastraszonych czy uwięzionych. Betlejem
jest wszędzie tam, gdzie Bóg jest wśród nas w postaci człowieka. Tu nikogo nie moż-
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na wykluczyć, kto posiada ludzkie oblicze, a zwłaszcza człowieka znajdującego się w
potrzebie. Betlejem jest dla nas tam, gdzie ludzie są solidarni, gdzie skutecznie sobie
pomagają. Bóg przyszedł w Betlejem i wciąż do nas przychodzi, jako człowiek. Dlatego
zapewne tak głęboko prawdziwe jest zdanie, że człowiek jest dla człowieka najlepszym
lekarstwem.
Betlejem jest zatem dla nas tam, gdzie sami jesteśmy i gdzie być powinniśmy. Iść
do Betlejem, to iść do siebie samego, do swego serca, do swego sumienia. Wyznawca
Chrystusa, chrześcijanin, powinien być dziś miejscem przyjścia Boga na świat, miejscem
miłości, pokoju, nadziei, radości i pomocy.
W połowie marca bieżącego roku dwoje polskich dzieci znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. W Warszawie dziewczynka tonęła w falach Wisły, a w górach
mały narciarz wpadł do zasypanego śniegiem dołu. Dziewczynce ze skuteczną pomocą
pośpieszyli, z narażeniem własnego zdrowia, dwaj młodzi chłopcy. Uratowali ją. Natomiast nikt nie chciał pomóc duszącemu się w śniegu dziecku. Pomimo, iż jego mały kolega
rozpaczliwie wzywał pomocy obecnych tam dorosłych narciarzy, to nikt nie zareagował.
Chłopiec zmarł. A Chrystus powiedział: “czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili” (Mt 25, 45).
Aby nas nie dotyczyły te słowa, stawajmy się wciąż “Betlejem”, czyli miejscem,
w którym mieszka Bóg niosący pomoc, pokój, nadzieję i radość.
Ks. Jan Pracz, Współczesna Ambona
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Świetlna mozaika
“Bóg się rodzi, moc truchleje” - zabrzmiała staropolska, kolędowa nuta. Uroczysty rytm poloneza dodał powagi chwili i oto Król królów i Pan panów z obnażonym
ramieniem stanął pośrodku ludzkiego rodzaju. Jak dotąd scenariusz zgadza się z wyimaginowanym przez naszą wyobraźnię sposobem objawienia się Boga. Ale dalej...?
Właściciel gospody wcale nie biegnie przenosić Świętej Rodziny do najwytworniejszego
pokoju swej gospody, książęta Zabulona i Neftalego nie ciągną z hołdem, a Dziecię wcale
jeszcze nie czyni cudów, jak by tego chcieli pobożni pisarze. Jednym słowem scenariusz
sypie się, wprawiając nas w zakłopotanie. Spróbujmy więc inaczej:
“Gdy głęboka cisza zalegała wszystko,
a noc w swoim biegu dosięgła połowy,
wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy,
jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz,
jak srogi wojownik runęło pośród zatraconej ziemi”.		
(Mdr 18, 14-15)
Podobnie jak miejsca w gospodzie, nie było także grzmotów i błyskawic. Głęboka
cisza zalegała wszystko. Ludzie, uśpieni grzechem zaprzestali czuwania. Cisza czuwała
za ludzi i tylko ona zdolna była przyjąć Niebieskiego Wojownika. Zalegała wszystko,
bo “wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5, 12). Była to cisza chaosu, jaki wypełniał wszechświat
przed pierwszym dniem stworzenia. Była to cisza nocy, albowiem ludzie pogrążeni byli
w mrokach i cieniu śmierci. A owa cisza nocy dobiegała połowy. Nie mogła trwać dłużej,
gdyż od północy noc zmierza ku dniowi. I była to cisza nocy w roku najdłuższej. “Cały
świat posłużył do wyrażenia prawdy zawartej w Słowie. Aż do tego dnia przybywało
ciemności, od tego zaś dnia ciemności znikają! Nadchodzi jasność pełnego dnia” (św.
Hieronim).
W tym miejscu wstępu, scenariusz warto może byłoby zastąpić innym: rembrandtową koncepcją wszechogarniającego światła. “Stanął przy nich anioł Pański i chwała
Pańska zewsząd ich oświeciła”. “Nad mieszkańcami kraju mroków”. I po raz wtóry wypowiedział Bóg swój pierwszy sąd wartościujący, że światłość jest dobra.
Przyszedł Bóg jako światło. Nikłe światełko małego Dziecięcia. Tak nikłe, że nie
dostrzegł Go ani Cezar August, ani właściciel gospody. Nowa Gwiazda z Jakuba nie została zauważona przez uczonych rabinów w Jerozolimie. Jeno magowie i paru pasterzy.
W tę noc Światło podjęło ostateczne zmaganie z ciemnością. “A ciemność jej nie
ogarnęła”. Ma już swoje pierwsze zwycięstwo. Już idą ci, którzy poszli za Światłem.
Jeszcze pełni lęku i trwogi, bo co innego czuć może człowiek, który nigdy nie widział
światła. I nagle zostaje przez nie oślepiony. Ale już zwiastują - te narody, które pójdą do
“blasku Jego światła”, tych królów, którzy pójdą do “blasku Jego chwały”.
W tę noc światło zmaga się z ciemnością. Wchodzi w mój osobisty dramat,
gdy ciemności próbują przybrać postać światła. Ileż w tę noc we mnie i wokół mnie
pseudoświateł. Jupitery sławy, żądzy, zysku i dobrobytu próbują konkurować ze światłem
prawdziwym. A gdy one odpadną w przedbiegach, pozostaje jeszcze jedna pokusa. Być
światłem dla samego siebie.
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Światło nie ma łatwej drogi do mnie, a ja do światła. Oboje wybraliśmy walkę.
Ono o mnie. Ja - przeciw ościeniowi światła, z góry skazany przez siebie na przegraną.
Zupełnie jak w dramatycznym finale Rembrandta: “Jak się dojrzewa do prawdziwego
światła, synu? - Trzeba się wiele nacierpieć, matko.” (R. Brandstaetter).
Do finału jeszcze daleko. Ale jedno już dziś powiedzieć można:
		Gdy u końca dni
		
kształty rzeczy zacierać się zaczną
		
- jak u wszechświata początków 		
będzie tylko ŚWIATŁO.
Ateneum Kapłańskie
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Spotkanie Boga z człowiekiem
“Światło rozbłysło dzisiaj nad nami, bo Chrystus nam się narodził”. Tymi słowami rozpoczęliśmy liturgię trzeciej Mszy św. uroczystości Narodzona Pańskiego. Radość
tego dnia płynie z narodzenia pośród nas Chrystusa - Światłości, która rozprasza mroki
ciemności, mroki ludzkiej beznadziei. Radujmy się z tego dnia, bo Bóg zamieszkał
pośród swego ludu. Radujmy się, bo światło Bożej miłości rozproszyło mroki grzechu.
Radujmy się, bo Bóg stał się jednym z nas - bratem. By ludzkim sercem umiłować
człowieka, by po ludzku dotykać ran człowieczych. Radujmy się, bo oto dziś nastąpiło
jedyne, największe i najświętsze spotkanie Boga z człowiekiem. Jest to święto radosnego
spotkania! Spotkania tak długo oczekiwanego. Rozeszły się bowiem ongiś w raju drogi
człowiecze z drogami Boga. Odstąpił człowiek od źródła swego życia. Odszedł Adam, a
z nim ludzkość cała od swego Ojca. Żyliśmy z dala od miłości, od życia, od szczęścia. I
poznał człowiek swą nędzę. I wołał w nocy głębokiej: przyjdź Panie, przyjdź a nie zwlekaj. Powróć do nas! Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił! I ulitował się Bóg nad człowiekiem. I
zstąpił na ziemię w tę świętą noc. Noc zbratania nieba z ziemią, spraw boskich ze sprawami ludzkimi. Tam, w Betlejem, w środku nocy, nastąpił cud spotkania Boga i człowieka.
Tam, w przyjściu Bożego Syna, Bóg na nowo objął w uścisku miłości , marnotrawnego
syna” - człowieka. Przyszedł, by już na zawsze być dla nas Emmanuelem - Bogiem z
nami. Przyszedł, by dzielić z nami wszystkie biedy i cierpienia. By nas zrozumieć, by
być we wszystkim solidarny z nami - prócz grzechu. By odmienić nasz los. On stał się
człowiekiem, by człowiek mógł się stać dzieckiem Boga.
Boże Narodzenie - czas spotkania, godzina pojednania, czas zjednoczenia! To
święta chwila, w której Bóg wypowiedział w Jezusie do człowieka swe nieodwołalne
słowa: Tyś mój na zawsze. W owej perspektywie spotkania lepiej rozumiemy wołanie
Ewangelii o Bożym Słowie, które “było u Boga”, a które dla nas stało się ciałem. W Nim
wypowiedział Bóg całą swą tajemnicę. W Jezusie objawił nam Ojciec swą nieodwołalną
miłość do ludzi.
Boże Narodzenie - to przyjście Boga w zupełnie nowy, niespotykany dotychczas
sposób. Ongiś przemawiał Bóg przez proroków. Teraz staje się człowiekiem. Sam głosi
Ewangelię miłosierdzia, pojednania i łaski. Sam pochyla się nad ludzkim cierpieniem i
nędzą. Sam podnosi z upadku “strzaskany obraz Ojca” - człowieka. Czyni go dziedzicem
nieba. On sam przywraca życie, przebacza grzech. Wszedł Bóg w Jezusie w samo serce
ludzkiego życia. Sam przeszedł cierpienie i śmierć, by raz na zawsze zniszczyć jej moc.
Od chwili narodzenia Jezusa, Bóg nie jest Bogiem dalekim, ale jest Bogiem dzielącym
nasz los. Od tej nocy betlejemskiej nie ma już ani jednego człowieka, ani jednej ludzkiej
historii, która byłaby obojętna Bogu! Od swego narodzenia, chce Chrystus wstąpić w
serce historii każdego z nas. Chce być naszym Zbawieniem, naszym Pokojem, naszym
Pojednaniem, naszą Nadzieją i Ratunkiem. Tam, w Betlejem zajaśniała nam światłość
prawdziwa, która oświeca człowieka, wskazując drogę do Ojca.
To Światło objawiło się pasterzom nocą, kiedy trzymali straż nad stadem. Ów kontekst nocy ma tu swoją wymowę. Nocą, ciemnością jest ogarnięty świat bez Chrystusa.
Człowiek nie wie wówczas dokąd i jak iść. Na polach Betlejem, spowitych ciemnością,

134

BOŻE NARODZENIE

ziszczą się Izajaszowe przepowiednie: “Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość
wielką” (Iz 9, 1). światłością prawdziwą “która oświeca każdego człowieka, gdy na świat
przychodzi” jest Chrystus. To Światło dziś narodzone chce być dostrzeżone i przyjęte. Bo
tylko wtedy może Ono uczynić nas “dziećmi Bożymi... tymi ludźmi, którzy nie z żądzy
ciała, ale z Boga się narodzili” (J 1, 12-13). To Słowo ma utworzyć Bogu nowy lud Jemu
na własność poświęcony. To Słowo ma zgromadzić rozproszone dzieci przy Ojcu. Dlatego właśnie nie zostało Ono objawione wielkim i możnym tego świta, ale maluczkim,
nic nie znaczącym, grzesznym i pogardzanym pasterzom. Już od chwili narodzenia jasno
została ukazana misja Jezusa - przyszedł zbawiać, co było zginęło. On ma być Pasterzem
nowego ludu. To właśnie ci maluczcy, pogardzani i za nic miani grzesznicy, są cząstką
umiłowaną Boga. Wśród nich rodzi się Boży Syn. Im zostało objawione poselstwo: .,Dziś
narodził się wam Zbawiciel”. Boże Narodzenie w betlejemskiej grocie przypomniało, iż
właśnie grzesznicy i maluczcy są umiłowaną cząstką Boga. Oni też pierwsi dają posłuch
tej nowinie. Pozostawiwszy swe trzody biegną na spotkanie ze Zbawicielem. Pierwsi
oglądają największą tajemnicę, że “Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”.
Oni dosłownie zrozumieli owo zamieszkanie Zbawcy pośród nich. Niemal codziennie
byli w tej szopie, w której naradził się Boży Syn. Szukali tam schronienia i wypoczynku.
To był ich dom. Właśnie w “ich domu”, pośród ich ubóstwa, przyszedł Zbawiciel. Stał
się jednym z nich. W tej biedzie i nędzy było im dane oglądać niemoc Wszechmogącego.
“Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i
prawdy” (J 1, 18).
To spotkanie Boga z człowiekiem było i jest bezprecedensowe. Jakaż w nim
wyraża się głęboka pokora Boga. By biedaka ratować sam staje się biednym i ogołoconym, małym i nieporadnym - a jednak Światłem, a jednak Życiem i Mocą wszystko
przemieniającą. To spotkanie wciąż trwa. To przychodzenie wciąż się dokonuje w
Betlejem - Kościele i Betlejem ludzkiego serca. Ilekroć bowiem rozbrzmiewa Ewangelia
narodzenia Chrystusa, tylekroć za sprawą Ducha Świętego uobecnia się ta rzeczywistość
i ogarnia swą mocą nas słabych ludzi. My, jesteśmy owymi pasterzami, do których dziś
kieruje Bóg swe orędzie: “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było
Słowo... A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 1. 14). Lecz czy damy
wzorem pasterzy posłuch temu poselstwu? Czy uczynimy ten wysiłek, by otworzyć
swe serce na Chrystusa? Bo można w te, pełne ciepła i rozmarzenia święta zasnąć i nie
dostrzec przychodzącego Pana! Można nie spotkać Boga! Będzie to obchód świąt, ale bez
Bożego Narodzenia! Bez zbratania z Bogiem, bez usynowienia. Sens Bożego Narodzenia
dla człowieka wyraził w jednej ze swych homilii Grzegorz z Nazjanzu:
“Chrystus się rodzi, wielbimy Go, Chrystus z nieba przychodzi, wyjdźmy Mu
na spotkanie... To jest nasze święto, które dzisiaj obchodzimy, jako przybycie Boga do
ludzi, abyśmy znaleźli się w domu przy Bogu, albo do Niego wrócili - iżbyśmy zdjąwszy
starego człowieka, odział się w nowego ... Toteż uczcijmy to święto nie jarmarcznie,
lecz po Bożemu, nie na sposób świecki, lecz nadziemski... nie jako święto słabości, lecz
uzdrowienia, nie jako święto ukształtowania, lecz przekształcenia”.
Ks. Herbert Simon, Współczesna Ambona
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Słowo - Ciałem
Łatwiej byłoby Panu Bogu nie przywdziewać szaty śmiertelności. Pewnie i bezpieczniej byłoby nie ukrywać się dzieckiem. Uniknięto by nieporozumień i teologicznych
kłótni. Łatwiej byłoby i człowiekowi. Tu kończy się ludzkie, a zaczyna boskie. Tu ciało
- a tam duch. Tu jedzenie, a tam do wyższych rzeczy przeznaczenie. A Ty, Panie Boże,
wepchałeś wszystko do cielesnego worka i pomieszałeś tak skutecznie, że my do dziś się
nie możemy połapać, co do kogo należy.
“Słowo Ciałem się stało”. Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek. A może tu
niczego nie trzeba łapać i szukać. Może czas skończyć z podziałami, selekcjami. Przecież
to relikt minionej, pogrzechowej epoki. To ona podzieliła na czyste i nieczyste, wybrane i
nie-wybrane, święte i nie-święte, boskie i nie-boskie. Tylko jedna litera, a jaka rewolucja.
Zupełnie jak ewangelijna “jota”, która nie może być usunięta, gdyż doprowadzić by to
mogło do kolejnej katastrofy.
Na ile dziś, po dwudziestu wiekach, zrozumieliśmy sens tej zbawczej komunii
dwojga natur? Można czasami mieć wrażenie, że od uświadomienia sobie tej prawdy
jesteśmy tak dalecy, jak czasowo od Chalcedonu. I może dlatego ciągle jeszcze sobie
obcy, wrogo nastawieni, indywidua - każdą komunię traktujący jako zamach na naszą
wolność.
Ta komunia natur jest skierowana ku człowiekowi. Człowiek jest jej celem. Bóg
stał się człowiekiem, by człowiek mógł stać się Bogiem. Cóż z tego, kiedy człowiek
zawinął tę prawdę w pieluszki i ululał w rytm sielankowej pastorałki, jako filozoficzny
abstrakt ją poczytując.
A prawda naga jak Dzieciątko w żłobie, wciąż na nowo odsłaniasz się przed
człowiekiem, upominając się o swoje prawa. Świętej dzisiaj wielkość swoją i godność
darmo ci przywróconą. Ale i proś o “światłe oczy serca”, bo pewnieś prędzej gotów
uwierzyć, że jutro będzie koniec świata, niż w to, że spełnia się słowo Pisma: “wszyscy
nazwani będziecie synami Bożymi”. A jednak:
		“Radujmy się i składajmy dzięki:
		
staliśmy się nie tylko chrześcijanami,
		
ale Chrystusami (...)
		
Zdumiewajcie się i cieszcie:
		
staliśmy się Chrystusem”. (św. Augustyn)
Spełnia się odwieczne marzenie ludzkości bycia jako bogowie i człowiek na mocy
tajemnicy Wcielenia “odzyskuje swoją godność osoby na obraz Boży, godność, która
przewyższa świat stworzony, ale zarazem, na mocy udziału w Eucharystii, jest powołany
do przekształcania go w “Boże Ciało”. (O. Clement).
A zatem prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, obdarzony nie tylko równością
natur, ale i współistotnością Ojcu. I właśnie ten ostatni dar, na mocy naszego udziału w
tajemnicy Wcielenia, nakłada na człowieka nowe zadanie budowania nowej komunii
człowieka z człowiekiem i człowieka z Bogiem.
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Aby zrealizować tę komunię, Bóg jako pierwszy opuszcza “śliczne niebo i obiera
barłogi”. Zniża się do poziomu człowieka. Rezygnuje z postaci Bożej. Przywdziewa szatę
śmiertelności. Opuszcza niebo dla człowieka. Odpowiedź ze strony tego ostatniego może
być tylko jedna: opuścić świat dla Boga. Nie w znaczeniu pozostawienia ziemi odło
giem. Bóg, by zjednoczyć się ze mną porzucił to, co jest Absolutną Miłością i Absolutną
Światłością. Ja dla zjednoczenia z Nim muszę porzucić wszystko, co nie jest miłością i
światłością.
Czas stawia nowe wyzwanie. Proklamowano kolejną próbę zbudowania chrześcijańskiej cywilizacji miłości. Prorocy XX wieku określili punkt Omega ewolucji wszechświata. Wydobywając ze skarbca wiary rzeczy stare i nowe, odkrywamy nowe motywacje
i nowe pokłady energii. Chrystus w każdej Eucharystii kontynuuje swój proces wcielania
się w każdego człowieka. Pozostaje tylko uwierzyć!
Ateneum Kapłańskie
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Tajemnica Słowa
Boże Narodzenie najczęściej kojarzy nam się z obrazem betlejemskiej szopki i
żłóbka z Dzieciątkiem na sianie; także z niezwykłymi znakami, jak: jasność wśród nocy;
pojawienie się dziwnej gwiazdy na niebie i pokłon Trzech Mędrców. Jest to bardzo naturalistyczny obraz Bożego Narodzenia, przekazany nam przez Ewangelię według św.
Łukasza; taki obraz najbardziej rozpowszechnił się w świadomości ludzi. Jest to bardzo
prosty i łatwy sposób wyrażenia treści objawionych - w obrazie, w rzeźbie, w przedstawieniu. Można za pomocą tych prostych znaków wyjaśniać tajemnicę Wcielenia, ale
jest to jednak sposób niedoskonały. Za znakiem, który widzimy, kryje się wielka głębia
tajemnicy, którą dalej trzeba wyjaśniać w teologicznej refleksji.
Św. Jan w dzisiejszej Ewangelii przedstawił nam wszystkie fakty Bożego Narodze
nia za pomocą pojęcia słowa (logosu) - jako tajemnicę wcielenia Słowa Bożego. W tekście mamy objawienie prawdy o stworzeniu świata, jego istnienia, źródle życia i światła
dla człowieka. Znajduje się tu skrócony opis naszej historii zbawienia: grzech, obietnica
zbawienia i jej spełnienie. Podobna myśl zawiera się w treści pozostałych czytań. W
Księdze Izajasza prorok ogłaszający narodziny Mesjasza jest nazwany błogosławionym
zwiastunem Dobrej Nowiny czyli dobrego słowa (por. Iz 52,7). Autor zaś Listu do Hebrajczyków napisał, że Bóg “w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna”
(Hbr 1,2). Jest On pierwszym i zarazem ostatnim Słowem Boga do człowieka.
Jaki jest znak tego Słowa i jakie treści pozwala wyrazić?
1. Jak źródłem słów ludzkich jest człowiek, tak słowo Boże pochodzi od Boga
utożsamia się z Nim (Bogiem było Słowo).
2. Słowo ma formę języka, którym się posługujemy i który jest dla nas zrozumia
ły - wypowiadamy słowa w odpowiedni sposób i słyszymy określone dźwięki.
Podobnie Pan Jezus stał się Człowiekiem i zamieszkał pośród nas (Słowo stało
się Ciałem).
3. Słowo jednak jest tylko znakiem rzeczywistości. Wyraża ją jednak najlepiej, bo
pochodzi z wnętrza tej rzeczywistości (Słowo było u Boga).
4. Słowo może być przyjęte lub nie: uznajemy słowa, wierzymy słowom lub nie,
mamy wolność wyboru (swoi Go nie przyjęli).
5. Słowo ma moc, może zmieniać życie ludzi: podnieść na duchu, załamać, zranić,
a nawet zabić. Mówi się, że słowo może działać z mocą (Słowo dało moc).
6. Słowo trwa: w umyśle, w sercu człowieka. Przybiera określony kształt w świadomości, powoduje określenie postawy, rozwija lub degeneruje człowieka.
Są to tylko niektóre porównania. Wystarczą jednak, żeby ukazać tajemnicę Słowa
Przedwiecznego w pogłębiony teologicznie, a zarazem zrozumiały sposób. Takie podej
ście do tajemnicy wcielenia Słowa Bożego zwraca uwagę na wartość ludzkiego słowa.
Słowo to dzisiaj często traci swój kształt, czytelność i zrozumiałość. Często jest świadomie zniekształcane tak, by zamazać prawdę. Grzech dewaluuje nasze słowa, bo pochodzą
one z ciemności. Do życia godnego człowieka potrzebujemy słowa Bożego, które nas
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oświeca, prowadzi i umacnia. Rozważając tajemnice Bożego Narodzenia nie wystarczy
więc zatrzymać się na zewnętrznej tradycji, trzeba iść w głąb tej tajemnicy. Pozwala nam
na to rozważanie tajemnicy Słowa, które stało się ciałem.
Ks. Mieczysław Łaszczyk

“Dziś narodził się wam Zbawiciel”
Nie zrozumiemy nic z dziejów człowieka i świata, jeśli się nie odwołamy do
wydarzenia, które wspominamy dzisiaj w liturgii narodzenie Jezusa - narodzenie Boga.
W świetle tego, co się stało prawie dwa tysiące lat temu, trzeba spojrzeć na nasze
współczesne dzieje. A wtedy narodził się Bóg: i to jest najważniejsze wydarzenie historii
jej centrum, punkt środkowy. Dla nas istotny jest nie tylko fakt, ale i to, jak oraz gdzie
się narodził. Nie narodził się ani w Rzymie Cezarów, ani w pałacu Heroda, ani w świątyni jerozolimskiej, ale w ubogiej grocie betlejemskiej” groza miastem. Dziś więc, jak
wówczas, Bóg rodzi się na marginesie politycznych kalkulacji, strategicznych planów,
społecznych przewidywań. Bóg nie rodzi się tam, gdzie dominuje fascynacja politycznymi idolami i społecznymi bożyszczami; nie tam, gdzie dochodzą do głosu emocje
związane z wydarzeniami światowej historii; nie rodzi się także tam, gdzie ma miejsce
bunt i rozczarowanie mściwa determinacja lub zniechęcenie. Bóg rodzi się na marginesie
historii, na uboczu ludzkich dziejów: w ubóstwie Groty Betlejemskiej - mało ważny dla
bogatych, niebezpieczny dla władców, niezauważalny jeszcze dla tych, co uważają się
za sprawiedliwych i pobożnych.
Bóg rodzi się tam, gdzie człowiek dochodzi do kresu swych fascynacji bogactwami i dolami tego świata; gdzie staje w szczerym szukaniu u kresu. swego zadufania w sobie i przekonania o, własnej dobroci. Bóg rodzi się tam, gdzie ludzkie możliwości już się
wyczerpują; gdzie człowiek już nic uczynić nie może, gdzie staje ubogi, jak “Betlejemska
Grota” - w prawdzie tego kim jest, bez fałszu puszenia się swoją pozycją, bogactwami,
opinią; przyznający się do niepewności, zwątpień, upadków, słabości. Bóg rodzi się
wreszcie w sercu człowieka, który nie pogardza tym, co małe, słabe, ubogie, albowiem
zbawienie ma naturę dziecka. Często mamy ochotę zawołać z głębi swych serc, jak naród
izraelski, uciemiężony przez. rzymskiego okupanta, udręczony głodem, upadający na
duchu: Panie, przyjdź i wyzwól swój lud! Oto Pan przychodzi, nie jako Król, nie jako
Władca, nie jako społeczny bojownik, ale jako Dziecko - bezbronne i słabe. Czy jednak
Dziecka oczekiwaliśmy? Czyż Dziecko wyzwoli nas z udręk i ucisków obecnego czasu?
Dziecko jest odpowiedzią Boga na nasze oczekiwania: to Dziecko jest Panem
historii, suwerennym i jedynym; swoją słabością i bezsilnością zwycięża świat w jego
złu, w zbrodniach i zdradach człowieka.
To nie współcześni Cezarowie władają ludzkimi losami, choć niejeden z nich w
poczuciu aroganckiej bezsilności swej władzy próbuje wymachiwać szabelką... Ale ci
“zbawcy” i my wszyscy musimy zrozumieć i pojąć, że jedynym Panem jest to Dziecię,
które nam się dziś narodziło. Albowiem to Dziecię włada w rzeczywistości ludzkimi dzie-
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jami, to od Niego zaczęła się przemiana świata i ciągle dokonuje się, nie przez przemoc
i ucisk, lecz przez to, co małe i słabe. Trzeba więc zostawić współczesnych Herodów z
ich śmiesznym przekonaniem o potędze swej władzy i udać się do Betlejem, bo właśnie
tam dopiero coś się dzieje: I dopóki w naszym życiu nie nastanie czas narodzin Boga,
dopóty wszystko inne nie ma dla nas najmniejszego znaczenia. Ale żeby zobaczyć i przyjąć zbawienie przychodzące w Dziecku, w tym co małe i słabe, trzeba stać się ubogim
w swych nadziejach i oczekiwaniach. Trzeba pragnąć i szukać nie bogactw tego świata,
lecz prawdy o ludzkim życiu; nie władzy, pozycji, powodzenia, lecz dobra, wolności i
pokoju.
To Dziecię, w którym tylko ubogi i szukający prawdy może znaleźć zbawienie
przychodzące od Boga, jest źródłem chrześcijańskiej nadziei, która wbrew wszelkiemu
terrorowi historii ciągle przybliża dzieje człowieka i ludzkości ku spełnieniu w Królestwie Bożym. Dlatego dla chrześcijańskiej nadziei, alternatywą kryzysu gospodarczego nie
jest dobrobyt, ale wstrząs moralny, który by skierował nasze osobiste wysiłki ku przemianie naszego życia, wrażliwości naszych sumień, a w konsekwencji ku odnowie całego
społeczeństwa. Dla chrześcijańskiej nadziei, alternatywą kryzysu społecznego nie może
być wydumana wolność polityczna i niezależność od obcych wpływów, ale rzeczywista
wolność od potęg zła i zaangażowana w służbę dobra.
Od małego Dziecka, słabego i bezbronnego zaczął się kiedyś największy ferment
w dziejach ludzkości. I także dzisiaj, jedynie od ubogiego ludzkiego serca może się
zacząć prawdziwa przemiana naszego świata. I kiedyś ten Bóg, swoją bezsilną macą i
naszą ufną nadzieją, zdobędzie także Rzym Cezarów i pałace Herodów i dopiero wtedy,
gdy wszyscy Bogu oddadzą chwałę, na naszej ziemi zapanuje rzeczywisty pokój. Jeśli
my już dzisiaj potrafimy Bogu oddać chwałę i złożyć Mu w ufnej nadziei nasze ubogie
serca, to już teraz zapanuje w nich prawdziwy pokój i prawdziwa radość, którą podzielimy się ze sobą nawzajem, jak wigilijnym opłatkiem, jak kromką chleba, jak serdecznym
uśmiechem. Niechaj więc i dla nas nastanie już czas narodzin Boga.
Ateneum Kapłańskie
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Bóg jest Słowem!
Według orędzia chrześcijańskiego, Bóg jest zawsze zwracającym się do nas
Słowem. Słowo Boga stało się ciałem w Jezusie Chrystusie. Chrześcijanin słyszy w
Chrystusie Boże wezwanie do nawrócenia i wejścia w nowe życie; słyszy zbawczą
odpowiedź na pytanie o sens życia; dowiaduje się o swym powołaniu do wejścia w nowe
człowieczeństwo objawione w Zmartwychwstałym Chrystusie.
Wierzyć, że Bóg jest Słowem, to wierzyć, że człowiek jest słuchaczem, dowiadującym się od Boga o swej prawdziwej naturze i o swym przeznaczeniu. Jeśli objawienie
Boże czyni nas słuchaczami, to potrafimy otwierać się na prawdę, obecną w codziennym
doświadczeniu, i na sens zawarty w otaczającym nas życiu. Wierzyć, że Bóg jest Słowem,
to słyszeć wezwanie do rozeznania w sobie sił zniszczenia, przeszkadzających w rozwijaniu nowego życia.
Wiara w Boga jako Słowo, które stało się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, to
patrzenie na świat jako rodzinę ludzi. dotkniętych grzechem, ale wciąż wzywanych do
nowego życia, do odrodzenia. To właśnie przypominać nam powinno Boże Narodzenie.
Od naszego pacierza rannego i wieczornego, od naszego tu dziś zgromadzenia w
czci Bożej - idzie wstecz linia do Betlejemskiej Groty. Każdy nasz akt religijny, każdy
wysiłek, każda ofiara podjęta w imię wiary, w imię miłości, w imię zbawienia własnego i
innych ludzi - spotyka się ostatecznie tam: w tajemnicy Wcielenia. Boże Narodzenie jest
szczytem Boskich objawień w historii zbawienia, jest Słowem, tzn. zupełnym objawieniem się Boga. Jest objawieniem miłości Ojca wobec Syna i wobec nas. Bóg objawiający
się w Jezusie Chrystusie jest bowiem wezwaniem do podjęcia przyniesionej nam szansy
przybranego synostwa Bożego i braterstwa z Chrystusem.
Wiadomo, na jakie trudności wezwanie to w nas napotyka. W tym znaczeniu
Chrystus rodzi się nadal. W niejednym człowieku, w niejednej rodzinie, w niejednym
środowisku Jezus Chrystus jeszcze się właściwie nie narodził. To właśnie zawiera się w
tym przypomnieniu Mickiewiczowskim:
“To prawda, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie,
Lecz biada, jeśli nie narodził się w tobie”.
Udzielanie się Boga w Chrystusie konkretyzuje się teraz wobec nas we Mszy św.
Mała mszalna patena z kruszyną chleba staje się ciężka zarówno osobliwym ciężarem
ludzkiego życia, jak i. ogromem możliwości odrodzenia się człowieka w Jezusie Chrystusie. Dlatego wiele zależy w naszym życiu od zrozumienia tego, że we Mszy św. ważą
się losy i rozstrzygają najważniejsze sprawy człowieka.
Chrystus jest ogniskiem naszej wiary, centrum historii, centrum wszechświata.
On nie jest bohaterem przeszłości, lecz żyje i jest nam dostępny. Przez Niego i w Nim
przychodzimy do Boga. Chrystus jest w ognisku Boskich działań w historii zbawienia.
Jest ostateczną interwencją Boga. Dlatego jest w centrum dziejów ludzkich. Wszystko,
co było w dziejach ludzkich przed Chrystusem, działo się ze względu na Chrystusa - i
wszystko; co jest po narodzeniu Jezusa Chrystusa, wszystkie wydarzenia, wzloty i upadki, wojny, osiągnięcia, występki i cnoty - wszystko jest wciągnięte w zbawczy plan Boga,
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osiągany często na krzywych drogach ludzkiej historii.
Św. Paweł mówi, że Chrystus jest pierwszy i wszystko jest Mu poddane. Kierowanie historią i wszechświatem w Chrystusie jest Bożym planem. Nie jest to plan
uchwytny dla samego rozumu, bo ‘jest on scaleniem wszystkiego na wyższym, nadprzyrodzonym poziomie. W centrum tego planu jest Chrystus. Tajemnica wszechświata
i historii jest tajemnicą scalenia wszystkiego w Jezusie Chrystusie, odwiecznym Słowie
Bożym.
Na koniec trzeba postawić pytanie: kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Czy widzę
Go tak, jak jest, czy tak, jak chcę, żeby był? To ostatnie zjawia się wtedy, gdy nie potrafimy sprostać jakimś Jego zasadom. Wtedy, jak ewangeliczny młodzieniec, odchodzimy smutni. Tłumaczymy sobie, że może od nas Chrystus tak wiele nie wymaga.
Zamiast dostosować się do Chrystusa, przykrawamy Go do sobie, wybieramy to, co nam
odpowiada. Ale w sprawach wiary nie ma takiego ,;do wyboru, do koloru”, jak w ubraniach lub uczesaniu. Wiara nie zależy od naszego gustu. Jest raczej wyzwaniem wobec
naszych kaprysów. Chrześcijanin powinien patrzeć na świat, na życie i na siebie oczyma
Jezusa Chrystusa i dotrzymać wierności tej wizji.
“Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”. To historia sprzed prawie dwóch
tysięcy lat. Czy jednak tylko historia? “A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy”.
Ateneum Kapłańskie
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Boże Narodzenie
Skończyło się nerwowe bieganie, skończyło się drżenie o udanie świątecznego
ciasta, skończyły się kolejki, trwoga: “czy dostanę”. Wieczerza już za nami, tradycyjna, radosna, inna niż zwykle z jakimś niepowtarzalnym nastrojem szczerości. Za nami
łamanie się opłatkiem, łzy, przebaczenia wzajemne, odeszłe urazy, niechęci, zawiści.
Kolędy polskie rozkołysały nasze serca. Czuliśmy, że Pan jest gdzieś blisko nas. Rację
miał poeta, pisząc:
		“Jako mówi nam wszystkim
		
Dawne, odwieczne orędzie
		
Z pierwszą na niebie gwiazdą
		
Bóg w naszym domu zasiądzie”. (J. Kasprowicz)
Kolorowe świeczki choinek ukoiły przedziwnie nasze na co dzień rozdygotane
nerwy. Tego wieczoru, nawet gdy ktoś był samotny, nie czuł się osamotniony. Wiedział,
że tysiące i miliony serc bije w ten czas jednako. Samotni też mieli przywilej: łatwiej im
było stanąć w stajni, przy samotnych w Betlejem. Cicha noc, święta noc; Niech ma do
nas przystęp cud Bożego Narodzenia.
		“Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
		
Stało się - między ludzi wszedł Mistrz - Wiekuisty
		
I do historii, która wielkich zdarzeń czeka,
		
Dołączył biografię każdego człowieka,
		
Do epoki - dzień każdy, każdą dnia godzinę,
		
A do słów umiejętnych - wnętrzną słów przyczynę,
		
To jest: intencję serca...” (C. Norwid)
Światło rozbłysło nad nami. “Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie
ogarnęła” (J 1, 5). Aż sześciokrotnie w swoim Prologu Jan mówi o światłości (gr. fos).
Antyteza: światłość - ciemność, jest jednym z najczęstszych religijnych symboli Biblii. “Przyjemna jest światłość, miło jest oczom widzieć słońce” (Ekl 11, 7). Starożytny
nomada Wschodu, gdzie zmrok i gęsta ciemność zapadają szybko, tęsknił za brzaskiem,
rankiem, światłem. Wschody i zachody słońca odmierzały mu przez wieki czas pracy i
życia, Nic tedy dziwnego, że kochano dzień i światło, zaś wszystko co najgorsze wiązano
z ciemnością. Stąd mówi się w Biblii o szatanie jako “księciu ciemności”, o grzechach
jako “uczynkach ciemności” (Rz 13, 12), zaś o bezbożnych i niesprawiedliwych jako o
“synach ciemności”. Antytezy: światłość - ciemność, dzień - noc, synowie światłości synowie ciemności, przewijają się przez całą Biblię i bywają kluczowymi pojęciami w
ocenie religijno moralnej jednostki i narodu.
Nadto Biblia całe dzieje, całą historię ukazuje jako nieustanne zmaganie się światłości z ciemnością. Twórcą światłości i samą światłością jest Bóg. Stąd mówi Biblia,
że Bóg “wysyła światło”, że “wspaniałość Jego podobna jest do światła” (Hab 3, 3), że
wreszcie sam jest “światłem okryty jak płaszczem” (Ps 104, 2). Światłość Boża jest synonimem zbawienia, zgodnie z tym, co czytamy w Ps 26, 1: “Pan światłem moim czyli
zbawieniem moim”. Dlatego Pismo święte zachęca, by się nie błąkać w ciemnościach
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(Iz 59, 9) ale by spieszyć ku światłu (J 3, 13) i “chodzić W światłości” (1 J 1, 5 n.).
Wcielenie i narodzenie Syna Bożego stało się najpełniejszym objawieniem się Światłości.
Bowiem Jezus jako Bóg jest światłością. On przyszedł aby “głosić światłość (Dz 26, 23),
by oświecać tych “co pozostają w ciemnościach i w mroku” (Łk 1, 78), by “wezwać nas z
ciemności do przedziwnego swego światła (1 P 2, 9), by “oświecić każdego człowieka na
świat przychodzącego” (J 1, 9), Jezus jest “Światłością świata” (J 9, 9), kto idzie za Nim
“będzie miał światłość życia” (J 8, 12), On “przyszedł na świat jako Światłość, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie pozostawał w ciemności” (J 12, 46). Do tej przebogatej biblijnej
symboliki światłości nawiązuje i sama data pamiątki narodzenia Jezusa, która - jak wia
domo - nie ma żadnego oparcia w Nowym Testamencie. Tradycja wczesnochrześcijańska
(od IV w.) ustaliła tę datę na dzień rzymskiego świata Natalis Solis Invicti - Narodziny
Słońca Niezwyciężonego sakralizując tym samym dawne święto pogańskie. W Betlejem
“Chrystus zajaśniał nad nami” (Ef 5, 14) i odtąd tylko On nas oświeca (Hbr 6, 4). Wraz z
Jego narodzeniem “noc się posunęła, a przybliżył się dzień” (Rz 13, 12). Dlatego zachęca apostoł: “Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka
prawość i sprawiedliwość i prawda” (Ef 5, 8).
Badajmy więc pilnie owoce naszego życia i pracy, owoce przeżytych dni i lat, by
przekonać się, czy rzeczywiście w Jezusie rozpoznaliśmy Światłość świata. Czy idziemy
do ludzi i świata - by jak mówi Prolog Janowy - “świadczyć o Światłości”?
Ateneum Kapłańskie
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Jezus Zbawicielem świata
Czy wiecie, co się dzisiaj stało? Część z was spała - wprawdzie nie wszyscy, bo
niektórzy z was byli tutaj w nocy, wtedy, gdy “Ziemia ujrzała swego Zbawiciela”. Stało
się to, coście tak pięknie i głośno śpiewały jako refren do psalmu międzylekcyjnego:
“Ziemia ujrzała swego Zbawiciela”.
Przed północą, gdy szedłem do naszego kościoła, na ulicy było ciemno. Spotkałem
wielu ludzi, którzy - jak ja - wędrowali do tego miejsca. Prawie wcale nie rozmawiali ze
sobą. Miałem, wrażenie, że się spodziewają jakiegoś cudu i dlatego w milczeniu, nasłuchując schodziły się tutaj. Słychać było tylko śnieg skrzypiący pod ich butami. Weszliśmy do kościoła, a tu ciemno. Tylko małe czerwone światełko paliło się na ścianie, a na
ołtarzu świeciły się cztery duże świece. Nawet tam w kącie, gdzie w ciągu dnia krzątają
się ministranci pod kierownictwem dwóch starszych panów, też było ciemno.
I nagle zabrzmiały organy, a po chwili rozległ się głośny komunikat zupełnie inny
od tych, które słyszymy w megafonych na dworcach kolejowych czy autobusowych od
tych, których słuchamy codziennie w radio czy telewizji. Był to komunikat śpiewany:
		“Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
		
Wstańcie pasterze, Bóg się Wam rodzi...”
I wtedy ciemność zamieniła się w światłość. Zapłonęły wszystkie żarówki jakie
tylko były w kościele. Zobaczyliśmy leśne choinki wyrzucające z siebie kolorowe płomyki. A tam w kącie, gdzie wczoraj majsterkowali panowie z ministrantami było najjaśniej.
Pojawiła się duża gwiazda nad szopką. W niej ujrzeliśmy żłóbek z małym Dzieciątkiem
Jezus. Był taki zziębnięty, wyciągający rączki do wszystkich, którzy na Niego patrzyli, a
równocześnie cudownie uśmiechnięty. Zobaczcie - teraz też się uśmiecha. I wtedy zrozumiałem tych ludzi, którzy w ciemności podążali do naszego kościoła. Szli do tego miejsca
wezwani głosem serca, czekali. Doczekali się, znaleźli. Serce - głosy ich nie zawiodły.
Jezus przynosi “łaskę i prawdę”. Przychodzi nas “pouczyć”. Wy też przyszliście.
I też widzicie to samo co inni. Dzieciątko Jezus. Zbawiciela świata. On narodził się dwa
tysiące lat temu. Nas jednak wtedy nie było na świecie, więc tej nocy narodził się dla nas.
Słyszeliśmy w Ewangelii, że przynosi nam “łaskę i prawdę”, że przychodzi nas
pouczyć. Teraz jest małym Dzieciątkiem. Dziś się tylko pokazuje światu. Od jutra jednak zacznie nas pouczać. Skoro przyszliśmy dziś Go zobaczyć, przyjdźmy jutro Go
posłuchać. Na pewno spodoba nam się to, co powie, na pewno jest to ważne, co ma nam
do powiedzenia. Prorok Izajasz mówi o Nim:
		“O jak są pełne wdzięku na górach
		
nogi zwiastuna radosnej nowiny,
		
który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
		
który obwieszcza zbawienie, (...)
		
(...) wszystkie krańce ziemi zobaczą
		
zbawienie naszego Boga.”
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To On - mały Jezus jest tym “zwiastunem radosnej nowiny”, On “ogłasza pokój,
zwiastuje szczęście, obwieszcza zbawienie”.
Jeżeli to wszystko prawda, to będzie nam z Nim bardzo dobrze. Przyjdźmy więc
jutro, usłyszeć, co ma nam do powiedzenia, przychodźmy Go słuchać w każdą niedzielę,
w każde święto. Na pewno ma nam dużo do powiedzenia. Przyjdziecie?
Ks. E. Różański OMI, Współczesna Ambona
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Od Bożego Narodzenia do narodzin w Bogu
Pewnemu uczonemu z telewizji, który zapewniał widzów, że żadnych cudów,
żadnych “znaków” na niebie nie ma, Sergiusz Riabinin odpowiedział:
“Przyszła specjalna komisja państwowa międzyresortowa
do Betlejemskiej Stajenki 	pochodzili, popatrzyli, orzekli:
spec od budownictwa: zwyczajna stajenka!
specjalista antropolog: zwyczajne ludzkie dziecko!
specjalista astronom (wyjrzawszy przez okno)
zwyczajne gwiazdy, żadnej Betlejemskiej!
Później złożyli swoje podpisy
pod wspólnym oświadczeniem: BOGA NIE STWIERDZONO!”
Taki mógłby być epilog Betlejemskiej Nocy, gdyby pierwszym świadkom Bożego
Narodzenia zabrakło wiary. Betlejemska gwiazda pozostałaby tylko gwiazdą, stajnia stajnią, a “dziecię owinięte w pieluszki” nie byłoby żadnym nadzwyczajnym znakiem.
Pasterze spaliby spokojnie, a aniołów by wcale nie była. Tylko “świat przez grzechy
nieszczęśliwy” wołałby w którąś z kolei noc o Zbawcę z niebios.
Oto dziś, któryś z kolei raz, wpatrujemy się w betlejemski żłóbek, wczytując się w
ten prosty, a jednak nadzwyczajny znak: “dziecię owinięte w pieluszki”. Dla niektórych
jest to “zwyczajne dziecię”, dla innych - to po prostu gipsowa lalka, dla jeszcze innych to
symbol dobroci prostoty i ubóstwa. Dla wierzących jest to żywy znak obecności Boga z
nami, “który jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Jego”. Bo oto Bóg, który na różne
sposoby przemawiał przez proroków do naszych ojców, na odpowiednim etapie dziejów
“przemówił do nas przez Syna”, Bóg “wysłowił” się przez Syna, który przyjął ludzką
naturę.
Od tamtej cichej Betlejemskiej Nocy, podczas której “Słowo stało się ciałem i
zamieszkało wśród nas” radykalnie odmieniła się sytuacja Słowa. Można je było odtąd
nie tylko usłyszeć, ale także dotknąć, pogłaskać, przytulić zweryfikować. Słowo weszło w
historię i poddało się niejako historycznym, społecznym i politycznym uwarunkowaniom,
Jednak cały czas pozostało i to tak dalece, że św. Jan napisze, iż w Jezusie Chrystusie,
Wcielonym Słowie, “dokonała się” prawda, A więc nie tylko została zakomunikowana,
wyrażona, objawiona, ale także urzeczywistniona. Chrystus nie wypowiedział ani jednego słowa, które by nie miało pokrycia w Jego życiu i działaniu, które by nie zostało
, wcielone” w historyczną rzeczywistość. Dzięki temu odmieniła się także sytuacja
człowieka w tę historyczną rzeczywistość wpisanego. Dobrze zilustrował to C. Norwid
w “Rzeczy o wolności słowa”:
		“Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
		
Stało się - między ludzi wszedł Mistrz wiekuisty
		
I do historii, która wielkich zdarzeń czeka,
		
Dołączył biografię każdego człowieka. (...)
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Wiemy odtąd, że stary świat nie postępował
		
Ani szedł... lecz pochłaniał się i grawitował.
		
Zmienione są niebiosa, ziemia odmieniona,
		
Nie sama boskość, ludzkość ludziom objawiona”.
Do historii triumfalnej interesującej się wyłącznie dziejami wielkich mocarstw
i władców dołączona musi być odtąd biografia ubogiego cieśli z Nazaretu i biografie
wszystkich Jego znajomych i przyjaciół, których nazwał swoimi braćmi i za których oddał swoje życie. Poddając się historycznej weryfikacji, Chrystus sam weryfikuje. historię.
To On wyznacza kierunek prawdziwego postępu, a odchodzenie od Niego, choćby w
imię najbardziej nowoczesnych ideałów, będzie zawsze tylko “grawitacją” po linii ludzkich słabości i cofaniem się wstecz. W Nim ludzkość rozpoznaje prawdę o sobie, o tym
kim jest i kim być powinna, bo w Nim została “ludzkość ludziom objawiona”. On jest
światłością która “w ciemnościach świeci” i wyznacza granice dobra i zła. On oświeca i
odmienia oblicze ziemi.
Gdy Słowo ciałem się stało” objawiło nam radosną nowinę że z łaski Boga
człowiek może przerosnąć samego siebie, że może mieć udział w życiu i chwale samego
Boga. “Wszystkim (...), którzy Je przyjęli udzieliło mocy aby się stali dziećmi Bożymi”.
Wszystko więc zależy od przyjęcia Chrystusa, od tego, czy pozwolimy Mu narodzić się
w naszych sercach. Już A. Mickiewicz żalił się: “Narodził się Chrystus w betlejemskim
żłobie, lecz biada ci, jeśli się nie narodził w tobie”. Także dzisiaj przychodzi “do swoich”
i nie zawsze starcza dla Niego miejsce przy stole, w rozmowach, zabawach, przy pracy,
czasami nawet pod choinką.
“O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza
pokój zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie”. Jakież bogactwo darów opiewa
prorok Izajasz. Bóg przychodzi do człowieka bogaty w miłosierdzie”. Mają o tym przypominać wszystkie piękne bożonarodzeniowe zwyczaje. Bogato .zastawiony wigilijny
stół, pięknie przystrojona choinka, świąteczne upominki, zwyczaj obdarowywania się wszystko to ma skierować nasze myśli i serca ku temu największemu i najcenniejszemu
podarunkowi, jakim jest sam Chrystus, obdarzający nas swoim życiem, swoim pokojem,
swoim szczęściem, swoim zbawieniem. Prorok Izajasz zapowiada, że “wszystkie krańce
ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga”. Aby jednak to stało się możliwe, trzeba najpierw uwierzyć, że ta zwyczajna gwiazda nad Betlejem nie jest wcale taka zwyczajna;
że ta zwyczajna podbetlejemska stajenka nie jest wcale taka zwyczajna, skoro stała się
mieszkaniem Boga; że to zwyczajne Dziecię owinięte w pieluszki nie jest takim zwyczajnym dzieckiem, skoro jego narodzenie odwróciło bieg historii i rozpoczęło nową jej erę.
Pamiętajmy, że “wszystkim tym”, i jedynie tym, “którzy je przyjęli”, Słowo
Wcielone dało moc, “aby się stali dziećmi Bożymi”. Na ile to Boże zbawienie ogarnie
również mnie, zależy od wielu czynników, między innymi od tego, jak przeżywam święta
Bożego Narodzenia. Warto się tu skontrolować, a pomocą niech nam będzie kilka pytań
podsuniętych przez cytowanego już Sergiusza Riabinina:
Jaki wysiłek wkładasz w przygotowanie świątecznego stołu, a jaki w przygotowanie do świąt samego siebie?
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Czy święta przeżywasz, czy raczej przeżuwasz?
Czy przy śpiewaniu kolęd otwierasz tylko usta, czy także serce?
“A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Czy odczułeś realność
słów tej kolędy? Czy nie wydało ci się - co stwierdziłeś ze smutkiem - że bardziej
prawdziwy byłby tekst: “A Słowo ciałem się stało, ale mieszka poza nami...?”
Czy zapalając świece na choince postarałeś się o ciepłe światło w sobie, przynajmniej na tych kilka dni...?
Czy nawet przy wigilijnym stole trudno ci nie mówić o guzikach i wadach twych
bliźnich?
Czy nie zatruwasz Nowonarodzonego Dzieciątka już od kołyski wirusami swojej
nieżyczliwości? Czy nie ziębisz Go swoim chłodem?
Czy gwiazda betlejemska jest dla ciebie tylko ozdobą świątecznej szopki, czy też
prawdziwym światłem i drogowskazem? Czy na serio postanowiłeś iść za jej światłem?
Czy narodziny Boga stały się twymi narodzinami w Bogu?
Ks. Antoni Dunajski, Współczesna Ambona
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Pójdźmy i zobaczmy
					

“Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się nam
Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus” (Łk 2,10-11).

Chrześcijaństwo zaczęło się od tej radosnej wiadomości. Ta wiadomość, którą
wypowiedział Anioł ma znaczenie dla całego świata, także dla każdego z nas. Musimy
więc iść z pasterzami do Betlejem i zobaczyć, co się tam stało.
Co widzimy? Urodziło się Dziecko. Niby nie ma w tym fakcie nic nadzwyczajnego. Każdego dnia i każdej nocy rodzą się dzieci. A jednak tego Dziecka świat nigdy nie
zapomni. To Dziecko każdemu ma coś do powiedzenia i do dania. Godzina Jego narodzin
sprawia, że wszystkie światła nocy stają się mocniejsze niż dzień. Ta godzina stała się
godziną radości i zapaliła miłość.
Dziecię się nam narodziło. Jedyne Dziecko w historii świata, które zstąpiło z nieba
z miłości do nas, ludzi i dla naszego zbawienia. “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne” (J 3,16). Popatrzmy na żłóbek i pomyślmy, do czego zdolna jest miłość Boga.
Pasterze rzeczywiście mieli rację, kiedy powiedzieli: “Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy
co się tam zdarzyło” (Łk 2,15). Warto się przyglądać Bożej miłości. Kto się jej przyjrzał,
dla tego żadna noc nie będzie całkiem ciemna.
Dlaczego On przyszedł? Odpowiedź na tak postawione pytanie dało nam to
Dziecko - Jezus Chrystus - przed swoją śmiercią: “Syn Człowieczy przyszedł szukać i
zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10). To takie rzeczowe i zarazem chłodne stwierdzenie.
Przecież Bóg wie, z jakim trudem ludzie odnajdują swoje utracone człowieczeństwo, jak
bardzo odgradzają się od swojego Pana i Boga.
Czy przyszedł daremnie? Czy Jego miłość nie jest zbyt odważna? Czy nie
powtórzy się sytuacja z czasów potopu, kiedy “Pan (...) żałował, że stworzył ludzi na
ziemi” (Rdz 6,5). Czy teraz nie będzie żałował, że uczynił ten krok w stronę świata? Czy
przyszedł daremnie? Odpowiedź na to pytanie każdy z nas musi w tę noc dać sam. Od
dwóch tysięcy lat pozytywną odpowiedź daje miliony ludzi: szli na śmierć za to Dziecko.
Powierzali Mu swój los i w Jego szkole uczyli się sztuki życia. Także w jego szkole
uczyli się przeżyć godzinę swojej śmierci.
Co stanie się z tym Dzieckiem? To Dziecko przeżyje niewyrażalne ciężkie życie.
Nad każdą godziną Jego życia stoi pytanie: “Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę gdy
przyjdzie?” (Łk 18,8). Na to pytanie chcemy naszemu Panu odpowiedzieć: znalazłeś
wśród nas wiarę.
W tę noc, na wszystkich miejscach, gdzie są ludzie wierzący, będą dziś z przejęciem mówić: Wierzę w Boga i Syna i naszego Pana, który dla nas i dla naszego zbawienia, w tę przenajświętszą noc zstąpił z nieba i stał się naszym bratem.
Ks. Zygmunt Dulewicz, Współczesna Ambona
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Betlejemskie orędzie
			

“Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!”

Tylko Bóg mógł dać człowiekowi orędzie tak zwarte w formie, tak treścią
brzemienne i tak tchnące miłością, zwiastującą pokój skołatanemu sercu człowieka. Od
tamtej chwili wielu mówców i działaczy społecznych będzie w nim szukało natchnienia
do przemówień o pokoju.
Anielskie głosy i blask wśród nocy - to symbol wielkości owego orędzia, ale
ubóstwo żłóbka i nocne ciemności to znak dramatu, na który orędzie Boga skazane jest w
duszy człowieka. Dramat słabości ludzkiej, a nawet złej woli, a przede wszystkim dramat
ludzkiego niezrozumienia.
Wielu polityków będzie się wysilało nad znalezieniem formuły pokoju, nad zawarciem takich umów międzynarodowych, które miałyby zabezpieczyć pokój i ochronić
świat od szaleństwa atomowej zagłady. Wielu z nich będzie mówiło również o dobrej
woli człowieka, ale co będzie sprawdzianem i miarą tej dobrej woli?
O pokój na ziemi będą się modliły narody, a równocześnie dla pokoju i w imię
dobrej woli będą wylewały całe morza krwi i w gruzy obracały całe państwa. Oto Boże
orędzie zbawienia w ludzkiej interpretacji Jego boska wielkość i dramat.
Aby lepiej dramat ten zrozumieć, przyjrzyjmy się nieco temu orędziu nocy betlejemskiej. Składa się ono z trzech części : Druga część mówi o pokoju, trzecia o ludziach
dobrej woli, ale kto pamięta o pierwszej, najważniejszej części orędzia, mówiącej o
chwale Bogu?
Oddanie chwały Bogu to warunek, bez którego nie będzie pokoju na ziemi. Oddanie chwały Bogu to sprawdzian i miara dobrej woli człowieka. Człowiek, który walczył z Bogiem i nie chce Mu oddać chwały, nie jest człowiekiem dobrej woli i nigdy nie
może być czynnikiem pokoju na ziemi. Człowiekiem dobrej woli jest ten tylko, którego
wola - świadomie czy nieświadomie — nastawiona jest na przestrzeganie tego ładu jaki
Bóg przewidział dla świata, a tym samym oddawanie chwały Bogu przez świadome czy
nieświadome przestrzeganie przykazań Boga i spełnianie woli Jego w najszerszym tego
słowa znaczeniu: we wszystkich posunięciach i poczynaniach, począwszy od najbardziej
osobistych, których nikt kontrolować nie może, poprzez współżycie z bliźnim, poprzez
życie rodzinne, zawodowe, społeczne, kulturalne, narodowe i międzynarodowe. Miarą
i sprawdzianem dobrej woli człowieka nie jest samo gadanie, ale czynne przestrzeganie
tego ładu jaki Bóg ustanowił, a tym samym oddawanie chwały Bogu. Ktokolwiek mówiłby o Bogu, ktokolwiek nazywałby się wierzącym, ale uczynkiem swoim i postępowaniem
swoim sprzeciwiałby się postanowieniom Bożym, ten kłamcą jest i bluźniercą, a nie
człowiekiem dobrej woli.
Warunkiem i źródłem pokoju na ziemi jest więc oddawanie chwały Bogu, owo
najistotniejsze, polegające na przestrzeganiu przykazań Bożych i na zachowaniu we
wszystkich dziedzinach życia tego ładu, jaki Bóg ustanowił. Z tego czynnego oddawania
chwały Bogu zrodzi się pokój na ziemi, dzieło ludzi dobrej woli. W tym świetle zrozumiałe staje się całe nauczanie Chrystusa Pana.
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W modlitwie, którą nam Syn Boży zostawił, najpierw każe się modlić: “Bądź
wola twoja!”, a dopiero potem: “Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj!” - bo
to drugie od pierwszego zależy.
Orędzie nocy betlejmskiej jest orędziem nowego ładu. Ładu woli Bożej na ziemi.
Sprzeniewierzenie się woli Boga stało się źródłem wszystkich nieszczęść, a przywrócenie
na ziemi woli Bożej stanie się podstawą nowego ładu i źródłem pokoju na ziemi.
Orędzie Boga rozbrzmiewające nad żłobkiem wskazuje, że leżące tam Dziecię
Boże - to książe pokoju, który jako - owoc miłości między Bogiem i człowiekiem - przychodzi na świat, aby objąć rządy nad sercem ludzkim, aby podbić człowieka miłością;
aby znieść kajdany przemocy, tajną policję i katorgi, a przywrócić kontakt człowieka z
Bogiem, i człowieka z człowiekiem, kontakt oparty na miłości, na dobrej woli, Bożej
woli.
Orędzie betlejemskie odnosi się również do życia rodzin i jednostek. Nie pomogą
nam tradycje gwiazdkowe, łamanie się opłatkiem, nie pomoże wieczerza wigilijna ani
choinka, jeżeli w życiu rodziny wola Boża nie będzie stawiana na pierwszym miejscu.
Każdy członek rodziny w swoim zakresie, wszystkimi swoimi czynami musi oddawać
chwałę Bogu, a wtedy rodzina stanie się przystanią pokoju, królestwem miłości i szczerości.
W przepięknych kolędach naszych będziemy śpiewali “Witaj dziecineczko w
żłobie - Uznajemy Boga w Tobie”. Nie dosyć słowem uznawać Boga, trzeba Go uznać
również czynem. Kto bowiem śpiewa, ale nie czyni, kto nie przystępuje do Sakramentów
świętych, kto depce Sakrament Małżeństwa, ten kłamcą jest a nie wyznawcą Boga.
Chrystus leży w żłobie, a nad stajenką rozbrzmiewa orędzie zbawienia. Jednak
bez nas nawet i Bóg nas zbawić nie może. Dla naszego zbawienia, dla wybawienia
naszej Ojczyzny, Bóg potrzebuje naszej pomocy, chociaż Bogiem jest. Tak jak to w innej
kolędzie będziemy również śpiewali: “Ten co cały świat dzierży - w żłobie leży, ludzkiej
pomocy czeka”.
Dzisiejsze święto stanie się dla nas prawdziwie świętem nadziei, a orędzie betlejemskie orędziem zbawienia. Jeżeli całym życiem naszym, a nie tylko słowami, będziemy Bogu chwałę oddawali, to wtedy, niezłomną nadzieją mocni, będziemy mogli stanąć
przed żłóbkiem i śpiewać z wiarą w wysłuchanie:
		
Podnieś rączkę, Boże Dziecię, Błogosław Krainę miłą.
		
W dobrych radach, w dobrym bycie, Wspieraj jej siłę swą siłą.
Ks. Witold Kiedrowski
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Uroczystość Bożego Narodzenia
			

“Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

Oto słowa błogosławione, słowa głoszące światu odwieczną prawdę, słowa
mogące mu przynieść upragniony pokój i dogłębne ukojenie. Oto Boża recepta na
bolączki ludzkie, z którymi sam człowiek nie może się jakoś uporać. Oto w ogólnym
zarysie jedyny skuteczny program społeczny i polityczny.
Te słowa, ich treść zbawienna, ich melodia krzepiącą od wieków, drzemały na dnie
natury ludzkiej. Lecz dopiero w czasie, kiedy Syn Boży zstępował na ziemię, zostały
przez Aniołów odtworzone, zaśpiewane, w obecnej formie światu ogłoszone. Kościół
Chrystusowy te słowa zapamiętał, podchwycił, przejął ich melodię i treść pouczającą i
śpiewa i rozgłasza dalej, niemal bez ustanku. Powtarza je codziennie we Mszy świętej w
jasnym kolorze odprawianej, intonuje uroczyście w niedziele i święta; a w noc wigilijną
na odgłos tego hymnu anielskiego każe bić w dzwony, by zwiastować ludziom radość i
wesele, jakie ze słów tych płyną, by zapowiedzieć szczęście, jakie niesie ze sobą wprowadzenie ich w życie. Ponadto w dzisiejszą uroczystość czyta i tłumaczy Ewangelię świętą,
w której te słowa się znajdują.
Jeśli tak jest, to dlaczego świat powyższych słów nie wprowadza w życie? Przecież
zapowiadają wszystko to, czego światu dziś brakuje, za czym on goni, co usiłuje osiągnąć
po przez oszustwa i krętactwa, rabunki i krwawe wojny. Czy tych słów nie zna, czy nie
rozumie, czy nie wierzy w ich skuteczność, moc twórczą? A może to jest jakieś nieporozumienie? Niestety, tak! Nieporozumienie i to tragiczne, nie tylko samo w sobie, ale
przede wszystkim w swoich następstwach.
“Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. Człowiek
współczesny tych słów nie chce słuchać, nie chce rozumieć, a tym bardziej nie chce
wprowadzić w życie. Wszystko, co one zapowiadają, mianowicie pokój i związane z
nim dobrodziejstwa pragnie osiągnąć sam własnymi li tylko siłami, bez wskazówek i
pomocy z góry. Czyż nie jest w stanie tego uczynić, czy nie dojrzał do tego, czy nie jest
dość potężny? Przecież stał się panem ziemi. Ujarzmił liczne prawa natury, zaprzągł je
w swoją służbę. Ziemię napełnił warkotem motorów wymyślnych; w powietrzu szybuje
na metalowych ptakach, idzie w zawody z orłami; podziemia ożywił łoskotem kilofów;
w głębinach morskich, zdawałoby się dotąd niedostępnych, budzi zdumienie i popłoch
wśród tworów wodnych; mroki nocne rozjaśnił oślepiającym światłem; głos swój wysyła
na falach eteru na setki i tysiące kilometrów, na drugą półkulę, na krańce ziemi, dzieła
rąk jego szybują w przestrzeniach międzyplanetarnych.
Czyż nie jest wyłącznym panem świata?! Po cóż Bóg? Człowiek jest bogiem!
Najwyższy czas by zerwać bielmo z oczu, by ukazać ludziom nagą prawdę, by wykazać
ich dotychczasowe zaślepienie. Tak, człowiek sam czyni się... bogiem. Nie daje więc
chwały Bogu, jest o nią zazdrosny.
Podszept szatana, szmer jego słów: “staniecie się jako bogowie”, którymi kusił
pierwszych rodziców do nieposłuszeństwa - nie ustał, cicho, niepostrzeżenie płynie nadal
na falach wieków i nadal działa. Pod trującym i ponętnym wpływem tych słów człowiek
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wyłamał się spod dyscypliny Bożej, zdetronizował Boga we wszystkich sprawach od
siebie zależnych, zażądał dla siebie przywilejów i prerogatyw, jakie dotąd tylko Bogu
przysługiwały. Z dumą i zawziętością oddzielił sprawę boską od ludzkiej, odrzucił z
kpinami objawione plany dotyczące urządzenia świata. Zabrał się sam, bez Boga, według
własnych pomysłów i własnymi metodami do zaprowadzania nowego w świecie porządku. Ten nowy porządek - jak brzmiała zapowiedź szumnie i zarozumiale - miał być oparty
na realnych życiowych podstawach, miał zdemaskować dotychczasową obłudę, miał
przynieść upragniony dobrobyt i wyśnione szczęście.
W założeniu, w obietnicach, w zapewnieniach wygląda to pięknie, zachęcająco.
W rzeczywistości jednak przedstawia się to, jak w krzywym zwierciadle, jak w złośliwej
karykaturze, jak szyderczy chichot szatana.
Przywłaszczona przez człowieka “boskość” i jego “nieograniczona” potęga jest co
najmniej problematyczna. Owszem, człowiek może być potężnym, może dokonać wiele
rzeczy wielkich i zadziwiających, ale w oparciu o Boga, o Jego zasady. Natomiast potęga
ludzka używana wbrew prawom Stwórcy, w oderwaniu od Niego, jest krucha, niepewna.
Jej życie, to jak gdyby życie meteoru, błyskotliwe lecz krótkotrwałe. Meteor, oderwawszy
się od swego ciała macierzystego, leci na zatracenie z niesłychaną szybkością, zakreśla
mniej lub więcej efektowny łuk świetlny i wnet pogrąża się głęboko w masę ziemską czy
głębiny morskie i zanika w świadomości ogółu na zawsze. Podobnie dzieje się i z potęgą
ludzką, bez względu na to czy pochodzi z władzy, bogactwa, czy wiedzy ludzkiej. Ona
także ma swe łuki świetlne, ale jakże krótki jest ich żywot. Chwilowo lśnią, zadziwiają, a
potem nagle bledną i ślad po nich ginie. Liczne są na to przykłady. Przyjrzyjmy się życiu
głośnych dyktatorów. Czy nie jest ono podobne do życia meteoru?
Człowiek współczesny ponoć dlatego depcze prawa Boże i popełnia zbrodnie,
by osiągnąć upragnione szczęście. Człowiek usiłujący zająć na ziemi miejsce Boga,
jest bezwzględnie, i niesłychanie surowy w stosunku do swoich bliźnich. Nie znosi najmniejszego sprzeciwu, a tym bardziej oporu; nie tylko krępuje swobodę działania, ale
podporządkowuje sobie najświętszą dziedzinę: wolność sumienia a częstokroć i wolność
osobistą. Tę dziedzinę, którą nawet Bóg uszanował.
Człowiek w nowym, czysto ludzkim porządku nie jest już dzieckiem Bożym, nie
jest godzien miłości bliźniego. Jest maszyną, jest bezwolnym narzędziem do osiągnięcia
z góry zakreślonych celów, bez względu na to czy godziwych, czy potwornych. Czy realnych, czy złudnych. W tym zmechanizowanym świecie stanowi jak gdyby jedno kółko,
które dopóty jest dobre, dopóki sprawnie obraca się według rozkazu.
Ludzie zmuszeni żyć w takim systemie przestają myśleć, tępieją, bo myśli za nich
albo maszyna, którą oni bezwiednie obsługują, albo jeden człowiek, któremu ślepo ulegają. Życie tak urządzone staje się nieciekawe, szablonowe, nieznośne, traci wrodzoną
barwność i atrakcyjność.
W takich warunkach trudno jest nawet marzyć o spokoju i szczęściu. Choćby z
tej prostej przyczyny, że sprawa Boska od ludzkiej nie da się oddzielić; są one bowiem
ze sobą nierozdzielnie złączone. Bóg jest życiem naszym. Kto chce Go wyeliminować z
tego życia - gotuje sobie grób. Urządzenie świata wbrew woli Bożej, wbrew odwiecznym
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prawom miłości i sprawiedliwości już z natury swej musi spowo-dować niepokój i zamęt
we wszystkich dziedzinach i przejawach życia ludzkiego.
Otóż jeśli nie ma na ziemi pokoju, jeśli panoszą się cierpienia i niedostatki,
nieszczęścia i wojny - to wina człowieka, to wskutek braku dobrej woli. Ponadto,
zapamiętajmy sobie również, że pokój prawdziwy, stały i wypływające zeń dobrodziejstwa może ludziom zapewnić tylko Chrystus. To jest prawda, która nigdy nie zblednie.
On jeden przyniósł dla świata pokój, tak uroczyście przy Jego narodzinach zapowie
dziany. Ale na pokój Chrystusowy trzeba zasłużyć. Ten pokój jest uwarunkowany, uzależniony od dwóch czynników: dobrej woli ludzkiej i chwały Bożej na ziemi.
“Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” - te słowa nie
są puste, nie są przypadkowe, nie są obliczone na efekt; to nie poezja ani złudzenie. Te
słowa są pełne treści, stanowią prawdę odwieczną, twarde i konsekwentne prawo Boże.
Te słowa rozbrzmiewają nadal. Głoszą światu tę samą radość, to samo błogosławieństwo, jakie zwiastowały ongiś. Oby te słowa zostały przez wszystkich dosłyszane,
zrozumiane i w życie wprowadzone, a zwłaszcza przez tych, którzy kierują losami
narodów i ludzkości. Przy okazji dzisiejszej uroczystości módlmy się o to gorąco. Bo
gdy to nastąpi, wtedy na pewno spłynie na świat, tak ciągle nękany, pokój Chrystusowy,
pokój sprawiedliwy, pokój stały.
Ks. Paweł Iliński
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Słowo stało się Ciałem
W dwutysięcznym roku otworzyły się na oścież Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra w Watykanie. Rozpoczął się Jubileuszowy Rok Święty. Doczekaliśmy się kolejnej
rocznicy narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem. Dana jest nam szczególna łaska uczestniczenia w misterium Bożego Narodzenia, w tajemnicy Wcielenia. Radość to domena
świętych, tych którzy bezgranicznie zaufali Jezusowi, którzy uznali Go za swego Pana
i oddali Mu swoje życie. Bóg przez Wcielenie wszedł w dzieje człowieka, aby rozproszone owce zgromadzić w jedno. Słowo Boże, źródło prawdy, przyoblekło się w ciało,
ciało stworzonego na obraz Boży człowieka - kształt największego piękna w całym
kosmosie. Tajemnica Wcielenia to tajemnica Boga poszukującego człowieka, który się
zagubił. Słowo Wcielone jest spełnieniem tęsknoty obecnej we wszystkich religiach.
Tajemnica Wcielenia to tajemnica Boga Miłości, który - można by rzec - nie może żyć
bez człowieka. W tajemnicy Wcielenia wieczność wkracza w doczesność. Bóg przemawia do człowieka Słowem miłości. Kiedy rozmyślasz nad Słowem Bożym, kiedy się
modlisz, wówczas Jezus wciela się w Twoje życie, wciela się w Ciebie. On, który jest
miłością Ojca skierowaną ku człowiekowi, przez całe wieki chrześcijaństwa wzywa i
nakazuje: Bierzcie i jedzcie to jest Ciało Moje. Pragnie komunii z nami. Zaprasza do
pełni szczęścia. To On chce w mocy Ducha Świętego w Tobie i przez Ciebie promieniować miłością we współczesnym świecie. “Kochałem cię. Kocham cię. Będę cię kochał.
Ciało nie wystarcza, by się narodzić. Do tego potrzebne jest również to słowo. (...). To
słowo przenika każdą stronicę Biblii, ale równie dogłębnie przenika liście drzew, sierść
zwierząt i każdą drobinę pyłu unoszącego się w powietrzu. Najodleglejszym jądrem materii, jej najgłębszą istotą, najwyższym szczytem jest nie materia, lecz to słowo. Kocham
cię. Kocham cię odwieczną miłością, odwiecznie zwróconą ku Tobie” (Ch. Bobin). Z tej
odwiecznej Miłości wszyscy się wyłaniamy i do niej powracamy. Człowiek-pielgrzym
idąc, uczy się miłować. Nauczyciela odnajduje w Jezusie Chrystusie. Nowonarodzony
jest w centrum chrześcijańskiej rodziny. Tu i na krzyżu najpełniej objawia się pokora i
cichość Boga. Drzwi Święte otwarte. Jezu, nasze serca również. Dokonaj w nich tego,
co zamierzasz. Ojciec Święty stale zachęca nas do uległego poddania się działaniom
Ducha Świętego. Na początku Jubileuszu należy dokonać mocnego postanowienia poprawy. Niech stół wigilijny stanie się miejscem pojednania, przekazania znaku pokoju i
pocałunku miłości. Niech radość Jubileuszu stanie się udziałem wszystkich grzeszników.
Spraw Panie, aby wrócili do domu rodzicielskiego co prędzej i nie zginęli... “Jubileusz
powinien utwierdzić w dzisiejszych chrześcijanach wiarę w Boga, który objawił się w
Chrystusie, umocnić nadzieję, wyrażającą się w oczekiwaniu na życie wieczne, ożywić
miłość, czynnie służącą braciom” (Tertio millennio adveniente, 31).
ks. Tadeusz Czakański, Gość Niedzielny
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Kiedy Bóg się rodzi?
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie pasterze, wstańcie ludzie morskiego trudu, wstańcie wszyscy ludzie dobrej woli i chodźmy do Betlejem. W mieście
Dawida w ubogiej grocie narodził się dla nas Zbawiciel. Chodźmy, pokłońmy się Jezusowi.
Czy Ksiądz Pisma świętego nie zna i gazet nie czyta? Boże Narodzenie było za
czasów panowania Cezara Augusta. A media donoszą, że był to dwa tysiące lat temu.
Zaprasza nas ksiądz do Betlejem, lecz jak pokonamy ogromne odległości, dzielące nas
od groty narodzenia?
Betlejem, to miejsce Bożego Narodzenia, nie musimy, więc iść daleko. Wystarczy
dotrzeć do miejsca, którego szukaliśmy przez cały adwent. Razem z Izajaszem, świętym
Janem Chrzcicielem i Maryją prostowaliśmy ścieżki życia. Przez dobre postanowienia,
uczynki miłosierdzia, świadectwo życia i sakramentalną spowiedź przygotowywaliśmy
Bogu własne serce. A przed kilkoma godzinami w atmosferze pokoju, radości i miłości
podzieliliśmy się białym opłatkiem wigilijnym chlebem. Złożyliśmy sobie życzenia,
wypływające ze szczerego serca, śpiewaliśmy kolędy: pieśni spełnionych nadziei. Bo
Bóg się rodzi, moc truchleje; ma granice nieskończony.
Bóg się rodzi, gdy człowiek staje w prawdzie o sobie; Gdy w każdym postanowieniu staje się choć trochę lepszym. Bóg się rodzi, gdy oddaję to, co ukradłem. Bóg
się rodzi, gdy wracam do pierwotnej gorliwości modlitwy, Bóg się rodzi, gdy razem z
rodziną klęczę odmawiając pacierz. Bóg się rodzi, gdy przepraszam, a nie czekam na
przeproszenie. Bóg się rodzi, gdy odwołuję kłamstwa, oszczerstwa. Gdy przestaję być
donosicielem, plotkarzem - Bóg się rodzi.
Czy doszliśmy już do miejsca Bożego narodzenia? Nie jest ono, aż tak daleko.
Wystarczy tylko dobre postanowienia zamienić w zrealizowany czyn. Wtedy Bóg się
urodzi, a my w Betlejemskiej grocie swojego serca razem z pasterzami oddamy Bogu
pokłon i złożymy dary.
Proszę księdza - Pasterze do żłóbka przynieśli dary, a my, co mamy ofiarować?
Pasterze złożyli dary swojego codziennego życia. Pasterski trud i jego owoce. A my klękając przed Bogiem narodzonym dla naszego zbawienia złóżmy mu w darze naszą wiarę
i czyny z niej wynikające. Żyjmy tak jak wierzymy. Czy marynarz ma być bezdusznym
ateistą tylko dlatego, że jest daleko od rodziny. Albo czy ma zapomnieć o modlitwie tylko, dlatego, że nie widzi kościelnej wierzy. Czy wierzący nauczyciel ma stać się ateistą
wraz z wejściem do szkoły. A wierzący lekarz ma być mordercą, tylko, dlatego, że jest
w pracy. Niech wiara określa sposób życia. Żyjmy tak jak wierzymy, a nie wierzmy tak
jak żyjemy.
Razem z pasterzami ofiarujmy Narodzonemu Bogu naszą Nadzieję. Dbajmy o nią,
aby była jak gwiazda Betlejemska, która nigdy nie gaśnie, gdyż jest zwiastunem ciągłego
rodzenia się dla Boga i wzrastania w dobrym. Bo Bóg Rodzi się dla człowieka po to, aby
człowiek narodził się dla Boga.
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Razem z pasterzami ofiarujmy Narodzonemu Bogu naszą Miłość, która owocuje
dobrem, bo takiej miłości, która owocuje grzechem wstydzę się ofiarować Bogu. Złóżmy
Bogu w darze miłość naszych rodzin. Przytulenie żony, pocałunek męża, radość narodzin,
pierwszy ząbek dziecka i jego pierwsze słowo. Oddajmy Bogu małżeńskie oczekiwania
i powroty, każdy uśmiech i każdy ból. Oddajmy Bogu wierna miłość, która nigdy się nie
kończy.
Razem z pasterzami ofiarujmy Narodzonemu Bogu naszą konsekwentne nawróceń.
Wigilijny wieczór, to wieczór radości, dobra, pokoju i miłości. Niech jego atmosfera przeniesie się na wszystkie dni roku. Życzę więc wszystkim, abyśmy korzystając z owoców
Bożego narodzenia rodzili się dla Boga. Abyśmy mieli zawsze czyste serca: wolne od
grzechu i błędu.
Udajmy się do Betlejem swojego serca, ofiarujmy je Bogu na mieszkanie. Niech
Bóg Nowonarodzony będzie w nim Jedynym Królem i Panem. Amen
Ks. Piotr Libiszewski SAC
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Boże Narodzenie
Dzisiejsza uroczystość już nie jeden raz zachęcała nas to zastanowienia się, czy
Jezus narodził się także w moim sercu, czy miał tam przygotowane mieszkanie. I pewnie
odpowiadaliśmy ‑ tak. Nie zawsze dokładnie zastanawiając się, co to znaczy ‑ przyjąć
kogoś do swego serca. Co znaczy ‑ chcieć i pozwolić komuś zamieszkać. Wreszcie: co
znaczy ‑ mieć w swoim sercu Boga.
W swoim sercu możemy mieć wiele osób, tych najbardziej ukochanych, najdroższych. Nasze serce bowiem porównać można do obszernego domu, w którym jest
wiele mieszkań. Niektóre są już zajęte, wiele jest wolnych. Przeznaczone są dla naszych
ukochanych, z którymi chcemy być blisko. To my decydujemy kto zamieszka w jednym
z tych mieszkań.
Nasze serce jest jednak domem wyjątkowym. Nie ma w nim miejsca dla osób,
których sami nie zaprosimy. Jako gospodarze tego domu zobowiazujemy się również
do zapewnienia odpowiednich warunków do mieszkania. Każdemu musimy zapewnić
takie warunki, aby było mu dobrze, wygodnie. W tym wyjątkowym domu powinno być
ciepło. Powinien on być ogrzewany ciepłem pochodzącym z naszej miłości do każdego
z mieszkańców. Ciepłem, które jest okazywane, nie skrywane. Każde okazanie uczucia
osobie, która w naszym sercu mieszka, jest dla niej ogrzaniem, słonecznym światłem,
jest promieniem miłości.
Dobrze byłoby, gdybyśmy naszym gościom często mówili, że ich kochamy, że są
dla nas kimś wyjątkowym, że ‑ po prostu ‑ cieszymy się, że są. Mówili na głos, aby ten
drugi usłyszał i mógł cieszyć się naszą miłością, naszymi dobrymi słowami.
Nowonarodzony Jezus ‑ tak jak każde dziecko ‑ pragnie ciepła, naszego ciepła.
Jeśli zdecydowaliśmy się zaprosić Go, powinniśmy dać Mu to co jest dla nas najcenniejsze. Z pewnością cenimy naszą przyjaźń. Chcielibyśmy mieć przyjaciół i sami chcielibyśmy być przyjacielem. Dlatego dajmy naszą przyjaźń Jezusowi a On obdarzy nas swoją
‑ najcenniejszą, najwierniejszą. Starajmy się być dobrym, kochającym przyjacielem. Gdy
oddamy Mu jedno z mieszkań w naszym sercu, On ‑ Książe Pokoju ‑ wniesie tam pokój
i ciepło. Tak bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Trzeba wiedzieć, że im więcej
uczucia ofiarujemy Jezusowi, tym więcej pokoju i radości otrzymamy od Niego.
Warto się dziś zastanowić, czy naprawdę kochamy Jezusa. Tę naszą miłość do
niego możemy porównać z miłością, którą odczuwamy do innych ludzi. Gdy kogoś
kochasz, chcesz jak najczęściej przebywać w jego towarzystwie, myślisz o nim, dajesz
mu to co masz w swoim życiu najcenniejszego. Czy tak jest z twoją miłością do Jezusa? Czy chcesz z nim być? To przebywanie z Nim to modlitwa i Msza św. Czy chętnie
się modlisz? Z jakim nastawieniem przychodzisz na Mszę? Czy czujesz, że idziesz na
spotkanie z przyjacielem, czy raczej traktujesz to jako nieprzyjemny i nudny obowiązek.
Czy Komunia św. jest chwilą radosną, czy zupełnie obojętną? To są pytania, które warto
sobie zadać z racji dzisiejszej uroczystości, aby zweryfikować naszą miłość do Jezusa.
Życzę, aby każdy z nas mógł na te pytania odpowiedzieć: tak.
Ks. Pawłowski
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Boże Narodzenie
Bardzo wymowne są słowa jednej kolędy włoskiej: “Panie, nic się nie zmieniło.
Wszystko jest tak jak wtedy, gdy do nas przyszedłeś”.
Ale czy naprawdę tak jest? Czy jest jeszcze miejsce na nadzieję? Czy warto dzisiaj
iść do Betlejem?
Oczywiście, warto powrócić do Betlejem, ponieważ w tym samym czasie w
Kalkucie i w innych miastach świata setki sióstr świętują Boże Narodzenie z opuszczonymi, z ostatnimi na tej ziemi, z najbiedniejszymi z biednych.
To jest wybór, który narodził się w Betlejem.
A więc Betlejem nie było niepotrzebne: coś się zmieniło na tym świecie. Niech
Pan za to będzie błogosławiony.
Warto iść do Betlejem, ponieważ tej samej nocy tysiące i tysiące misjonarzy
świętują Boże Narodzenie daleko od domu i od ojczyzny, ponieważ wybrali dla siebie
inny dom i inną ojczyznę.
Oni są ludźmi takimi jak my, lecz żyją inaczej niż my.
Stali się biednymi dla biednych, słabymi dla słabych, sługami pośród sług; z miłości do Tego, który stał się ostatnim człowiekiem chociaż jest Wszechmogący.
A więc Betlejem nie było niepotrzebne: coś naprawdę zmieniło się na tym świecie,
coś zakwitło na pustyni naszych egoizmów. Możemy jeszcze mieć nadzieję.
Tak, warto iść do Betlejem, ponieważ dzisiaj wiele osób, z własnej woli, poświęca
się aby ratować młodzież od narkomanii, chorych na najgroźniejsze choroby naszego
wieku; czynią to w imię Chrystusa i tych, którzy byli pierwsi na tej drodze, rzucają się
na te niebezpieczeństwa popchnięci miłością.
Warto iść do Betlejem, ponieważ, gdy posuwa się kultura egoizmu, która odrzuca i
zabija dzieci, są także ci, którzy przyjmują życie z radością, oddając chwałę Bogu. Dzisiaj
są ludzie, którzy otwierają swe serca, aby przyjąć nawet dzieci zaznaczone cierpieniem i
boleścią i tworzą dla nich nowe rodziny: to są fakty naszych czasów, to są kwiaty naszej
epoki.
Dziecina z Betlejem dała godność każdemu dziecku: niektórzy to zrozumieli i
właśnie oni podnoszą godność całemu światu.
Możemy więc potwierdzić prawdę powiedzianą przez Proroka Izajasza:
“Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło.
Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele”.
Tak, wzrosła radość, zwiększyło się wesele, ponieważ wydarzenie z Betlejem
odnawia się w wielu ludziach, którzy pozwolili posiąść się przez dobroć Boga i cierpliwie
naśladują Go w miłości.
Wszystko narodziło się w Betlejem!
“Albowiem Dziecię nam się narodziło,
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Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca
Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec,
Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic...
Pan Zastępów tego dokona”
To jest prawda, to jest prawda, która zmusza nas do płaczu z radości, nadaje sens
naszemu życiu i naszym życzeniom.
Życzenia “Wesołych Świąt Bożego Narodzenia” są takie: naśladować Chrystusa
i rozprzestrzeniać światło z Betlejem oraz stawać się światłem dla innych.
Życzę Wesołych Świąt dla was wszystkich, bo Światło jest dla wszystkich: chodźmy do Betlejem.
Ks. Tadeusz, Okruchy
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Jak to możliwe?
Dziś, w noc Bożego Narodzenia, to do nas skierowane zostają słowa: “Narodził
się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”. Przeżywamy noc pełną światła: “Chwała
Pańska zewsząd ich oświeciła”. Łukasz starannie opracował ten tekst, abyśmy mogli
odczuć wagę słów, które rodzą w nas adorację: chwała Pańska, Zbawiciel, Mesjasz, Pan.
Łukasz lubi dawać ten tytuł Jezusowi ‑ tytuł, który w noc Bożego Narodzenia opromieniony jest już chwałą Bożą.
Dzieciątko w stajence to Bóg ‑ co roku odżywa w nas to zdumienie. Cicha Noc,
święta Noc stale na nowo oswaja nas z tym stwierdzeniem, które jest naszą wiarą i które
potrzebuje całej mocy naszej wiary: Bóg jest tu, w tym Dziecku.
“Życie objawiło się i my głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam
zostało objawione” (1 J 1,2).
Nasze życie ludzi wierzących ‑ życie obecne i przyszłe ‑ uzależnione jest od tego,
co głoszą Jan, Marek, Mateusz i Łukasz: Dziś dla ciebie narodził się Zbawiciel, jest Nim
to Dziecko, które jest Bogiem.
Dowód wprowadza nas jednak w zakłopotanie: “Znajdziecie Niemowlę, owinięte
w pieluszki: to będzie znakiem dla was”. Znakiem, że jest Bogiem? Powinny być trąby,
błyskawice, złoto, armie i tłumy, całe to tradycyjne zamieszanie, jakie otacza wielkich
tego świata.
Bóg jest potężny... Do tego stopnia, że potrafi przyjść w ubóstwie i milczeniu!
Muszę łączyć jako jedno Jego transcendencję i to Dziecko. Nie może mi umknąć ‑ kiedy
próbuję poznać Jezusa ‑ ani Jego bóstwo, ani Jego pokorne człowieczeństwo. Tu, w
żłóbku, rozpoczyna się przygoda, wobec której blaknie każda inna: oto Ktoś staje się po
ludzku Bogiem i po Bożemu człowiekiem.
Jaką niesamowitą wartość musi mieć nasze życie, skoro Bóg do tego stopnia się z
nim wiąże. Ale jaka niewiarygodna miłość, że tego chce. Dziś, przy żłóbku, nie mówimy:
“Boże mój, jak bardzo Cię kocham”. Dziś mówimy: “Jak bardzo nas kochasz!”.
ANDRÉ SOVE, Homilie niedzielne, Kraków
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Syn został nam dany
Noc, którą przeżywamy, tradycja chrześcijańska zwykła nazywać Betlejemską.
Różni się ona od każdej innej nocy, dlatego że podczas tej nocy obchodzimy liturgiczną
pamiątkę Narodzin w Betlejem Jezusa Chrystusa. Odprawiana w tę noc Msza św. zwana
Pasterką zaprasza do rozważania niezwykłego Wydarzenia, które miało miejsce prawie
dwa tysiące lat temu w Betlejem judzkim, w dalekiej ziemi palestyńskiej. Co nam zamierza powiedzieć, co chce uświadomić, do czego pragnie zachęcić i wezwać tegoroczne
Boże Narodzenie? Przede wszystkim jesteśmy na progu trzeciego i ostatniego roku bezpośredniego przygotowania do wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa. To Rok Ojca, rok
solidarności z ubogimi i dialogu z innymi religiami. Nie można przeoczyć w tę świętą
Betlejemską noc tych ważnych tematów.
Ten trzeci rok przygotowań do Wielkiego Jubileuszu ma był poświęcony rozszerzeniu “horyzontów człowieka wierzącego zgodnie z perspektywą samego Chrystusa:
perspektywą prawdy o «Ojcu, który jest w niebie» (por. Mt 5, 45), przez którego On został posłany i do którego powrócił (por. J 16, 28)” (TMA, 49). Jak rozumieć perspektywę
prawdy o Ojcu?
Za każdymi narodzinami stoi czyjeś ojcostwo, a zarazem stwórczy akt samego
Boga, gdyż w tajemnicy każdego poczęcia i narodzin Bóg dzieli się swoim ojcostwem ze
stworzeniem. Za narodzinami Chrystusa objawia się prawda o ojcostwie Boga w sposób
wyjątkowy, gdyż Jego Syna, odwiecznie zrodzonego, za sprawą Ducha Świętego poczyna
dziewiczo w swoim łonie Maryja Panna. W dzisiejszą Noc Bóg Ojciec posyła swojego
Syna na świat, aby go zbawił, to znaczy aby pokierował świat drogą ku Bogu - Stwórcy
wszelkiego istnienia i Ojcu każdej ludzkiej istoty.
Z prawdy, że z Boga bierze początek wszelkie ojcostwo, płynie nader ważne przesłanie: o odrodzenie się godności ojca, o odpowiedzialne ojcostwo, o sakramentalny
charakter ludzkiego ojcostwa, aby dziecko składając ręce do modlitwy Ojcze nasz, w
swoim ojcu widziało obraz Ojca niebieskiego, aby dziękowało Bogu za dar ojca. Należy
podjąć starania, aby promieniowanie ojcostwa rozświetlało codzienność polskich rodzin.
Kogo nie wzrusza widok stajenki, gdzie w żłobie leży Boży Syn? Nie na wzruszeniach buduje się wszakże chrześcijańska rzeczywistość. Międzyludzkiej solidarności nie zbudują hasła, transparenty, pochody. Dla chrześcijanina to stanowczo za mało
wyśpiewać w dzisiejszą noc nawet całą duszę w kolędach. Ojciec Święty przypomina:
“Należy wręcz stwierdzić, że działalność na rzecz sprawiedliwości i pokoju w świecie
takim jak nasz, naznaczonym przez liczne konflikty i niedopuszczalne nierówności
społeczne i ekonomiczne, jest kluczowym aspektem przygotowań i obchodów Jubileuszu.
Dlatego chrześcijanie, nawiązując do zasad zapisanych w Księdze Kapłańskiej (25, 8-28),
powinni stał się rzecznikami wszystkich ubogich świata” (TMA 51).
Głęboki sens mają słowa Chrystusa: “Ubogich zawsze będziecie mieć pośród
siebie”. Ubodzy są okazją do wcielania w życie Chrystusowego wezwania do miłości
społecznej, sprawdzianem chrześcijańskiej autentyczności i sądem nad niewrażliwością,
egoizmem, zamknięciem się na potrzebujących. Chrystus złożony przez Matkę w żłobie
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jest pierwszym Sędzią człowieka, przychodzi zobaczyć razem z wszystkimi ubogimi
świata, co zrobiliśmy z darami otrzymanymi od Ojca dla wszystkich Jego dzieci. Nie
można pogodzić filozofii konsumizmu z zasadami Ewangelii, która jednoznacznie opowiada się za opcją na rzecz ubogich i potrzebujących. Jeżeli “Chrystus, będąc bogaty, dla
nas stał się ubogim”, to Jego wyznawcy winni dzielić się z potrzebującymi tym, co sami
otrzymali z rąk Ojca niebieskiego, winni się czuć jedynie zarządcami dóbr doczesnych.
Każda inność albo fascynuje, ciekawi, albo złości i prowokuje. O ileż bardziej
jest to prawdziwe na gruncie religii. Tak bardzo historia ludzka przepełniona jest długimi
pasmami wydarzeń, które można podciągnąć albo pod fascynację, albo odrzucenie z
wyższością wtajemniczonego credo i ksiąg świętych innych religii. To zjawisko niestety
ma miejsce i za naszych dni. Z jednej strony panuje moda na religie Dalekiego Wschodu,
na magię, egzoteryzmy i horoskopy, a z drugiej w różnych częściach świata toczą się
wojny wyznaniowe. Jedni giną czy spędzają wieloletnie więzienia za swoje przekonania,
inni z fanatyzmem odnoszą się do niewiernych. Świat woła o tolerancję. U nas nie jest aż
tak źle, ale nie może ujść uwagi, że ateiści skarżą się na brak tolerancji, a chrześcijanom
odmawiają prawa do istnienia.
Kościół zaś przekonuje do dialogu międzyreligijnego, gdyż dialog jest jedyną,
godną człowieka, formą poszukiwania prawdy. Warto przypomnieć myśl Jean Guitton’a
z artykułu opublikowanego kiedyś w La Croix a przytoczonego w jego słynnej książce
Dialogi z Pawłem VI: “Dialog będąc spotkaniem dwóch przyjaciół odwiecznej prawdy,
jest swobodnym turniejem, gdzie jeden przysięga drugiemu, że ustąpi jedynie wobec
światła”. Dialog nie jest ani ugodą za wszelką cenę, ani trzecią drogą. Jest spotkaniem
wiernych sobie i swemu sumieniu w klimacie miłości prawdy i wzajemnego szacunku.
Inność ma uczyć wielkoduszności, miłości i pokory. Nie można zapominać o słowach
Chrystusa: “Kto nie jest przeciw wam, jest z wami” tak samo jak o innych Jego słowach:
“Kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”. W duchu obu tych wypowiedzi łącznie należy pojmować przestrogę: “We wszystkich tych przedsięwzięciach (dialogu międzyreligijnego
- p.m.) należy jednak zważać, by nie prowadziły one do niebezpiecznych nieporozumień,
i zachowywać czujność wobec ryzyka synkretyzmu oraz łatwego i zwodniczego ireni
zmu” (TMA 53).
Chrystus narodził się dla wszystkich ludzi, umarł dla nas i dla naszego zbawienia,
przyniósł pokój, przyszedł zburzyć mur wrogości, jaki dzielił ludzkie serca, wzniesiony
przez grzech, przez egoizm i brak dialogu. Dzięki Chrystusowi, którego Narodziny w
dzisiejszą noc uroczyście obchodzimy, nie jesteśmy sierotami, mamy Ojca w niebie, a
wszyscy braćmi jesteśmy. Ciesząc się dzisiejszą uroczystością, w której otrzymujemy
najcenniejszy dar Ojca: miłość objawioną w Jego Synu, nie możemy nie uczcić i Jego
Matki, Maryi, która jawi się oczom wierzących jako doskonały przykład miłości Boga
i bliźniego. (...) Jej macierzyńska misja, podjęta w Nazarecie i przeżyta w pełni w Jerozolimie u stóp krzyża, staje się w tym roku serdecznym przynagleniem skierowanym do
wszystkich dzieci Bożych, aby wróciły do domu Ojca” (TMA 54).
ks. Stanisław Jankowski SDB
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Boże Narodzenie
Drodzy Bracia i Siostry! Czarni mieszkańcy Kamerunu dziwili się bardzo, gdy
misjonarze ze Zgromadzenia Oblatów mówili im, że Pan Jezus narodził się w małym,
półpustynnym miasteczku Betlejem. Wydawało im się, że Betlejem należało szukać na
niebie, a nie na ziemi, a jeśli już na ziemi, to powinno ono być pięknym, bogatym miastem ze wspaniałymi pałacami. W ich pojęciu zejście Boga na ziemię powinno odbywać
się w miejscu niezwykłym i wśród niezwykłych okoliczności.
Podobnie sadzili Izraelici. Idąc za przepowiedniami proroków wierzyli w nadejście Mesjasza, wierzyli, że wraz z Jego nadejściem ludzie będą lepsi, bardziej zamożni,
a otaczająca ich przyroda — piękniejsza. Ives Congar, francuski teolog - dominikanin,
zanotował anegdotę, dobrze charakteryzującą te mniemania. Otóż starego rabina – czyli
uczonego żydowskiego - zawiadamia ktoś, że Mesjasz już zjawił się na świecie. Rabbi podchodzi do okna, uważnie rozgląda się wokół, wraca na swe miejsce i stwierdza:
„Nie, jeszcze go nie ma. Nie widzę żadnej zmiany”. Świat nadal wygląda szaro, jak zawsze. Nie przyszło mu do głowy, że ta zmiana ma się dokonać w sercach ludzi. Zmiany
zewnętrzne w przyrodzie, opisywane przez proroków, są tylko symbolem tego, co powinno dokonać się we wnętrzu. My wiemy już teraz, że te zmiany w naszych sercach i
umysłach, które nazywamy nawróceniem, dokonują się nie błyskawicznie, nie w jednym
momencie, ale powoli, stopniowo, w trudnej pracy nad sobą i przy ciągłej pomocy łaski
Boże.
Moi Drodzy! Nikt właściwie poza pasterzami, a potem i mędrcami ze Wschodu nie zauważył, a przynajmniej nie wziął na serio faktu narodzenia Chrystusa. Dla
mieszkańców Betlejem i pobliskiej Jerozolimy był to zwykły, szary dzień pracy, może
tylko bardziej hałaśliwy i gwarny ze względu na wielką rzeszę przybyszów, którzy przywędrowali tu na spis ludności. I nawet gdyby któryś z pasterzy przybiegł do Świętego
Miasta, wołając po ulicach, że się narodził Mesjasz, niewielu by mu uwierzyło. Wszyscy
poważniejsi Izraelici zawołaliby: Co — narodził się w stajni i objawił tylko wam prostym, nieokrzesanym pastuchom? Nie, to niemożliwe! Bowiem uczeni w Piśmie, faryzeusze i ci wszyscy, którzy mieli jakiekolwiek znaczenie w Izraelu, inaczej wyobrażali
sobie to narodzenie. Myśleli, że Mesjasz pojawi się w wielkiej chwale, z rozgłosem,
gdzieś na dworze królewskim lub przynajmniej w jakiejś bogatej rodzinie. I wydawało
się im, że cały Izrael z kapłanami na czele przyjdzie złożyć mu pokłon.
Dziś jest inaczej. Jest właściwie tak, jak to sobie wyobrażali ci poważni Żydzi, bo
Chrystus jest już powszechnie znany. Wielu ludzi idzie na Mszę św., aby uczcić Jezusa
narodzonego w żłóbku. Jego ubóstwo im nie przeszkadza. I te tłumy wiernych gromadzą
się nie tylko w krajach typowo chrześcijańskich, ale w kościołach i kaplicach rozrzuconych wśród parnych lasów, pogańskich krajów równikowych, a także w zimnych krajach
półkuli północnej.
Umiłowani w Chrystusie! Co takiego dał Chrystus światu, co przyniósł na ziemię,
że tak czcimy Jego narodzenie i tak się nim radujemy? Każdy z nas mógłby powiedzieć,
że dzięki Jego narodzeniu i śmierci mógł stać się chrześcijaninem i ma przed sobą perspektywę nieba, nadzieję zbawienia i wiecznego szczęścia. „Niektórzy wprawdzie, upra-
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szczając sprawę, mówią tak: No cóż, to, że stałem się chrześcijaninem, wynikło z tego,
że się urodziłem w rodzinie chrześcijańskiej. Jest w tym trochę prawdy. Pełna prawda
jest jednak taka; jestem chrześcijaninem, bo pewnej nocy narodził się z niewiasty na tym
świecie Jezus Chrystus i uruchomił poprzez wieki olbrzymie energie zbawcze. Poprzez
rodziców, środowisko i Kościół ta energia dosięgła i przeniknęła mnie. Jej początek i
źródło znajdują się w Jezusie narodzonym w stajni betlejemskiej”
Drodzy Bracia i Siostry! Człowiek niewierzący lub poszukujący dopiero sensu życia pytałby nas dalej: Zostawmy na boku sprawę zbawienia. A proszę mi powiedzieć, co
takiego tu na ziemię, w wasze ludzkie życie wniósł Chrystus, za co wszyscy moglibyśmy
Go czcić? Krótko, w niewielu słowach, należałoby mu odpowiedzieć: wniósł miłość,
której nie było lub było bardzo niewiele w kulturze i moralności starożytnej. Ludzkość
przed naszą erą, to znaczy przed narodzeniem Chrystusa, miała już pewną kulturę, wypracowała pewne zasady moralne. Jej etykę moglibyśmy nazwać etyką sprawiedliwości, to
jest odpłacania dobrem za dobro, a złem za zło. Ta moralność miała zasadniczo na celu
opanowanie poprzez silę i karę egoistycznych instynktów i dążeń człowieka. Wiemy, że
instynkty: rozrodczy, posiadania, walki i panowania mogą uczynić człowieka człowiekowi wilkiem. Stąd starożytna etyka sprawiedliwości ustaliła zasadę: oko za oko, ząb za
ząb. Była to jakaś sprawiedliwość, poskramiała wybujały egoizm, czyniła życie do pewnego stopnia znośnym. Była to jednocześnie sprawiedliwość okrutna, oparta na zemście
i strachu. A co zmienił Chrystus?
Znany filozof hiszpański, Ortega y Gasset, powiedział: „Przez moralność (sprawiedliwość) poprawiamy wypaczenia płynące z naszych zmysłów, przez miłość zaś braki
naszej moralności”. Otóż Chrystus – moi drodzy przez swą naukę miłości usiłuje, i mamy
nadzieję często skutecznie, usuwać, niwelować braki moralności opartej na samej sprawiedliwości, usiłującej poprzez odwet, karę i formuły prawa regulować życie ludzkie.
O miłości, choć nie z takim naciskiem, mówili i inni nauczyciele. Chrystus jednak
dał swej nauce o miłości nową podstawę, mianowicie: przypomniał nam gdzieś głęboko
w duszy ludzkiej drzemiącą prawdę o braterstwie i równości wszystkich ludzi jako dzieci
jednego Ojca, Boga. Ludzkość uznawała dotychczas braterstwo według ciała i krwi i w
mniejszym lub większym stopniu kierowała się dobrocią w stosunku do krewnych lub
osób związanych z nami innymi węzłami naturalnymi.
Chrystus natomiast przypomniał i jak najmocniej podkreślił, że wszyscy bez wyjątku mamy wspólnego Ojca, a więc mamy żyć jak bracia, a nie jak wrogowie, obcy lub
obojętni. Sam przez wcielenie i narodzenie stał się jednym z nas, naszym bratem i swym
życiem pokazał, jak ma wyglądać stosunek człowieka do człowieka oparty na braterskiej
miłości. Na pierwszym miejscu postawił wybaczenie płynące z miłości, a nie odwet i karę
postulowane, które wymagała sama sprawiedliwość.
Moi Drodzy! Betlejem i żłóbek uczą nas, jaka ma być w świetle nowej moralności,
moralności miłości, postawa wobec rzeczy materialnych. Ubóstwo żłóbka mówi nam, że
prawdziwa wartość człowieka nie zależy od tego, ile się posiada. Wobec Boga dziecko
biednych rodziców, których nie stać nawet na kołyskę, ma taką samą wartość, jak dziecko
Napoleona, które złożono w złotej kołysce czy milionera lub gwiazdy filmowej, otoczone
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luksusem.
Wprawdzie gorzka mądrość ludowa mówi w przysłowiu kalabryjskim: „Kto
nie ma, ten i nie jest” i konsekwentnie: kto ma mało, ten jest mniej człowiekiem lub
mniejszym człowiekiem. Ocena Chrystusa i jego autentycznego wyznawcy – to znaczy
każdego z nas jest jednak inna. Wie on, oczywiście, że z nędzy może płynąć nierówność
wśród dzieci ludzkich i ich cierpienie; dlatego dokłada wszelkich starań, aby każdemu
zapewnić minimum potrzebne do egzystencji. Stanowczo odrzuca ideał luksusu i oceny
człowieka według ilości posiadanego złota lub pieniędzy w banku.
Umiłowani w Chrystusie! Pieniądze i bogactwa według nauki Chrystusa mają być
nie środkiem do wywyższenia, ale do okazania miłości. To jest ideał. Dziś, gdy żłóbek
nam go przypomina, zdajemy sobie sprawę, jak daleko my, chrześcijanie, jeszcze odbiegamy od niego.
Pewien starszy pan, chrześcijanin, zapytany, jak udały mu się święta, odpowiedział: „Żonie kupiłem futro i cieszy się nim bardzo, córka otrzymała modny kostium,
a syn najnowszy komputer z procesorem Pentium III i też są zadowoleni. Czyli można
powiedzieć, że święta się udały”. Pytający był człowiekiem społecznie zaangażowanym
i jednocześnie gorliwym katolikiem, stąd ta odpowiedź mu nie wystarczała i pytał dalej:
„A jak w rodzinie staraliście się uczcić Pana Jezusa przez zainteresowanie się innymi,
potrzebującymi pomocy?” Odpowiedź brzmiała: „Mnie wystarcza mój dom, może inni
mają więcej czasu i możliwości, niech się zajmą tymi sprawami”. Między tym chrześcijaninem a mieszkańcami Betlejem, którzy odmówili przyjęcia Świętej Rodzinie, nie ma
właściwie żadnej różnicy.
Drodzy Bracia i Siostry! Warto się zastanowić, czy i my nie jesteśmy podobni
mniej lub bardziej do tych spokojnie żyjących mieszkańców Betlejem, nie dostrzegających Jezusa i Jego ubogich braci. Ile kupiliśmy rzeczy luksusowych i niepotrzebnych,
które może pójdą szybko do kosza, aby uczcić narodzenie ubogiego Dzieciątka.
Naprawdę, czy aby uczcić? Jezusowi na pewno bardziej podobałyby się nasze święta,
gdyby wielu, zwłaszcza tych zamożniejszych, część swoich pieniędzy przeznaczonych
na wydatki świąteczne przeznaczyło dla ubogich. Miłość poznaje się po czynie i ofierze
z naszego czasu, majątku i sił. I tylko przez taką czynną miłość możemy godnie uczcić
przyjście na świat ubogiego Jezusa.
ks. Krzysztof Wójs
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Boże Narodzenie
„Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie...” to słowa jednej z najpopularniejszych
kolęd którą zapewne śpiewaliśmy siedząc niedawno przy wigilijnym stole. Słowa te
nawiązują one do Ewangelii, która mówi że: pasterze poszli z pośpiechem i odnaleźli
Maryję Józefa i Dzieciątko leżące w żłobie.
Aby znaleźć Dzieciątko pasterze musieli pójść. Potwierdza to często nie zauważone pouczenie Pisma św., które mówi że Boga należy szukać „Bóg nasz jest Bogiem
ukrytym...”„Boga nikt nigdy nie widział” Bóg ukryty pragnie jednak aby Go Szukać
nieustannie na drogach swojego życia... jak nauczyli nas tego rodzice!
Opowiadał stary Polonus, który spędzał wakacje w Polsce jak w jego parafii przed
laty rozpoczęła się pasterka, kiedy organista zaintonował kolędę „W żłobie leży” ktoś
zauważył brak Dzieciątka w żłóbku, rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania które
były bezskuteczne. Przed Ew przy drzwiach kościoła zrobił się ruch, ludzie zaczęli się
rozstępować a przejściem kroczył mały chłopiec, ciągnąc za sobą mały wózek w którym
na poduszce leżał mały Jezus z parafialnej stajenki. Zdenerwowany Proboszcz zamiast
rozpocząć kazanie podszedł do malca i zapytał dlaczego zabrałeś Jezusa? A malec niczym
nie stremowany odpowiedział: kiedy modliłem się rano w kościele obiecałem Jezusowi że
gdy dostanę pod choinkę ten wózek to pierwszym pasażerem którego przewiozę będzie
Jezus wracam do kościoła z przejażdżki...
Od 2 tysięcy lat wspólnota Świętego kościoła w noc Bożego Narodzenia gromadzi
się w świątyniach by szukać, spotkać i pokłonić się Bogu ukrytemu w Małym nieporadnym dzieciątku. Musiał przyjść na świat w Betlejemskiej szopie gdyż nie było dla niego
miejsca w gospodzie 2 tys. lat temu, tak jak dziś brakuje dla Niego miejsca w niejednym
sercu ludzkim. Nie zrażony tym Syn Boży przychodzi do nas ciągle by dać, ofiarować
każdemu z nas morze swojej miłości i łaski.
Dlatego odwagi, nie bójcie się, cieszy mnie obecność Wszystkich, tych stojących
na zewnątrz kościoła, dzieci i młodzieży którzy nie mieli czasu by przychodzić na roraty,
i tych co powyginało się im życie - przyszedłem by każdemu bez wyjątku dać trochę
ciepła, dobroci i radości które może dać małe nowonarodzone dziecko.
Opowiadała mi moja babcia: kończyła się wojna, do domu gdzie właśnie urodziło
się małe dziecko weszło kilku niemieckich żołnierzy, gdy jeden z nich zobaczył malca
zdjął hełm wyciągnął po niego ręce, z jego oczu ciekły łzy - nowonarodzone dziecko
sprawiło że butny wojak stał się na nowo człowiekiem, a TY czy po tym dzisiejszym
spotkaniu odnalazłeś swoje człowieczeństwo swoje miejsce w kościele przy Bogu ?
Amen.
ks. Andrzej Chruszcz
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Boże Narodzenie
Drodzy Siostry i Bracia!
Kilka lat temu Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA ogłosiła konkurs na opracowanie nowoczesnego przyrządu do pisania dla kosmonautów. Ten pisak XXI wieku
miał być super, koszt produkcji nie grał żadnej roli. Wielu naukowców przysłało różne
wynalazki, które jednak nie zdały egzaminu w warunkach kosmicznych.
Któregoś dnia na adres Agencji przyszedł telegram: “Czy spróbowaliście już może
zastosować ołówek?” Okazało się, że zwykły ołówek, idealnie nadaje się do tego celu.
Jednak nie użyto go, gdyż był za bardzo staroświecki i nienowoczesny...
Ta historia przypomina postać małej, starszej zakonnicy, która odeszła kilka lat
temu do wieczności. Była znana na całym świecie ze swej dobroci, a sama nazwała siebie
“ołówkiem w ręku Pana Boga” - Matka Teresa z Kalkuty dała przykład, jak prostymi
sposobami można czynić dobro, nie szukając specjalnej okazji.
Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, jest Duchem i nie może Go zobaczyć niedoskonałe oko ludzkie. Jednak Pan Bóg chciał ukazać się człowiekowi. Mógł to zrobić w
dowolny sposób, jest przecież wszechmogący, wszystko może zrobić. Mógł zstąpić z
nieba z całym swoim Majestatem, otoczony tysiącami aniołów. Mógł wygubić wszystkich
grzeszników jak niegdyś wodami potopu, lub ogniem - jak Sodomę i Gomorę. Pan Bóg
jednak wybrał najprostszy sposób, najlepiej dostosowany do możliwości ludzi - zstąpił
na ziemię i ukazał się ludziom przybierając postać człowieka.
Co więcej - przyszedł na świat jako małe, niewinne i bezbronne dziecko. Sam
wybrał sobie Matkę - jedyną niewiastę, która nie popełniła żadnego grzechu. Sam wybrał
sobie czas przyjścia na świat - kiedy nie było żadnej wojny, a na całym świecie panował
pokój. Ani przedtem, ani potem, nawet do dzisiaj, zawsze gdzieś na kuli ziemskiej trwa
jakiś konflikt wojenny.
Dzisiaj obchodzimy dwutysięczną rocznicę tego wspaniałego wydarzenia. Jednak
nie wszyscy w to wierzą. Dla wielu ludzi Boże Narodzenie jest czymś tak trudnym do
przyjęcia, jakby za bardzo prostym, niezwykłym, że aż trudnym do przyjęcia. Tak jak ten
ołówek dla kosmonautów. A jednak przez te dwa tysiące lat, jakie dzielą nas od tej cudownej nocy betlejemskiej, miliony ludzi co roku obchodzi radosne Święta. W ten dzień
Chrystus przychodzi z nieba i rodzi się w naszych sercach poprzez sakrament Komunii
św. Przyjmując do swej duszy kawałek śnieżnobiałego opłatka, który we Mszy św. staje
się Ciałem Pańskim, przyjmujemy pod jego postacią samego Boga, który do nas przychodzi, aby nas zbawić.
Jest taki zwyczaj, że kiedy obchodzimy rocznicę urodzin jakiegoś dziecka, nie
przychodzimy z pustymi rękami, lecz przynosimy ze sobą mały podarunek. Pomyślmy,
jaki prezent możemy złożyć samemu Bogu? Czy ma być złoto, kadzidło i mirra - które
przynieśli Trzej Królowie? Wystarczy prosty dar, taki jak ofiarowali skromni pasterze:
czyste serce, pełne szlachetnych i dobrych uczynków. Nie potrzeba żadnych wymyślnych
wspaniałości. Wystarczy prosty prezent, na którego każdego z nas stać. Wystarczy czysta
dusza, gotowa na przyjęcie Zbawiciela.
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Szkoda, że tak wspaniałą dzisiejszą uroczystość obchodzimy tylko raz w roku i
tylko dzisiaj tak wielu chrześcijan przychodzi do kościoła na Mszę św. przystępując do
Komunii św. Niektórzy drugi raz przyjdą na Wielkanoc, albo może jeszcze kiedyś w
ciągu roku, jak wypadnie I Komunia dziecka, bierzmowanie, ślub albo pogrzeb kogoś z
rodziny...
A przecież radość płynącą z Bożego Narodzenia w naszej duszy możemy
świętować częściej, nawet przez cały rok - zwłaszcza w każdą niedzielę. Cóż przeszkadza, byśmy co niedzielę przychodzili do świątyni, by tutaj spotkać się z Panem Bogiem,
/nie stać na drodze, w kościele jest miejsce dla ciebie/ który chce nas napełnić swoimi
łaskami? Cóż przeszkadza, byśmy na każdej Mszy św. w pełni uczestniczyli - przystępując do Komunii św. i wciąż na nowo dostąpili tej radości, którą nikt inny nie może dać
człowiekowi. Radości płynącej z czystej duszy, spokojnego sumienia, dobrego życia
chrześcijańskiego.
A przecież kiedyś, któregoś dnia staniemy przed Bogiem, kiedy już minie dla
nas ostatnie Boże Narodzenie, i co wówczas przyniesiemy Bogu? Jak będziemy się tłumaczyć, że odrzuciliśmy Bożą łaskę jak zły Herod, który walczył z małym Dziecięciem?
Mieliśmy już tak wiele okazji - może to już jest dla niektórych ostatnia? Czy dane nam
będzie spotkać się jeszcze w tym gronie w przyszłym roku? To nam Boże daj. Amen.
ks. Andrzej Chruszcz
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Boże Narodzenie
Kolejny raz klękamy przy żłóbku, który kryje w sobie jedną z największych tajemnic ludzkiej historii, tajemnicę wcielenia Bożego Syna. Chcemy znów, jak co roku,
wsłuchać się w głos Bożego Dziecięcia, które przynosi nam Dobrą Nowinę nie tylko
o życiu wiecznym, ale i światło na codzień, ciepło, jakiego nikt inny dać nie może.
Zaprośmy więc Nowonarodzonego do serc, najpierw jednak przygotujmy je poprzez
szczery żal za zło, które popełniliśmy.
Panie, który przyszedłeś na świat, bo nas umiłowałeś, zmiłuj się nad nami...
Chryste, Twoje narodzenie odmieniło ziemię, zmiłuj się nad nami...
Panie, który wciąż na różne sposoby przychodzisz do każdego z nas, zmiłuj się
nad nami...
Dwa tysiące lat temu w niepozornej grocie mało znaczącego miasteczka odległej
rzymskiej prowincji, w skrajnym ubóstwie narodziło się Dziecko. Nie odnotowały tego
faktu nie tylko najważniejsze kroniki, umknął on nawet uwadze lokalnych władz do
tego stopnia, że do dziś tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ustalić dokładnej daty tego
wydarzenia.
Paradoksalnie jednak właśnie ono stało się punktem odniesienia powszechnej już
od dawna rachuby czasu. Jest to zresztą znak dużo poważniejszego wpływu, niezwykle
wyraźny znak, że te Narodziny wręcz odwróciły bieg ludzkiej historii i pojedynczych
człowieczych losów. Stało się tak nie tylko z powodu mądrości czy wyjątkowych talentów Jezusa z Nazaretu, które pozwoliły Mu zebrać wokół siebie gromadę uczniów i
posłać ich na cały ówczesny świat, by ponieśli Jego naukę. Narodzenie Chrystusa nie pozostało bowiem rzeczywistością, którą można uznać za zamkniętą. Przed Nim staje cała
ludzka historia: Jego obecność oświeca naszą teraźniejszość i przyszłość całego świata.
Dzisiaj także jest On „żyjącym”, Tym „Który jest i Który był i Który przychodzi”. Przed
Nim zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, a wszelki język
wyznaje, że On jest Panem” (por. Incarnationis mysterium, nr1).
Nie sposób nawet wymienić choćby te płaszczyzny naszej rzeczywistości, na
których tamto Przyjście stanowi centrum, cóż dopiero te, które traktują je jako ważne,
przełomowe wydarzenie, czy tylko jakiś swój istotny element. Wystarczy tylko wspomnieć religię, całą moralność, ludzką historię, czy bardzo szeroko rozumianą sztukę. W
tych i innych dziedzinach życia przyjście na świat Jezusa Chrystusa jest swoistą cezurą,
którą nie sposób przecenić.
Nie można więc mieć najmniejszych wątpliwości, iż ogłoszenie roku 2000 od
narodzin Chrystusa Rokiem Świętym jest ze wszech miar zrozumiałe. Tak doniosły Jubileusz niesie ze sobą ogrom treści, które powinny wszystkich, a zwłaszcza chrześcijan,
jeszcze szerzej otworzyć na działanie Ducha Świętego. Jan Paweł II w bulli Incarnationis
mysterium, ogłaszającej Jubileusz, przypomina Kościołowi szereg znaków, pomagających tajemnicę tego czasu odczytać i dobrze przeżyć. Wśród nich najwyraźniejsze są
takie znaki jak pielgrzymka, będąca obrazem życiowej drogi każdego człowieka, znak
Drzwi Świętych, symbolizujących przejście z grzechu do łaski, czy odpust, w którym
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objawia się miłosierdzie Ojca (por. Incarnationis mysterium, nr 7-10). Znaki te pomagają
Kościołowi Chrystusa otworzyć się na miłość, którą On nieustannie go obdarowuje.
Piękne i mądre jest to, co będzie się działo w tym świętym czasie. W makrowymiarze będzie stanie się zapewne bardzo wiele. Ale to nie wszystko. A nawet – zaryzykowałbym takie twierdzenie – nie to jest najważniejsze. Bo Jezus tak naprawdę nie narodził
się dla całego świata, tylko dla mnie i dla ciebie. I chodzi po prostu o to, by przyjąć to
Narodzenie w swoim własnym mikrowymiarze. W swoim sercu. On kocha każdego z
osobna i każdego chce widzieć w domu swojego Ojca.
Dlatego w tym świętym czasie Jubileuszu, który obchodami Bożych Narodzin
rozpoczynamy, trzeba do Dzieciątka podejść osobiście, ze wszystkimi swoimi sprawami i tajemnicami. Dwa tysiące lat temu przyszli do Jezusa i prości pasterze i mędrcy
ze Wschodu. Tak się różnili od siebie, a jednak każdy potrafił się w Przychodzącego
wsłuchać i coś z tego zrozumieć. I prości i mądrzy dostrzegli coś, co ich w tej tajemnicy
zachwyciło i nauczyło jak żyć…
Jest to jakaś szansa dla Ciebie; kimkolwiek byś nie był, cokolwiek byś nie myślał
na rozmaite tematy, jakakolwiek byłaby twoja polityczna opcja, wykształcenie czy doświadczenie – istnieje możliwość, szansa, żeby Bóg stał się dla Ciebie kimś ważnym, kimś
istotnym, kimś, kto ma coś do powiedzenia... Być może po raz kolejny, ale chyba takie
jest właśnie życie człowieka...
ks. Sławomir Murawka SChr
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Boże Narodzenie
„Zwiastuję wam radość wielką. Dziś narodził się nam Zbawiciel...”

Dobrze, że przychodzi taka święta noc, kiedy ludzie chcą być dla siebie zwyczajnymi ludźmi. Przypominamy, że w niebie jest jeden stół, jednego mamy Ojca, a my
wszyscy jesteśmy domownikami Boga, nie obcymi. Rozpoczęliśmy ostatni rok przygotowań do wielkiego jubileuszu drugiego tysiąclecia; obchodzimy go pod hasłem „Bóg
Ojciec”. W te właśnie dni uświadamiamy sobie, iż to właśnie On pierwszy wychodzi
naprzeciw zagubionego człowieka, On jak miłosierny ojciec pierwszy wyciąga ręce do
pojednania i tego uczy ludzi. Dostrzega się to zwłaszcza w Boże Narodzenie. Za krótkie
są te dni i za mało ich w ciągu roku. Tak często brakuje nam chwil, kiedy ludzie patrzą
na siebie życzliwie, gdy bez słów mówią sobie to jest dobrocią. W takiej chwili nie trzeba wstydzić się płakać, gdyż człowiek jest trochę lepszy, chcąc zapomnieć zło. Ludzie
wyciągają do siebie życzliwe ręce. Rozluźniają pięści, biorą opłatek. Wraca uśmiech i
chce się z aniołami śpiewać: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój – ludziom,
którzy chcą być dobrzy! Tak pięknie wygląda wtedy świat, lecz wielka szkoda, że tak
krótko. Przecież za parę chwil wszystko znowu wróci do powszedniej normy i znowu
zaczniemy żyć normalnie, jakby Boże Narodzenie było tylko króciutką chwilą, a zło i
grzech powszechną stale obowiązującą normą! Przecież i w Wigilię byli ludzie samotni
i smutni; ale byli też i pijani. Byli tacy, którzy chcieli nacieszyć się bliskością człowieka,
ale i nienasyceni bliskości telewizora. Jeżeli tak świętujecie – cóż szczególnego czynicie? Czy bardziej obfitych posiłków zakrapianych alkoholem, połączonych z oglądaniem
telewizji – nie można zorganizować w innych dniach roku? Zastanawiam się, dlaczego
pozostałe dni są tak różne od Świąt – przecież potraficie być dobrzy! Czemu zatem:
cwaniactwo, złodziejstwo, napady, sąsiedzkie i rodzinne kłótnie – stały się powszechnym
obyczajem? Jeżeli tak po świętach żyjecie – cóż szczególnego robicie, czyż i poganie
tego nie czynią? Ośmielę się stwierdzić, iż jest to przejaw religijnej hipokryzji, która to
niby szuka bliskości z Bogiem, jednak nie zamierza porzucać grzechu, usiłuje nawracać
się do Boga, bez odwracania się od zła. Czyje to są właściwie święta: twoje, czy Boga.
We wczorajszy wigilijny wieczór podróżując w rodzinne strony, przemierzając setki
kilometrów – widziałem odświętnie przystrojone domostwa i gospodarstwa, ubrane na
zewnątrz choinki, rozświetlone tysiącami świateł okna – i pytałem się dla kogo jest to
wszystko – dla siebie, czy dla Pana Boga, który przychodzi?
Może nie zabrzmi to jak pociecha, ale już w III wieku po Chrystusie ojciec
Kościoła grek Orygenes zastanawiał się nad tym. Zauważał, iż nie zawsze święta
chrześcijan, były świętami Pana, lecz na pewno Bóg cieszy się, gdy ten kto był rozpustnikiem – staje się czysty; ten kto był nieprawy – czci sprawiedliwość; a kto był bezbożnikiem – staje się pobożny. Wszystkie te nawrócenia tworzą święta dla Boga. Nie możemy
jednak zapomnieć, że istnieje wiara odświętna, na którą składają się wszelkie niewiele
znaczące detale połączone z pójściem „od wielkiego dzwonu” do kościoła – pasterka,
rezurekcja. Takiej wiary Bóg nienawidzi, bo polega ona na udawaniu bliskości z Panem,
gdy w rzeczywistości jest się bardzo daleko. Zupełnie inna jest wiara świętująca, dla
której świętowanie jest wypełnianiem naszego życia Bożą obecnością, tak aby Bóg był
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podstawowym elementem mojego działania. Zróbmy Mu miejsce, wzmocnijmy w sobie
i w innych pragnienie zbliżania się do Boga!
„Nie było miejsca dla Ciebie, w Betlejem, w żadnej gospodzie i narodziłeś się
Jezu, w stajni, ubóstwie i chłodzie.”
Myślę sobie, że od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Bo czy pukający do twego
serca Bóg –znajduje tam miejsce? A przecież znajdziesz czas na lenistwo, egoizm, pracę,
obowiązki, towarzystwo, przedświąteczne zakupy – oczywiście każdy musi mieć swoją
butelkę – babcia – inną, mama – inną, tata – oczywiście swoją, a może i dwie. Jezus
ze swoją nauką muszą czekać – bo przecież bolą mnie nogi, źle się czuję, mam zaległą
pracę, przyszli przyjaciele. Nie ma miejsca dla Ciebie. To nic, że były rekolekcje; jak
będzie niedziela handlowa przed świętami, to pomiędzy kupnem prezentów, a kupnem
kiełbasy – może zdążę się wyspowiadać i to musi Tobie Jezu na razie wystarczyć. Pana
Jezusa, który zamieszkał w sercu – przecież nie będzie widać, za to zaraz da się zauważyć
brak na wigilijnym stole kapusty z grzybami. A jak myślisz, czy w Niedźwiadnej– Józef
i Maryja znaleźli by miejsce?
Przed rokiem jedna ze stacji radiowych nadała interesujący reportaż zrobiony
wczorajszego wieczoru. Redaktor wcielił się w bezdomnego szukającego miejsca przy
wigilijnym stole człowieka. Dzwonił do wielu domów, prosząc o gościnę. Słyszał najczęściej: właśnie skończyliśmy, wychodzimy, bardzo mi przykro. W końcu po kilkunastu
próbach i dłuższym oczekiwaniu – jedna rodzina otworzyła mu drzwi. W sondażach
przeprowadzonych przed świętami prawie 100 % Polaków twierdziło, że wpuściłoby
nieznajomego potrzebującego na wigilijną wieczerzę!
A u nas? Jak to by było z nieznajomym? Ze Świętą Rodziną? Kto by Ich chciał
przyjąć, kiedy mamy swoich gości? Jeszcze ta Pani spodziewa się dziecka i to już
wkrótce, może tej nocy? Po co taki kłopot na święta? Niech idą sobie dalej, może na
wsi Ich gdzieś przyjmą? A najlepiej to niech idą do kościoła. Niech tam zamknie się
Pan Jezus i nie wchodzi w nasze życie. Nas nie trzeba uczyć, my sami wiemy co należy
robić, a jak będą wątpliwości – zrobimy referendum lub zbadamy opinię publiczną – w
ten sposób ustalimy co będzie dobre, a co złe. Decyzja należy do nas!
Tak to przechodzi obok nas Bóg, jakby był dla nas kimś obcym, bądź nieznajomym. On do swoich przyszedł, a swoi go nie przyjęli. Zauważ bracie i siostro, że to nie
dzieje się gdzieś w Izraelu 2000 lat temu, lecz tu i teraz! Ciągle spotykamy na świecie:
tyle łez, jęków, katuszy. Czy trudno powiedzieć – dlaczego tak się dzieje? - bo nie ma
miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy.
Skoro Nieskończony przyjął granice ludzkiej natury, Niebo przybliżyło się do
ziemi, Bóg Ojciec wyciągnął swą dłoń, aby ratować zagubionego człowieka – to cieszmy
się tym, nie lękajmy się! Nie bądźmy jak mieszkańcy Betlejem wśród, których nie znalazło się miejsce dla przychodzącej Miłości. Zwierzęta w stajence były bardziej gościnne i
życzliwsze od nich. Odpowiedz mi Bracie i Siostro, czy naprawdę Bóg przychodzący do
swojej własności, Pan dający Życie musi ciągle szukać schronienia poza twoim domem,
rodziną?
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W ten wigilijny wieczór stać nas na bycie innymi. Życzę zatem, abyście tak jak
w Święta, tak i długo, długo po nich – nie wstydzili się być dobrymi. Tego, który pod
różnymi osobami do nas przychodzi – przyjmowali do swego serca i swoich rodzin. Nie
gońmy za choinką, karpiem, prezentami – śpieszmy się kochać ludzi. Kiedy świat często
przedstawia modne zło – my nie wstydźmy się być dobrymi, „... bo Ten Jezus z nieba
dany, weźmie nas między niebiany, tylko Go z całego serca miłujmy.” Amen.
ks. Jarosław Stefaniak
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Boże Narodzenie
Narodzenie Boga, zwraca naszą szczególną uwagę na dar jakim jest dziecko,
Nieskończony przyjął granice ludzkiej natury jako dziecko. Ileż to rodzin dzisiaj nie
potrafiłoby naśladować Józefa i Maryi w ich miłości; bo przecież tyle trzeba najpierw
zaplanować. Przyjrzyjmy się narodzinom Jezusa. Oto przychodzi na świat w skrajnych
warunkach społecznych. W Judei panował wówczas Herod któremu doniesiono, że do
Betlejem przybywają tłumy ludzi, by złożyć pokłon nowo narodzonemu królowi; wtedy
podpisał okrutny rozkaz wymordowania wszystkich chłopców, którzy nie ukończyli
dwóch lat. Takie myślenie Heroda było powodowane strachem – co się stanie, jeśli
nowy król zagrozi memu panowaniu? Herod był człowiekiem polityki, a więc kierował
się logiką mniejszego zła. Sądził, że zabijając to Dziecko ocali wiele innych. Ten sam
sposób myślenie kierował Poncjuszem Piłatem, kiedy 33 lata później Chrystus szedł na
sąd. Piłat wiedział, że stojący przed nim człowiek jest niewinny, ale pozwolił na Jego
śmierć – by uniknąć buntu i zachować łaski u panującego wówczas Cezara. Ta logika
mniejszego zła powtarza się i dzisiaj. Jest to logika ludzka i nieludzka zarazem; ludzka bo
każdy człowiek odczuwa strach przed zagrożeniem, utratą „stołka”, nieludzka bo broni
się całości (społeczności, rodziny) kosztem jednostki, żywego człowieka.
W chwili zwiastowania Maryja była sama. Kobieta o przyjściu dziecka na świat
decyduje w samotności i ma do tego pełne prawo. Niektórzy interpretują ten fakt jako
dowartościowanie kobiety że strony społeczeństwa, lecz jest to tylko pozór – oznacza bowiem, że wszyscy inni począwszy od państwa, które ma służyć obywatelom
po mężczyznę – czują się zwolnieni od odpowiedzialności. Jest to sytuacja moralnie
dwuznaczna. Z jednej strony przyznaje się kobiecie prawo do samodzielnego decydowania, a z drugiej skazuje się ją na niepodzielność winy. Skoro nie podlega dyskusji fakt, że
aborcja jest złem, to może warto by się zastanowić, nad tym czy dobre jest pozostawianie
kobiet samym sobie/ dlaczego nikt nie pyta o zdanie mężczyzny? Czy obowiązki i prawa
ojca są mniejsze, niż prawa i obowiązki matki?
ks. Jarosław Stefaniak
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„Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie i narodziłeś się Jezu w stajni ubóstwie i chłodzie...”

Tę piękną polską kolędę śpiewamy każdego roku przychodząc na Pasterkę. Wyraża
ona prawdę o człowieku, który czasem jest egoistycznie bezduszny wobec drugiego
człowieka, swojego brata. Bezduszność nasza okazała się już w czasach końca Starego
Testamentu gdy Bóg zechciał udowodnić człowiekowi, że go kocha. Nie potrafił inaczej
tego uczynić jak tylko zrównać się z człowiekiem, swoim stworzeniem. Zesłał więc
swojego syna, Boga-Człowieka na ziemię. ”Przyszedł do swoich a swoi go nie przyjęli.”
Człowiek nie przyjął Boga pod swój dach. Chrystus musiał przyjść na świat w zwykłej
stajni pośród zwierząt - jak mówi śpiewana kolęda. Ten paradoks powtarza się ciągle poprzez wieki w życiu ludzkim. Człowiek nie może wyzwolić się z egoizmu i zła. Chrystus
uczył nas, że jest w drugim człowieku, zwłaszcza tym najbiedniejszym.
Dwa lata temu prasa i telewizja podały rzecz niezwykłą. Kobieta, z Adelaide,
która miała ośmioro dzieci pojechała pociągiem do Sydney do swojego syna. Na dworcu nikt na nią nie czekał. Policja i specjalny serwis zabrały 84 - letnią kobietę do hotelu. Przeprowadzono wywiad z synem, który nie chciał jej przyjąć do swojego domu.
Posiada dwupiętrowy dom, ale twierdzi, że nie ma łóżka dla swojej matki: „Nie było
miejsca dla ciebie, w Betlejem w żadnej gospodzie i narodziłeś się Jezu w stajni, ubóstwie i chłodzie.” Takich sytuacji jest w dzisiejszym świecie bardzo wiele. Nieszczęście
mówimy, chodzi parami. Zwłaszcza okres Bożego Narodzenia i Wigilii zwraca naszą
uwagę na podobne sytuacje, które zdarzają się wszędzie, w każdym kraju. Australia nie
jest wyjątkiem.
Opowiadała jedna z profesorek z Opola, że II wojna wygoniła ją z matką z tego
miasta i zagnała gdzieś do Czech. Tam zastała ich kapitulacja Niemiec. Stamtąd też był
powrót do domu. Szła obok matki, ciągnącej mały wózek. Żołnierze rosyjscy, napotykani
w drodze, litowali się nad nią. Dawali jej, małej dziewczynce, jedzenie, głaskali po
włosach, uśmiechali się. Dziecko przyciąga i rozbraja. Tym bardziej - Dzieciątko Jezus.
Mówi Ono gestem wyciągniętych rąk: widzisz... Ja też jestem biedny. I moja Matka i mój
ojciec też są biedni. A przecież jestem Bogiem. Dla ciebie stałem się biednym dzieckiem.
Weź Mnie! Nie bój się ! Nie przyjęto Mnie w Betlejem, ale Ja nikogo nie potępiam. Nie
bój się Mnie! Obok Mnie jest moja Matka, łagodna, pełna łaski, pełna miłości. Ona też
zaprasza cię do wzięcia Mnie. Ona po to Mnie urodziła, by wam Mnie podać. I jeszcze
stoi obok Niej mój opiekun - św. Józef. Dwie szlachetne osoby, które ukochałem. Jesteśmy dla was, jestem dla ciebie.
Przeżywamy Święta Bożego Narodzenia po raz któryś z kolei w naszym życiu.
Dwa tysiące dwa lata temu przyszedł na świat Jezus Chrystus - Bóg Człowiek. Narodził
się bardzo ubogo, wybrał los najbiedniejszych, aby pokazać nam wszystkim, że naprawdę
Bóg nas kocha. Z miłości do nas dał swojego syna. Jezus wybrał stajenkę Betlejemską
za swoje mieszkanie aby solidaryzować się z tymi najbiedniejszymi. Chrystus w tym
momencie jest z tą babcią z Adelaide, która nie znalazła miejsca u swego syna. Jezus
Chrystus jest dzisiaj z biednymi sierotami. Chrystus jest wszędzie tam gdzie jest bieda i

BOŻE NARODZENIE

177

cierpienie .On jest naszym bratem, który dzieli nasz ludzki los. Nie chce być z bogatymi i ważnymi tego świata. Ci nie rozumieją Bożej ekonomii zbawienia. Tylko biedny i
najbardziej pokrzywdzony wie, że Bóg go rozumie i jest z nim. Chrystus powie:” Jeżeli
uczyniliście coś jednemu z tych najmniejszych - mnieście uczynili.”
Dzieciątko Jezus czeka bezbronnie, każdego roku w tej ubogiej szopie na każdego
z nas. Czeka na nasze ludzkie serca, które zamarzają lodem choć czasem w gorącym klimacie. Dziecię Jezus czeka na naszą wiarę, która ostygła i jesteśmy bardzo nieszczęśliwi.
Musimy przypomnieć sobie słowa naszego wieszcza Adama:” Chrystus Narodził się dziś
w betlejemskim żłobie, lecz biada ci jeżeli nie Narodził się dzisiaj w tobie.”
Leopold Staff trafnie przedstawia sytuację człowieka zagubionego w życiu bez
Boga:
		„Idą gościńcem ludzie biedni,
		
Niosą w węzełkach chleb powszedni.
		
Po twardej utykają grudzie,
		
Bardzo ubodzy, smutni ludzie.
		
Dokąd to ludzie, tak was wielu
		
Podąża? Do jakiego celu?
		
Idziemy kopać pagór boski,
		
By w nim pogrzebać nasze troski.
		
Idziemy kopać Boże darnie,
		
Aby pogrzebać swe męczarnie.
		
Jesteśmy ludzie bardzo chorzy
		
I sami sobieśmy doktorzy.
		
Jak zwie się wasza boleść sroga?
		
Nie mamy Boga, brak nam Boga.”
Na koniec chcemy sobie złożyć życzenia. Te same, które wyśpiewali anieli nad
stajenką betlejemską: Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej
woli. Pokój ludziom miłosiernym. Pokój ludziom z przyjaznym wzrokiem, z życzliwym
słowem, z braterskim gestem. Boży pokój. Przekażmy te życzenia naszym najbliższym,
dzieciom, starszym, chorym przede wszystkim.
Radosnych, pogodnych i błogosławionych Świąt! Śpiewajmy w duszy za piosenką:
		Do szopy, do szopy, wszyscy,
		
Kto ogrzać pragnie ręce.
		
Z darami, z darami,
		
By odtajało serce.
		
Z darami, z darami,
		
By odtajało serce.
Bóg rodzi się dziś w Betlejem po raz dwutysięczny drugi na tej ziemi. Oby
Narodził się również w nas wszystkich. Tego i wam i sobie życzę. Amen.
ks.Tadeusz Przybylak SChr
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Pokój ludziom dobrej woli
Pasterka... Przed kilku godzinami Wigilia. Przypomina mi się opowiadana przez
pewnego księdza – wigilia stanu wojennego – i jej owoce w rodzinie moich jednych
parafian. Rodzina – matka, dzieci, i ojciec: despotyczny, rządził wszystkimi i wszystkim, czasem było za dużo kolegów i wódki. Został aresztowany tuż przed świętami w
roku 1981. Spotkał on jego żonę w wigilię przed kościołem... „Proszę księdza, jakie to
będą święta?” Odpowiedział: Takie, jakich chcieliście od dawna, mąż nie będzie wam
zawadzał... Moje słowa ją poruszyły. Powiedział przecież prawdę. Wywiązała się dłuższa
rozmowa, zapadła decyzja pojednania. Okazało się, że on przeżywał to w areszcie podobnie. Dotrzymali słowa, każde z nich. Inna rodzina od wtedy... Pokój zagościł w ich domu.
Pokój – zawsze zagrożony. Wspomniałem rok 1981. Nie wiedzieliśmy wtedy, co
będzie dalej, jak się potoczą wypadki. Czy dziś pokój nie jest zagrożony? – Niestety, jest.
Zagrożony jest pokój światowy – np. cała sprawa wokół Iraku. „Siły pokojowe” – to coś
tak, jak „kwadratowe koło”. A często to już nawet nie siły pokojowe...
Zagrożony jest pokój w kraju – wszystko, co wydarzyło się w Polsce ostatnimi
czasy – wojny wyborcze, rozgrywki polityczne i społeczne ostatnich miesięcy, rosnący
arsenał broni w rękach ludzi bez skrupułów. Napady, morderstwa, obniżający się wiek
przestępców... To wszystko napawa lękiem.
To, że nie ma wojny, nie oznacza jeszcze pokoju. Niezwykle trafne określenie
zapisane w dokumentach Soboru: „Pokój nie jest prostym brakiem wojny ani też nie
sprowadza się jedynie do stanu równowagi sił sobie przeciwstawnych, nie rodzi się także
z despotycznego władztwa, lecz słusznie i właściwie zowie się dziełem sprawiedliwości”.
Dwa źródła pokoju: Bóg i człowiek.
Gdzieś w górach widziałem taką dziwną skałę. Z jednej strony wyglądała, jak podane sobie i splecione w uścisku dłonie dwóch ludzi. „Kamień Zgody”, mówią okoliczni
ludziska. I opowiedzieli mi historię tej skały.
***
Było dwóch braci. Majątek był duży, a ojciec już niemłody. Jeden wyskakiwał
przed drugiego. Każdy chciał w oczach ojca być lepszy. Bo każdy chciał zostać gospodarzem po ojcu. Długie lata trwało takie współzawodnictwo. Nie żenił się ni jeden, ni
drugi, bo i czasu nie mieli na to. Stary ojciec krzepki był jeszcze. Ale zaniemógł kiedyś.
Stanęli bracia przed ojcem i rzekli:
– Ojcze, czas, byś wyznaczył dziedzica. Nie gospodarzyć nam obom! Ojciec
nie namyślał się długo, widać dawno zdecydował. Powiada: – Ty będziesz dziedzicem. – I wskazał na młodszego brata. Starszy zbladł i zawołał: – Jak to? Młodszy
będzie dziedzicem? – Nie trzeba było pytać. – Odrzekł ojciec.
Obydwaj bracia wybiegli z domu jak opętani. Słowa jednak nie rzekli. Tylko
nienawiść wzajemna ich rozdzieliła. Na zawsze. Zostawili ojca i matkę, dom i gospodarstwo. W świat poszli. Ojciec ze zgryzoty umarł. Matczyne łzy wyżłobiły bruzdy w
skale, na której dom był zbudowany. Gdyby nie wierny sługa, i dom, i gospodarstwo na
nic by poszło.
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A bracia? W świat poszli. Z gniewem i nienawiścią w sercach. Nienawidzili jeden
drugiego, choć nie widzieli się przecie. Nienawidzili ojca. Nienawidzili samych siebie.
Zło przez ich ręce mnożyło się tam, gdzie się zjawiali. A nienawiść gnała ich po świecie.
Tu przez jednego sąsiad sąsiadowi dom podpalił. Tam przez drugiego brat brata zabił.
Gdzie indziej dwie wsie skłócone zostały.
Nie wiedząc nic o sobie nawzajem, obaj do dwóch różnych klasztorów wstąpili.
W jednym i w drugim zamęt zapanował. Zakonnicy więcej czasu na sporach i waśniach
trwonili, niż na modlitwie i służbie Bożej. A pośrodku każdego sporu był któryś z braci,
co to nienawiść w sercu mieli. A pokoju nie mieli.
Ale nie było im dobrze. Ni na świecie, ni w klasztorach, ni we własnych sercach.
Staruszka matka każdy dzień przepłakiwała. I pościła. I zgrabiałymi palcami paciorki
różańca przesuwała. I prosiła: „Matko Najświętsza, uproś u Jezusa zgodę moim synom!”
Widać modlitwa swoje robiła, bo obu braciom coraz bardziej nienawiść dokuczała. Jak
ten kamyczek w bucie. Obaj piękne kazania głosili, obaj w zakonnych habitach – ale
daleko od siebie i nie wiedząc nic o sobie. I sercami daleko.
Kiedyś wreszcie złamało się w nich coś na dobre. Tego samego dnia – choć nie
wiedzieli o tym – jeden i drugi poprosił przełożonego, by pielgrzymkę mógł odbyć do
grobu świętego pustelnika. Starszy brat o dzień wcześniej dotarł na miejsce. Prosili go
ojcowie, by zasiadł spowiedzi słuchać. Zasiadł. Cała rzesza grzechy swe opłakiwała. Gdy
spowiadał następnego dnia, drugi brat klęknął przed bratem. Ale ni pierwszy drugiego,
ni drugi pierwszego nie poznał. I spowiadał się. O sporze o ojcowiznę mówił, o nienawiści w sercu, o starym ojcu i matce, których zostawił bez opieki. O tym, że niepokój siał
wszędzie... Wielkie to grzechy były i śmiertelne. Nieraz się z nich spowiadał. Ciągle mu
przecie ciążyły. I ciągle nienawiść odrastała, jak ten oset na polu... Usłyszał: – Za pokutę
do domu wrócisz, brata szukał będziesz, matce łzy otrzesz i ojcu do nóg się pokłonisz!
Nie poznał brat brata, ale w jego grzechach zobaczył swoje własne. I pomyślał:
„W moim sercu też nienawiść, choć Bogu ślubowałem. Tę samą pokutę spełnić muszę”.
Nie łatwo im było do domu wrócić. Bo i droga daleka. A serca jeszcze dalej były.
Ale po tej dziwnej spowiedzi coś nowego w nich wstąpiło. Coś ich popychało, ktoś
jakby im w uszy szeptał: „Śpiesz do domu!” Długo wędrowali, sandały zdarte, habity
wyszarzałe na deszczu. Z dwóch stron wielkiej polany, w tej samej godzinie ku domowi
szli.
Poznał brat brata. Nie mieli dość miłości, by w objęcia paść jeden drugiemu. Ale
prawice sobie podali. Uścisk dłoni braterskiej tak był silny, i tak szczery, że skała, ta
skała, którą od dziecka znali, wygląd swój zmieniła. Dwie splecione dłonie do dziś tam
można zobaczyć. To „Kamień Zgody”. A stara matka przed dom wyszła, synów uścisnęła,
i rzekła: – Wiedziałam, że Bóg wysłucha. Widzę pokój w waszych oczach. Jemu dziękujcie, synowie moi.
***
Bóg wysłuchał – ale człowiek Boga prosił. – Bóg wysłuchał – ale człowiek w
końcu rękę do zgody wyciągnął. – Bo pokój to dar Boga i owoc ludzkich wysiłków.
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Dziwnie splatają się dzieje świata. Była w starożytnym Rzymie świątynia boga
wojny. Dwugłowy posąg bożka imieniem Janus patronował rzymskim wojskom. Było
zasadą, że gdy trwała jakaś wojna, świątynia stała otworem. Gdy wojny żadnej nie było
– świątynię należało zamknąć. – Czy zamknięto ją kiedykolwiek? W ogromnym imperium rzymskim właściwie ciągle gdzieś trwały wojenne niepokoje. – A jednak świątynię
zamknięto dwa razy w czasie wielu wieków trwania Rzymu. I właśnie w czasie takiego
okresu pokoju narodził się Jezus... Przypadek? Nie. Syn Boży nie chciał przyjść na ziemię
wśród zgiełku oręża. Bo jak aniołowie mieliby zaśpiewać swą pieśń? A śpiewali „Chwała
na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.
Pokój to dar Boga. I każdy człowiek ten dar otrzymać może. Byle tylko chciał
przyjąć. Jak owi dwaj bracia, którym nienawiść dokuczała, jak ten kamyczek w bucie.
Obaj – choć sami w nienawiści, u Boga siły szukali. I spowiadał się jeden, spowiadał się
drugi. I choć nienawiść w sercu była, potrafili nazwać ją grzechem, złem i zbrodnią. Całe
lata zmagali się z sobą, aż stali się gotowi przyjąć dar pokoju.
Zanieś pokój i przyjmij pokój.
Dziś święta noc Bożego Narodzenia. Dziś znowu nad całą ziemią płynie pieśń
aniołów: życzenia Boga dla ludzi. Życzenia Ojca dla jego dzieci. Stary nasz polski
obyczaj każe w dzisiejszą noc opłatkiem się podzielić. Chleb podać bliskim. Chleb – to
pokój. Opłatek – to miłość i zgoda. Przyszła kiedyś do mnie parafianka przed wigilią i
pyta: „Proszę księdza, czy mam pójść z opłatkiem do siostry?” Bo w niezgodzie żyły,
choć na jednym podwórku. „Masz pójść” – odpowiedziałem. Popatrzyła na mnie w
milczeniu, rzekła w końcu: „Nie, nie pójdę. Niech ona pierwsza przyjdzie”. – „To po co
pytasz, skoro masz swoją własną odpowiedź?” Na tym się skończyło. W czasie pasterki
rozdaję Komunię. Patrzę, obie siostry klęczą koło siebie, oczami wiercą we mnie, jakby
chciały się upewnić, że je widzę. Za dwa dni byłem u nich na kolędzie. Opowiedziały,
jak to było: Obie wzięły opłatek, żeby pójść jedna do drugiej. Ale ani jedna, ani druga
nie mogły się przemóc i wracały już każda do swoich drzwi. A że była noc, po ciemku
zderzyły się na środku podwórza. Ileż było radości... – Noc pojednania.
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli! – Jezus, Boży
Syn przynosi dziś pokój, dar pokoju. Czy nie powinniśmy w tym mieć swego udziału?
Czy nie trzeba, aby niejeden z nas zaniósł pokój, słowo przebaczenia, może słowo przeprosin, a może po prostu gest pojednania komuś drugiemu?
• Nie zawsze potrzeba przepraszać – bo może nie ty zawiniłeś...
• Nie zawsze trzeba przebaczać – bo nie ciebie skrzywdzono...
• Ale zawsze rękę ze znakiem pokoju wyciągnąć trzeba. A im głębsza przepaść niechęci,
gniewu, może nawet nienawiści – tym bardziej trzeba.
To dziś święta noc pokoju i pojednania. Dwaj bracia całe lata nosili w sobie piekło.
Dwie siostry również. Może dla ciebie czas dojrzewania pokoju nadszedł już dziś? Może
nie trzeba czekać następnej wigilii? Może nie doczekasz tej następnej wigilii... Nie warto
odkładać chwili pojednania. Dla ciebie pieśń aniołów nad Betlejem: Pokój ludziom dobrej woli. – Amen.
ks. Jarosław Stefaniak
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Narodzenie Chrystusa a przyszłość Chrześcijaństwa
1. Jezus urodził się w miejscu ubogim, w zupełnej ciszy, z dala od tętniącej życiem Jerozolimy. Zdawałoby się, że Jego narodzenie nie miało w tamtym czasie jakiegokolwiek znaczenia. A jednak pasterze, prości ludzie z Betlejem, szybko zrozumieli
niezwykły wymiar tych narodzin. Umieli rozpoznać głos aniołów i znak czasu (Łk 2,15).
Być może trudno im było dobrać właściwe słowa, aby opisać to, co zobaczyli. Może dlatego ich późniejsi słuchacze dziwili się i przyjmowali je z niedowierzaniem (Łk 2,18). Ale
pasterze wiedzieli, że dokonało się coś wielkiego, że wchodzą w sam środek niepowtarzalnego wydarzenia. Prostota stajni betlejemskiej była szatą największej tajemnicy.
Z niej wytrysnął jak ze źródła potężny strumień światła, które będzie już nieustannie
oświetlało cały wszechświat, odsłaniając przy tym niezwykle piękno Boga i człowieka.
2. Przeżywamy uroczystość Bożego Narodzenia. Każdego roku zagłębiamy się
w tym dniu z prawdziwą radością w biblijne teksty. One odsłaniają nam wciąż rosnące
znaczenie historii betlejemskiej. Ta historia przenika dzieje wszechświata, sięga chwili
jego stworzenia, a nawet idzie dalej: dotyka rzeczywistości samego trójjedynego Boga,
który był przed wszystkim, co stworzone. Czytamy przecież w pełnej poetyckiego kunsztu biblijnej pieśni, w hymnie, który tradycja Kościoła przypisuje św. Janowi, że: „Na
początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u
Boga. Wszystko przez Nie się stało (...) W nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła (...) Słowo stało się ciałem i
zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwalę...” (J 1,1-3.4.14).
Ten hymn – tak bardzo przeniknięty myśleniem żydowskim i greckim – przekracza jednak w swej wymowie granice dwóch kultur i nadaje tajemnicy betlejemskiej
wymiar uniwersalny. Janowa pieśń jest teologicznym opisem cudownego pochodu Boga
ku człowiekowi; jest zarazem wspaniałą odpowiedzią na niesłychaną tęsknotę ludzkiego
ducha za bliskim człowiekowi Bogiem. Wielkie ślady tej ludzkiej tęsknoty spotkać można w każdej kulturze. Dlatego tajemnica narodzenia w Betlejem stoi w samym centrum
dziejów ludzkości. Jan Ewangelista daje w swoim hymnie wyraz wielkiemu wysiłkowi
człowieka, który chce zrozumieć cudowne Boże działanie, przynoszące światu doskonałą
jedność Boga z człowiekiem.
W tym miejscu rodzą się jednak pytania, obok których nie można przejść obojętnie. Wcielenie Boga i całe Jego ziemskie życie stało się podstawą rozwoju religii
chrześcijańskiej. Głównie ta religia oddziaływała w znakomity sposób na kształt kultury, którą zwykliśmy nazywać kulturą Europy. Czy przeto inne religie i światopoglądy
nie mają jakichkolwiek szans na to, by pociągnąć ku sobie człowieka żyjącego między
Atlantykiem a Uralem? Pytanie to zdaje się być dziś o tyle aktualne, że wielu ludzi Europy nabiera swoistego dystansu do chrześcijaństwa. Nawet ci, którzy przyznają się do
Kościoła, często żyją tak, jakby orędzie chrześcijańskie odgrywało w ich życiu coraz
mniejszą rolę. Niejednokrotnie traktują to orędzie wybiórczo, przyjmując jedynie te
treści religijne, które odpowiadają ich koncepcji życia. Zapytajmy wprost: czy samo
chrześcijaństwo jako religia objawiona zatraciło już swoje uniwersalne piękno i moc,
pociągającą ku sobie na przestrzeni wieków rzesze ludzi; czy też może forma jego zin-
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stytucjonalizowania, która budzi wieloraką krytykę, stwarza przykre przekonanie, że
możliwości chrześcijaństwa, zwłaszcza jego wpływ na współczesnego człowieka, zdają
się powoli wyczerpywać? Przecież nie można przejść obojętnie obok napięcia, jakie
rodzi się między Kościołem a postępującą praktyką w sprawie eksperymentów genetycznych. Nie można też nie zastanowić się nad niemocą Kościoła wobec problemu daleko
posuniętego rozluźnienia w dziedzinie życia moralnego, które niejednokrotnie eliminuje ze swojego słownika takie choroby, jak przemoc, rozwody, związki homoseksualne,
wolne związki kobiet i mężczyzn, tracących z oczu wartość sakramentu małżeństwa i
nienaruszalność życia ludzkiego od jego początków. Nie można również pominąć sprawy,
nadwątlonej ciemnymi kartami historii, wiarygodności chrześcijaństwa: dźwiga ono bowiem na sobie balast podziałów, wojen religijnych, pomyłek kosztujących nawet ludzkie
istnienia. Nie wystarczy też skwitować tych wszystkich pytań słowem „grzech”, wszak
współczesne, często instrumentalne posługiwanie się pojęciem grzechu sprawia, że dla
dzisiejszego, zwłaszcza młodego człowieka, jest ono coraz bardziej mglistym pojęciem,
a sposób mówienia o złym duchu – szatanie, budzi niejednokrotnie ukryty śmiech. W tle
tych wszystkich pytań widać dwa podstawowe. Oto pierwsze z nich: czy współczesny
przekaz orędzia chrześcijańskiego jest w stanie „porwać” współczesnego człowieka ku
wyżynom jego człowieczeństwa, na które Chrystus wskazał w swoim ziemskim życiu?
Drugie pytanie jest nie mniej ważne: czy chrześcijaństwo poniekąd nie umiera, czy ma
szansę przeżycia w nowym tysiącleciu? Nie jest łatwo odpowiedzieć na te pytania, przede
wszystkim nie czas i miejsce na to, by wchodzić w szczegóły zarzutów kierowanych
pod adresem Kościoła. Ale trzeba niewątpliwie sięgnąć do samej istoty chrześcijaństwa, którego wielka wartość wiąże się przecież nierozerwalnie z wydarzeniem Bożego
Narodzenia. Od tego wydarzenia zaczyna się bowiem prawdziwe chrześcijaństwo, które
pod urokiem betlejemskiej stajenki, dalekie od pesymizmu i skrajnie krytycznego nastawienia współczesnego człowieka, pragnie nam dać z głębi swej bożonarodzeniowej
radości zdecydowaną odpowiedź na postawione, trudne pytania.
3. Wyobrażenia o Bogu zawarte w Piśmie Świętym podobne są po części do
tych, które spotykamy w innych religiach czy rozmaitych filozofiach. Bóg jest zatem
bytem najwyższym, doskonałym, nie potrzebuje niczego ani nikogo poza sobą, wszak
jest samowystarczalny. Jest niepojęty, inny od człowieka, pod każdym względem przewyższa ten świat. Ale Bóg biblijny tym różni się od innych jego wyobrażeń, że w swej
„całkowitej inności” coraz bardziej zbliża się do świata i człowieka. Tej prawdzie daje
świadectwo Jan Ewangelista, gdy pisze, że na „początku było Słowo” (J 1,1). Ten wiersz
brzmi jak echo pierwszych słów Pisma Świętego. Mówią one, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (Rdz 1,1); stworzył je bez przymusu, w wolności i tę wolność nam
zaszczepił, abyśmy byli jako obraz samego Boga. Gdy Bóg mówił, wówczas stwarzał
(Rdz 1,3-31) i zbliżał się do człowieka, a mówił tak, aby jego mowa była dla nas zrozumiała, aby człowiek mógł rozumieć Boga. Bóg szedł do człowieka w ludzkim słowie, w
czytelnym słowie swoich posłańców, proroków, nauczycieli, przywódców narodu Izraela
i w ten sposób czynił swoje orędzie zrozumiałym w konkretnej, życiowej sytuacji ludzi.
Dlatego czytamy w dzisiejszym fragmencie Listu do Hebrajczyków: „Wielokrotnie i na
różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych
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dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1 n.). Oto wielki przełom w dziejach bosko
– ludzkiej więzi: Bóg nie tylko mówi przez usta człowieka, lecz w „pełni czasów” sam
staje się człowiekiem.
Bóg nie udaje człowieka, nie gra człowieka, nie przebiera się w niego na chwilę,
aby tylko posmakować losu człowieczego, a potem go porzucić. Nie – w Betlejem stał
się na zawsze jednym z nas. Przyjął całą ludzką naturę, życie ubogie i pełne cierpienia.
Był bezdomny, a jedynym Jego schronieniem stała się stajnia. Od początku nie zaznał
spokoju ze strony możnych tego świata i musiał uciekać, na rękach Matki, do Egiptu.
Rozpoznali Go tylko prości i biedni ludzie. Jego droga do człowieka wiodła przez świat
pełen przemocy i obłudy. Stał się ofiarą tego świata i dla świata, jak wielu innych ludzi w
długiej historii ludzkości. Był sprawiedliwy, a uznano Go za najbardziej niesprawiedliwego i skazano na haniebną w tamtych czasach śmierć na krzyżu. W tle Jego ziemskiego życia, już w tle betlejemskiej stajenki widoczny był krzyż. Bóg wcielony – Jezus Chrystus
zbliżał się do człowieka, wchodząc w przepastne głębie ludzkości i tego świata, doświadczając nawet – zdawałoby się – opuszczenia przez Boga Ojca (Mt 27,46). Bóg-Człowiek
wszedł w pełni w życie ludzkie, poznał wszystkie jego blaski i cienie. Dlatego możemy
powiedzieć, że mamy w Nim prawdziwego brata, który nas do końca rozumie. On też
może nam pomóc, bo wyszedł z wnętrza samego Boga, jako współistotny Ojcu. Przypomina nam o tym list do Hebrajczyków: „Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i
odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach” (Hbr 1,3).
4. Powróćmy do podstawowego pytania: czy chrześcijaństwo przeżyje? Odpoiedź na to pytanie kryje się już w wydarzeniu narodzenia w Betlejem, w przyjściu Boga
do człowieka, w tym, że Bóg stał się człowiekiem. Czy Bóg wszechmocny, niepojęty,
nieogarniony mógł uczynić dla nas coś więcej, niż to, że zesłał nam swojego jedynego,
umiłowanego Syna? Nie mógł uczynić nic więcej, bo uczynił już wszystko, co tylko
mógł. W swoim Synu podarował nam samego siebie, stał się dla nas darem – Bogiem
bezbronnym wobec człowieka, lecz również Bogiem wszechpotężnym dla sprawy człowieka: ukochał nas aż do końca. Stał się dla nas darem do tego stopnia, że człowiek mógł
zrobić z Bogiem wszystko, co tylko chciał. To jest Bóg, który jest Miłością.
W Jezusie Chrystusie Bóg – Miłość wchodzi do końca w ten świat, w którym często brakuje miłości, aby człowiek nie zginął, nie załamał się, nie zwątpił w sens swojego
istnienia, lecz pragnął życia wiecznego z Bogiem. Ta wielka, radosna, niesłychana nowina – Ewangelia, że Bóg nas miłuje aż do końca: od narodzenia w Betlejem, do krzyża i do
zmartwychwstania, będzie dla człowieka i świata zawsze czymś fascynującym, nowym,
nieprzemijającym. Dlatego i chrześcijaństwo, w którego centrum stoi ten właśnie Bóg,
nie może się przeżyć, pomimo wielorakich trudności, przez które trzeba mu przechodzić
na przestrzeni dziejów. To Bóg wcielony jest prawdziwym pięknem chrześcijaństwa, a
piękno ma to do siebie, że jest absolutne, że samo się broni przed wszelką brzydotą, którą
człowiek chce je czasem przesłonić.
To nieprzemijające piękno Boga znalazło swój pełny wyraz w ziemskim życiu
Jezusa Chrystusa. Ono jest też pięknem, które Bóg przez swój ludzki los zaszczepił
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człowiekowi. Tradycja chrześcijańska mówi nam o tym, że Chrystus wziął na siebie
ciężar i brzemię niesprawiedliwości, nienawiści, grzechu, nam zaś – słabym ludziom,
podarował w zamian wyzwolenie z grzechu, pokój i nadzieję życia. Przez to uczynił
nas nową ludzkością: abyśmy, zamiast dzielić się między sobą w przemocy i nienawiści, umieli sobie wzajemnie wybaczać i jeden drugiego ciężary nosić. Co znaczy ta
cudowna wymiana? Przez swoje wcielenie w Betlejem, Bóg dał nam nowe rozumienie
człowieczeństwa i przemienił ten świat, wnosząc nowe spojrzenie na ziemską władzę i
ludzką moc. Narodzenie Boga w człowieku stało się dla świata zobowiązaniem. Nie to
się naprawdę liczy, co niesie ze sobą przemoc, gwałt. Moc Chrystusa – to poszukująca
człowieka moc miłości, która wyraża się w pojednaniu, w przebaczeniu, w oszczędzeniu i
ratowaniu człowieka. Jeśli ta moc miłości wydaje się czasem głupstwem w oczach świata,
to jednak ona w końcu zwycięży, tak, jak Chrystus na krzyżu zwyciężył ciemności zła. Ta
moc miłości okaże się najsilniejsza, choć zdaje się być teraz jeszcze ukryta, podobnie jak
Dziecię Boże było ukryte w betlejemskiej stajni. Gwiazda Bożej miłości już zwycięża w
każdym powiewie ludzkiej miłości i kiedyś ostatecznie zwycięży. To jest ten nowy świat,
którym Chrystus nas obdarował w tajemnicy swego narodzenia.
Religia chrześcijańska jest zatem religią nadziei, a chrześcijanie nie mogą zwątpić
w sens przyszłości, jeśli wpatrują się w Chrystusa, w Jego człowieczeństwo. Z Niego
czerpią moc na dziś i jutro, aż do skończenia świata. Nie jest to pusta nadzieja, nie jest
to też nadzieja, która odwraca oczy od tego świata. To jest nadzieja ukryta w Bogu. On
zachowuje ten świat nawet w najcięższych chwilach i konsekwentnie prowadzi do zwycięskiego celu wszystkich ludzi, którzy chcą za Nim podążać i Go naśladować. Bóg,
który stał się człowiekiem, jest wierny człowiekowi – wierny mocą miłości miłosiernej.
Tajemnica Bożego narodzenia kryje w sobie głębię Bożego Miłosierdzia.
Ks. Jarosław Jagiełło - Współczesna Ambona
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Boże Narodzenie
1. Św. Hieronim, wielka postać z IV wieku, tłumacz Biblii na język łaciński,
zmarł właśnie w Betlejem w roku 394, gdzie przeżył prawie 40 lat. Znalazłem takie jego
słowa: „Obym mógł zobaczyć ten żłób, w którym pewnego dnia leżał mały Jezus. Teraz
my chrześcijanie, aby Go uczcić zamieniliśmy ten gliniany żłób na nowy, ze srebra. Dla
mnie zaś, ten gliniany żłób był o wiele cenniejszy. Do pogańskiego świata pasuje złoto i
srebro. Wiara chrześcijańska woli ten gliniany żłób. Ten, który w nim się urodził, gardzi
złotem i srebrem. Ja podziwiam Boga, że choć będąc Stworzycielem świata, nie narodził
się otoczony złotem i srebrem, ale na glinie”.
Aby dobrze zrozumieć doniosłość i znaczenie dzisiejszej uroczystości, musimy
uwolnić się od złota i srebra, które się na niej nagromadziło i dotrzeć do glinianego żłobu. Musimy odjąć cały ten folklor, który towarzyszy Bożemu Narodzeniu przesłaniając
prawdziwą jego tajemnicę. Musimy odrzucić wszelkie dodatki, całą tę reklamę, komercję,
aby odpowiedzieć na pytanie: Czyje jest to święto? I gdy słyszymy, że tej nocy narodził
się nam Zbawiciel, to też musimy zapytać – co to dla nas znaczy?
Aby nauczyć się na pamięć wiersza, musimy najpierw wiele razy go przeczytać,
potem powtarzać, myśleć o tekście. Dziś czeka nas to samo zadanie – czytać, myśleć,
rozważać Boże słowa, które tej nocy dotarły do nas: „Narodził się wam Zbawiciel”.
2. Gdyby dzisiaj ktoś zapytał mnie: co to znaczy, że Bóg stał się człowiekiem? – to
co chciałbym mu, tak najprościej powiedzieć? Przypomina mi się historia, którą znalazłem w jednym z przeczytanych kazań. „Kilkanaście lat temu ekipa nurków wodnych zajmująca się poszukiwaniem zatopionych statków odnalazła u brzegów Irlandii zatopiony
z górą czterysta lat temu hiszpański statek. Spośród licznych cennych rzeczy znalezionych
na tym zatopionym okręcie największe wrażenie zrobiła na poszukiwaczach złota męska
ślubna obrączka. Na zewnętrznym obwodzie tej obrączki wygrawerowane było serce na
dłoni. Pod tym rysunkiem umieszczone były słowa: Nic więcej nie mogę ci ofiarować”.
Ta historia bardzo mi pomogła. Posyłając na świat swego Jednorodzonego Syna,
Bóg wypowiedział do całej ludzkości podobne słowa: „Nic więcej nie mogę wam ofiarować”. To „nic więcej” w przypadku Pana Boga oznacza, że ofiarował nam to, co najcenniejsze. I to jest pierwsza prawda o Bożym Narodzeniu! Św. Jan w tzw. Prologu,
czyli uroczystym początku swej ewangelii, który dzisiaj czytamy, tłumaczy nam że „w
Nim (Jezusie) było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła (...) Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” (J 1, 4. 9). Te dwie rzeczywistości – światłość i życie –
to próba najwspanialszej definicji sensu przyjścia Jezusa na ziemię. Tylko Jego światło
może określić i nadać sens naszemu życiu, ponieważ otwiera nas na to, co niewidzialne,
to, co nam jeszcze w tym momencie się wymyka. To światło otwiera przed nami nową
perspektywę, otwiera bowiem przed nami wieczność, czyli nadzieję życia z Nim.
Wspaniale wyraził to Jan Paweł II właśnie w Betlejem, w bazylice Narodzenia,
w czasie słynnej pielgrzymki do Ziemi Świętej: „Radość wypowiedziana przez anioła
nie jest sprawą przeszłości. Jest to radość dnia dzisiejszego – wiecznego dzisiaj Bożego
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Zbawienia, które obejmuje w cały czas: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość U zarania
nowego tysiąclecia jesteśmy wezwani, by widzieć jaśniej, iż czas ma swoje znaczenie,
ponieważ tutaj Wieczność wkroczyła w historię i pozostaje z nami na zawsze. Słowa
Bedy Czcigod-nego jasno wyrażają tę myśl: »Jeszcze dzisiaj i każdego dnia aż do końca
wieków Pan będzie ustawicznie poczynany w Nazarecie i rodzony w Betlejem«” (In Ev.
S. Lucae, 2; PL 92, 330). Ponieważ w Betlejem jest zawsze Boże Narodzenie, każdego
dnia jest Boże Narodzenie w sercach chrześcijan. I każdego dnia jesteśmy wezwani do
głoszenia światu betlejemskiego orędzia – „dobrej nowiny wielkiej radości”: Odwieczne
Słowo, „Bóg z Boga, Światło ze Światłości” „stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”
(por. J 1, 14).
Czytam historię człowieka i uświadamiam sobie, że tylko Jezus z Nazaretu zdołał
rozpalić w świecie ogień miłości, który przemierzał pola bitew, przenikał mury więzień
i obozów zagłady, mury szpitali, w końcu mury ludzkich serc, aby dodać sił, osłabić moc
nienawiści, obudzić współczucie – jednym słowem, aby dać życie. W Quo vadis Henryka Sienkiewicza św. Paweł odpowiada sceptykowi Petroniuszowi – „Chrześcijaństwo
przyniosło miłość”.
3. Jezus narodzony w Betlejem wchodzi w historię człowieka, w twoją i moją
historię. Tym którzy Go przyjmą daje „moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1,12).
Dotykamy tutaj sedna sprawy! Św. Jan wyraźnie mówi, że tylko tym, którzy Go przyjęli
dało „moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. Trzeba Go przyjąć, otworzyć Mu drzwi, zaprosić do środka. Przyjąć GO! Potem rozpoczyna się prawdziwa wędrówka wiary, jaką
jest nasze życie, rozpoczyna się wielka przygoda.
W tym momencie trzeba uświadomić sobie jedna prawdę. Jezus nie jest jednym
z grupy mędrców, którzy pojawili się na scenie świata. Nie jest jednym z wielu, którzy
mają swój atrakcyjny pomysł na życie i chcą nas do tego przekonać. Przed Jezusem nie
można, ot tak, po prostu przejść. Jesteśmy zobowiązani się opowiedzieć. Wszystkie
oświadczenia i poważne mowy typu: nie wiem, może...; nie jestem przekonany; nie wiemy i nie będziemy wiedzieli; gdyby wszystko było bardziej jasne; gdyby jakiś mały cud
w moim życiu... są tylko próbą uniknięcia momentu decyzji. Przed Jezusem jest tylko
„tak” lub „nie”.
Patrząc na Jezusa narodzonego w Betlejem, wypowiadam dzisiaj moje „tak”.
Pomaga mi w tym wielki konwertyta tego wieku, Clive Staples Lewis, który w swojej
wspaniałej książeczce „Bóg na ławie oskarżonych” (Warszawa 1985, s. 91) zapisał: „To
co Jezus mówi, bardzo różni się od tego, co powiedział którykolwiek z innych nauczycieli. Inni mówią: oto prawda o świecie. Oto droga, którą należy iść. On natomiast mówi:
„Ja jestem Drogą i Prawdą i Życiem”.
4. Świętujemy dzisiaj Boże Narodzenie. Jak powiedział papież „Jest to radość
dnia dzisiejszego – wiecznego dzisiaj Bożego Zbawienia, które obejmuje w cały czas:
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Jest to prawda, którą można przyjąć tylko wiarą.
Serce i rozum przepełnione pychą muszą tutaj skapitulować. Ja wybieram Jezusa i wieczność z Nim.
Ks. Jan Nowak-Współczesna Ambona
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Wrócić do glinianego żłobu
1. Święty Hieronim, wielka postać z IV wieku, tłumacz Biblii na język łaciński,
zmarł właśnie w Betlejem w roku 394, gdzie przeżył prawie 40 lat. Znalazłem takie jego
słowa: „Obym mógł zobaczyć ten żłób w którym pewnego dnia leżał mały Jezus. Teraz
my chrześcijanie, aby Go uczcić zamieniliśmy ten gliniany żłób na nowy, ze srebra. Dla
mnie zaś, ten gliniany żłób był o wiele cenniejszy. Do pogańskiego świata pasuje złoto i
srebro. Wiara chrześcijańska woli ten gliniany żłób. Ten, który w nim się urodził, gardzi
złotem i srebrem. Ja podziwiam Boga, że choć będąc Stworzycielem świata, nie narodził
się otoczony złotem i srebrem, ale na glinie”.
Aby dobrze zrozumieć doniosłość i znaczenie dzisiejszej uroczystości, musimy
uwolnić się od złota i srebra, które się na niej nagromadziło i dotrzeć do glinianego żłobu. Musimy odjąć cały ten folklor, który towarzyszy Bożemu Narodzeniu przesłaniając
prawdziwą jego tajemnicę. Musimy odrzucić wszelkie dodatki, całą tę reklamę, komercję,
aby odpowiedzieć na pytanie: Czyje jest to święto? I gdy słyszymy, że tej nocy narodził
się nam Zbawiciel, to też musimy zapytać – co to dla nas znaczy?
Aby nauczyć się na pamięć wiersza, musimy najpierw wiele razy go przeczytać,
potem powtarzać, myśleć o tekście. Dziś czeka nas to samo zadanie – czytać, myśleć,
rozważać Boże słowa, które tej nocy dotarły do nas: „Narodził się wam Zbawiciel”.
2. Gdyby dzisiaj ktoś zapytał mnie: co to znaczy, że Bóg stał się człowiekiem? – to
co chciałbym mu, tak najprościej powiedzieć? Przypomina mi się historia, którą znalazłem w jednym z przeczytanych kazań.
„Kilkanaście lat temu ekipa nurków wodnych zajmująca się poszukiwaniem
zatopionych statków odnalazła u brzegów Irlandii zatopiony z górą czterysta lat temu
hiszpański statek. Spośród licznych cennych rzeczy znalezionych na tym zatopionym
okręcie największe wrażenie zrobiła na poszukiwaczach złota męska ślubna obrączka.
Na zewnętrznym obwodzie tej obrączki wygrawerowane było serce na dłoni. Pod tym
rysunkiem umieszczone były słowa: Nic więcej nie mogę ci ofiarować”.
Ta historia bardzo mi pomogła. Posyłając na świat swego Jednorodzonego Syna,
Bóg wypowiedział do całej ludzkości podobne słowa: „Nic więcej nie mogę wam ofiarować”. To „nic więcej” w przypadku Pana Boga oznacza, że ofiarował nam to co najcenniejsze. I to jest pierwsza prawda o Bożym Narodzeniu!
Święty Jan w tzw. Prologu, czyli uroczystym początku swej ewangelii, który dzisiaj czytamy, tłumaczy nam że „w Nim (Jezusie) było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła... Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” (J 1,4.9). Te dwie rzeczywistości – światłość i życie – to próba najwspanialszej definicji sensu przyjścia Jezusa na
ziemię. Tylko Jego światło może określić i nadać sens naszemu życiu, ponieważ otwiera
nas na to, co niewidzialne, to, co nam jeszcze w tym momencie się wymyka. To światło
otwiera przed nami nową perspektywę, bowiem otwiera przed nami wieczność, czyli
nadzieję życia z Nim.
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Wspaniale wyraził to Jan Paweł II właśnie w Betlejem, w bazylice Narodzenia,
w czasie słynnej pielgrzymki do Ziemi Świętej: „Radość wypowiedziana przez anioła
nie jest sprawą przeszłości. Jest to radość dnia dzisiejszego - wiecznego dzisiaj Bożego
Zbawienia, które obejmuje w cały czas: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość U zarania
nowego tysiąclecia jesteśmy wezwani, by widzieć jaśniej, iż czas ma swoje znaczenie,
ponieważ tutaj Wieczność wkroczyła w historię i pozostaje z nami na zawsze. Słowa
Bedy Czcigodnego jasno wyrażają tę myśl: “Jeszcze dzisiaj i każdego dnia aż do końca
wieków Pan będzie ustawicznie poczynany w Nazarecie i rodzony w Betlejem” (In Ev.
S. Lucae, 2; PL 92, 330). Ponieważ w Betlejem jest zawsze Boże Narodzenie, każdego
dnia jest Boże Narodzenie w sercach chrześcijan. I każdego dnia jesteśmy wezwani do
głoszenia światu betlejemskiego orędzia - “dobrej nowiny wielkiej radości”: Odwieczne
Słowo, “Bóg z Boga, Światło ze Światłości” stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”
(por. J 1,14).
Czytam historię człowieka i uświadamiam sobie, że tylko Jezus z Nazaretu zdołał
rozpalić w świecie ogień miłości, który przemierzał pola bitew, przenikał mury więzień
i obozów zagłady, mury szpitali, w końcu mury ludzkich serc, aby dodać sił, osłabić moc
nienawiści, obudzić współczucie – jednym słowem, aby dać życie. W „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza św. Paweł odpowiada sceptykowi Petroniuszowi – „Chrześcijaństwo
przyniosło miłość”.
3. Jezus narodzony w Betlejem wchodzi w historię człowieka, w twoją i moją
historię. Tym którzy Go przyjmą daje „moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1,12).
Dotykamy tutaj sedna sprawy! Św. Jan wyraźnie mówi, że tylko tym, którzy Go przyjęli
dało „moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. Trzeba Go przyjąć, otworzyć Mu drzwi, zaprosić do środka. Przyjąć GO! Potem rozpoczyna się prawdziwa wędrówka wiary, jaką
jest nasze życie, rozpoczyna się wielka przygoda.
W tym momencie trzeba uświadomić sobie jedna prawdę. Jezus nie jest jednym
z grupy mędrców, którzy pojawili się na scenie świata. Nie jest jednym z wielu, którzy
mają swój atrakcyjny pomysł na życie i chcą nas do tego przekonać. Przed Jezusem nie
można, ot tak, po prostu przejść. Jesteśmy zobowiązani się opowiedzieć. Wszystkie oświadczenia i poważne mowy typu: nie wiem, może...; nie jestem przekonany; nie wiemy
i nie będziemy wiedzieli; gdyby wszystko było bardziej jasne; gdyby jakiś mały cud w
moim życiu... są tylko próbą uniknięcia momentu decyzji. Przed Jezusem jest tylko „tak”
lub „nie”.
Patrząc na Jezusa narodzonego w Betlejem, wypowiadam dzisiaj moje „tak”.
Pomaga mi w tym wielki konwertyta tego wieku, Clive Staples Lewis, który w swojej
wspaniałej książeczce „Bóg na ławie oskarżonych” (Warszawa 1985, s. 91) zapisał: „To
co Jezus mówi, bardzo różni się od tego, co powiedział którykolwiek z innych nauczycieli. Inni mówią: oto prawda o świecie. Oto droga, którą należy iść. On natomiast mówi:
Ja jestem Drogą i Prawdą i życiem”.
Trzeba sobie postawić trudne pytania. Czy w naszej Ojczyźnie budowanie
demokracji i wolności nie dokonuje się kosztem zapominania o wielkich i świętych
sprawach. Czy mamy świadomość tego, że w historii były już tzw. „pyrrusowe zwycięst-
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wa”?
Przypominam sobie w tym momencie maksymę, niestety nie pamiętam autora: „Z
historii narodów wynika, że narody nie umieją czytać historii”. Czy ta prawda też musi
stać się naszym udziałem? Znów jak przestroga brzmią słowa Dostojewskiego: „Zachód
zagubił Jezusa i dlatego umiera, jedynie dlatego”.
4. Świętujemy dzisiaj Boże Narodzenie. Jak powiedział Papież „Jest to radość
dnia dzisiejszego - wiecznego dzisiaj Bożego Zbawienia, które obejmuje w cały czas:
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Jest to prawda, którą można przyjąć tylko wiarą. Serce i rozum przepełnione pychą muszą tutaj skapitulować. Ja wybieram Jezusa i
wieczność z Nim.
Ks. Jan Nowak – Współczesna Ambona
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Bóg przychodzi inaczej
Kolędy, wigilijny stół, pierwsza gwiazda, biały obrus, puste nakrycie, choinka...
Jeszcze jest w nas klimat wczorajszego wieczoru. Dla kogoś były to, być może, chwile
spędzone w rodzinnym gronie, dla drugiego – gorycz samotności czy dramat rozstania, dla kogoś jeszcze – pracowity wieczór, by inni zdążyć mogli na swoją wieczerzę i
spokojnie ją przeżyć... Jedyny, niepowtarzalny wieczór, wyjątkowa noc i cały dzisiejszy
dzień: niezwykłe, co rok inne. Niezwykłe, bo po raz kolejny pozwalają nam zatrzymać
się nad tajemnicą, którą świat został obdarowany przed ponad 2000 lat na dalekiej prowincji potężnego Imperium, w zapadłej mieścinie, gdzieś na płd.-zach. od Jerozolimy...
Bo spodobało się Bogu, właśnie wtedy, „gdy nadeszła pełnia czasu”, by – pięknie o tym
mówi dzisiejsza liturgia godzin – „potężny Stwórca wszystkich rzeczy doczesną przyjął
postać sługi, by w ludzkim ciele zbawić ludzi i nie zatracić swoich stworzeń”.
Oto dziś wypełnia się adwentowe wołanie Izajasza: Bóg dał nam znak: oto
„dziewica poczęła i porodziła Syna, i nazwano go imieniem Emmanuel, Bóg z nami”.
W Narodzeniu Swego Jednorodzonego Syna Bóg daje nam znak – znak, który trzeba
rozpoznać i za którym trzeba pójść w naszym poszukiwaniu Sensu. Bóg staje się człowiekiem. Małe, kwilące niemowlę, oddane na łaskę i niełaskę świata. Bóg człowiek. „To
słabe dziecię – pisał Leonardo Boff – nie jest kimś bezimiennym, jest samym Bogiem w
ludzkiej postaci, Bogiem, który tak ukochał materię, że »przywłaszczył« ją sobie, i który
tak ukochał człowieka, że stał się jednym z nas, by nas uwolnić, stał się człowiekiem,
by człowieka przebóstwić”. Podobnie pisał o tym już kilkanaście wieków wcześniej św.
Hieronim: „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem. Pan przyjął
postać sługi, aby sługa mógł się przemienić w Pana. Mieszkaniec i Stwórca niebios
zamieszkał na ziemi, aby człowiek, mieszkaniec ziemi, mógł przenieść się do nieba”.
Od samego początku nie jest to łatwy znak. Z jednej strony trudność sprawia nam
sama jego wyjątkowość, niepowtarzalność, z drugiej, nam współczesnym, coraz trudniej
jest odczytywać znaki, gdyż „cywilizacja obrazkowa” – królestwo telewizji, billboardów
i tzw. „kultury masowej” często nie zostawia miejsca na przestrzeń znaku i głębię symbolu. I wtedy jednak, 2000 lat temu, nie było łatwo zrozumieć i przyjąć wymowy tego
znaku: „był to znak – pisze abp Józef Życiński – szokujący dla tych, którzy kultywowali
nadzieje mesjańskie. Oczekiwali oni władcy urzekającego potęgą i mocą. Na przekór
ich oczekiwaniom, znakiem okazało się kwilące Niemowlę. Któż z nas chciałby przekazywać najważniejsze prawdy, występując w postaci niemowlęcia?... paradoks przyjścia
Boga do człowieka ujawnia się jednak w tym, że przychodzi On na przekór naszej logice
i zdroworozsądkowym oczekiwaniom. Dopiero ci, którzy potrafią patrzeć, w nieefektownych znakach odkrywają Jego obecność”.
Bóg przychodzący inaczej. Nie tak, jak się Go spodziewano, nie tak, jak Go sobie wyobrażano. Ciągle ponad treść nauki Jezusa brały górę chłodne rozważania – ot,
chociażby: skąd przybędzie oczekiwany Mesjasz. Jeszcze na krótko przed śmiercią tłum
słuchający Jezusa ciągle był podzielony w opiniach na Jego temat: „to jest Mesjasz”. „Ale
– mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei?”, wątpiąc w Jezusa i zapominając o
krótkim epizodzie z Jego życiorysu, kiedy to – w judzkim Betlejem – dla Józefa i Maryi
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„nie było miejsca w gospodzie”.
Są rzeczy, które niechętnie umieszcza się w życiorysach bohaterów. A tam rzeczywiście nie było się czym chwalić: niegościnni mieszkańcy, nieefektowna grota na
peryferiach miasta, dwoje ludzi zdanych tylko na siebie w chwili, która w normalnych
warunkach jest radością wszystkich wokół, pierwsi goście – pasterze z okolicznych pól,
w dodatku przestraszeni Nowiną usłyszaną z Wysoka, nie bardzo wiedzący, co myśleć o
tym wszystkim... ale tak właśnie przychodzi Bóg. Niespodziewanie, zaskakująco, inaczej.
Tak Bóg dał Siebie światu. Tylko ci, którzy potrafią patrzeć, odnajdą Jego obecność. Ciągle przychodzi do nas zaskakująco, inaczej i akurat wtedy, gdy się go nie
spodziewamy.
Ks. Janusz Pasierb wspomina w Obrocie rzeczy rekolekcje adwentowe w Hamburgu, prowadzone w dzielnicy nie grzeszącej czystością obyczajów, „w t e j dzielnicy”, jak
sam pisze: „W pewnej chwili podczas nauki rekolekcyjnej weszli i stanęli pod chórem
jej prawdziwi mieszkańcy: chłopak i dziewczyna, ubrani w długie szaty, on z wysoką
laską. Stali długo, w milczeniu, pod chórem. Patrzyłem na nich mówiąc i oni patrzyli na
mnie. Myślałem sobie: co teraz będzie, hippisi jacyś, narkomani? Czy chcą zrobić jakąś
prowokację? W pewnej chwili porzucili swój bezruch, skłonili się poważnie i wyszli i
dopiero wtedy zrozumiałem, że to byli Józef i Maryja, co w drodze do Betlejem szli tą
ulicą i wstąpili do kościoła, w którym ja mówiłem do porządnych ludzi o narodzeniu
Jezusa”.
Przez swoje Narodzenie niemowlę z Betlejem zaprasza nas do uważnego wpatrywania się w znaki, które Bóg stawia nam na drodze, choć często są one zupełnie różne
od naszych oczekiwań i wyobrażeń. „Bóg wyznaczył na świecie dla każdego z nas szlak
– pisze Paulo Coelho – szlak, którym musimy podążać. Wystarczy tylko odczytać, co
zapisał dla Ciebie...” Spróbuj odczytać, co Bóg zapisał dla ciebie, dla nas, dla świata w
znaku betlejemskiej szopy, co przez to wydarzenie chce po raz kolejny ogłosić światu,
Kościołowi, tobie; co chce ci powiedzieć w sytuacji, w której się obecnie znajdujesz, z
problemami, które ciążą, ze sprawami, które cię zajmują. Zechciej wsłuchać się w ten
znak: Bóg mówi w nim do ciebie. I nie mów: to mnie nie dotyczy: to nie moja sprawa, to
było dawno... Przez Tajemnicę Wcielenia zostałeś włączony w Misterium Odkupienia,
więc to jest i twoja historia. „Każdy człowiek jest ogarnięty Tajemnicą Odkupienia, z
każdym Chrystus w tej tajemnicy raz na zawsze się zjednoczył. ... Człowiek – każdy bez
wyjątku – został odkupiony przez Chrystusa, ponieważ z człowiekiem – każdym bez
wyjątku – Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony, nawet gdyby człowiek nie zdawał
sobie z tego sprawy”, pisał Jan Paweł II.
Zechciej zatem przejść ponad wszystkim tym, co sprawia, że Boże Narodzenie jest
tylko powrotem w świat dzieciństwa, wejściem w świat fikcji, ciekawej skądinąd bajki z
pasterzami, złymi gospodarzami z Betlejem, wołkiem i osiołkiem, owieczkami, prószącym śniegiem... Spróbuj odnaleźć swoje miejsce w historii Narodzenia. Ty i ja – wszyscy
mamy w niej udział. Jesteśmy włączeni w tajemnicę Odkupienia, w której Betlejem ma
swoje jedyne i niepowtarzalne miejsce; tam zaczęła się także moja i twoja historia.
Ks. Tomasz Tobolski – Współczesna Ambona
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Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel
Słowami antyfony na wejście dzisiejszej pasterki wzywam was, bracia i siostry
do radości: “Radujmy się wszyscy w Panu, dzisiaj narodził nam się Zbawiciel”. Zapożyczając słów od anioła, wołam: “Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która
będzie udziałem całego narodu” (Łk 2,10). W dniu dzisiejszym mamy szczególne
powody do radości. Już dwa tysiące lat działa łaska zbawienia, już dwa tysiące lat panuje
Chrystus, nasz Zbawiciel i Pan. Upadają imperia, potęgi i państwa, a zbawczy krzyż Jezusa stoi niewzruszony. Na naszych oczach runęły mury faszyzmu i komunizmu, a bazylika
Św. Piotra stoi na wzgórzu watykańskim i oświeca drogę światu. “A bramy piekielne go
nie przemogą” (Mt 16,18). Największą łaską krzyża, dotykalną i sprawdzalną, jest istnienie i trwanie Kościoła, mimo prześladowań i trudności. Liturgia pasterki nie ogranicza
się tylko do wzywania, do radości, którą możemy przeżywać śpiewając nasze przepiękne,
polskie kolędy, ale w tę szczególną, świętą i cichą noc daje nam bardzo prostą katechezę
na temat zbawienia i światło na kręte ścieżki życia. I choć obchodzimy Boże Narodzenie,
tajemnicę Wcielenia, to jednak dominującą myślą czytań i modlitw jest zbawienie. To
narodzone w Betlejem Dziecię i złożone w żłobie jest zapowiedzianym Mesjaszem (zob.
pierwsze czytanie), Zbawicielem i Panem, czyli Bogiem. Otwórzmy nasze serca i umysły
na tajemnicę zbawienia.
Inicjatorem zbawienia jest sam Bóg, który z miłości do grzesznych ludzi posyła
swego Jednorodzonego syna jako Zbawiciela świata. W katechizmie dla dzieci: z Bogiem
łączymy stworzenie świata i człowieka, z Jezusem Chrystusem – zbawienie ludzi, a z
Duchem Świętym ich uświęcenie. Jest to oczywiście ujęcie uproszczone.
U początków zbawienia stoi Boża wola zbawcza, stoi sam Bóg. Św. Paweł uczy, że
Bóg “Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas
w Umiłowanym” (Ef 1,5-6), tj. w Jezusie Chrystusie, Jego Jednorodzonym Synu. Bóg nas
umiłował, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami i posłał Syna swego jako ofiarę przebłagalną
za nasze grzechy. Jeszcze mocniej i piękniej Bożą inicjatywę zbawienia przedstawia św.
Jan: “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego
Syna na świat po to, by świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J
3,16 n.). Bóg “dał” swego Syna z miłości. Czasownik “dał” oznacza darmowy dar Ojca,
którym jest Jezus Chrystus, Zbawiciel, pierwszy osobowy dar Ojca.
Dzięki Bożej inicjatywie zbawienia Jahwe zasługuje na tytuł “Zbawca”. Tak też
nazywa go Stary Testament (Pwt 32,15; Iz 12,2; 17,10; 62,11; Ps 23,5; Mdr 16,7). Bóg,
jako Zbawca, wybawiał Izraela z różnych nieszczęść. W sposób szczególny zlitował
się nad ciemiężonym ludem w niewoli egipskiej i wyzwolił go potężnym ramieniem
(Wj 15,1-21). Wyzwolenie to było typem i zapowiedzią wyzwolenia z niewoli grzechu
przez Jezusa Chrystusa. Nowy Testament Zbawicielem nazywa Boga (Łk 1,47) i Jezusa
Chrystusa (Łk 2,11; J 4,42; Tt 1,4; 2,163; 3,6; 2 Tm 1,10). Tę Bożą inicjatywę pięknie
opisuje Jan Paweł II w Tertio millennio adveniente (nr 7): “W Jezusie Chrystusie Bóg
nie tylko mówi do człowieka – Bóg szuka człowieka. Wcielenie syna Bożego świadczy o
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tym, że Bóg szuka człowieka… Jest to poszukiwanie, które rodzi się we wnętrzu Boga i
osiąga swój szczyt we Wcieleniu Słowa. Jeśli Bóg wychodzi na poszukiwanie człowieka
stworzonego na swój obraz i podobieństwo, czyni to dlatego, że go miłuje odwiecznie w
Słowie i pragnie go wynieść w Chrystusie do godności przybranego dziecka. Bóg więc
wychodzi na poszukiwanie człowieka, który jest Jego szczególną własnością w sposób
odmienny niż jakiekolwiek inne stworzenie. Jest własnością Boga na podstawie wyboru
miłości: Bóg szuka człowieka z potrzeby swego ojcowskiego serca”. Za św. Janem można
by powiedzieć: “Bóg jest miłością” (1 J 4,8). Miłość ta w sposób szczególny błyszczy we
Wcieleniu i odkupieniu. Boże Narodzenie to święto największej miłości. Musimy zrewidować nasz obraz Boga, a może nawet całkowicie przemalować. Bóg nie jest tyranem
czyhającym na potknięcie się człowieka. Bóg nie jest siepaczem (“Lecz kiedy Ojciec
rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do Matki uciecze”), lecz miłością, która łączy
w sobie delikatność miłości matczynej ze zdecydowaniem i mocą miłości ojca. Taki jest
nasz Bóg i Ojciec.
Bóg zbawił upadły rodzaj ludzki przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Na Bożą
inicjatywę zbawienia człowieka Jezus odpowiedział Ojcu; “Oto idę…” (Hbr 10,7).
Miłość Ojca spotkała się z miłością i posłuszeństwem Syna.
Dzieło zbawcze Chrystusa określa św. Paweł w drugim czytaniu dzisiejszej liturgii bardzo lapidarnie: Jezus Chrystus “wydał samego siebie za nas” (Tt 2,14), wydał na
śmierć. Piękny i wymowny komentarz do tego tekstu daje św. Piotr: “Wiecie bowiem, że
z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie
czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy” (1 P 1,18 n.). Krew w języku biblijnym oznacza życie.
Zostaliśmy więc wykupieni z niewoli grzechu i śmierci za cenę życia Jezusa Chrystusa.
Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze w niewoli grzechu. Chrystus stał się naszym
Zbawicielem za cenę wejścia w śmierć. Jego życie było pro-egzystencją, tj. był całkowicie dla Ojca i całkowicie dla ludzi, aż do wejścia w śmierć. Takiego życia żąda od swoich
uczniów: “Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą.
A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór
Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,26 n.). Zapowiedzią tej ofiary z życia jest żłób betlejemski
(Łk 2,7). Owinięcie w pieluszki i położenie w żłobie przypomina i zapowiada owinięcie
w płótna martwego ciała Jezusa i złożenie w grobie (Łk 23,53). Św. Łukasz opisywał
narodziny Jezusa z perspektywy męki, śmierci i zmartwychwstania. Anioł dialogujący
z pasterzami przypomina anioła mówiącego do niewiast “Wy się nie bójcie!” (Mt 28,5).
Wpatrując się w żłóbek, pamiętajmy, że oznacza on grób i śmierć naszego Zbawiciela
za nas. Klękając dziś przy żłóbku podziękujmy za drogocenną krew Zbawiciela, którą
zostaliśmy odkupieni. W stacjach krwiodawstwa spotyka się napisy: “Krew to życie”.
Krew Jednorodzonego Syna Bożego jest dla nas wszystkich życiem, życiem wiecznym.
Dlatego Jezus mógł powiedzieć: “Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew ma życie
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54). Kto pije Krew Pańską już teraz
ma życie wieczne, prawdziwy zadatek wieczności. Za cenę przelania krwi Zbawiciela
mamy życie wieczne. Jak nie dziękować na klęczkach…
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Liturgia nocy Bożego Narodzenia wylicza szczegółowo owoce zbawczej śmierci
Chrystusa.
a) Pierwszym owocem odkupienia jest wyrwanie ludzi z nieprawości, czyli z
niewoli grzechu, i oczyszczenie ich, żeby byli godni Boga. Przez przestępstwo jednego
człowieka – Adama grzech wszedł na cały świat, a więc i na nas, a przez grzech śmierć.
Przez nowego Adama – Jezusa spłynęła na wszystkich łaska i dar Boży, udzielony przez
jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Łaska ta usprawiedliwia grzesznika, tj. przenosi
go z niewoli grzechu do królestwa łaski. Dokonuje się to w momencie chrztu św.
b) Zbawienie dokonane przez Jezusa nie tylko wyzwala z grzechów, ale czyni nas
dziećmi Bożymi; stajemy się umiłowaną własnością Boga (Tt 2,14). Św. Jan w prologu,
który będzie czytany dziś na sumie, pisze: “wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało
moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1,12). W momencie chrztu św. nie tylko zostajemy
oczyszczeni z grzechów, lecz uczynieni, stworzeni dziećmi Bożymi. Jak to się stało?
Przez chrzest przyoblekamy się w Chrystusa, Jedynego Syna Ojca i stajemy się synami
w Synu (Ga 3,27). Zostajemy wszczepieni jak gałązki w szczep winny. Włączamy się
przez to w moce Chrystusa – krzewu. Tej cudownej operacji dokonuje Duch Święty,
którego św. Paweł nazywa Duchem przybrania za synów. Przez chrzest i wiarę stajemy
się w Chrystusie przybranymi dziećmi Boga. Otrzymujemy prawo nazywania Boga najpiękniejszym słowem Abba – Ojcze. Abba jest zdrobniałym słowem aramejskim – tato!
W ten sposób zwracały się do swych ojców małe dzieci żydowskie. Tak nazwał Boga
Jezus (Mk 14,36) i tak kazał się nam modlić. Oto najwspanialszy owoc zbawienia: jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, Jego szczególnie umiłowaną własnością.
c) Jest jeszcze jeden owoc zbawienia dokonanego przez Jezusa, o którym często
zapominamy. Wraz ze Zbawicielem przyszła dla nas światłość. Jezus zbawił również
nasze umysły, oświecił je. Tę światłość przyniesioną przez Mesjasza, Zbawiciela zapowiedział już prorok Izajasz: “Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9,1). Św. Jan przypomina, że Boski
Logos – Syn Boży jest “światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, gdy
na świat przychodzi” (J 1,9). Kolekta Mszy św. nawiązuje do tych idei biblijnych; najświętsza moc Bożego Narodzenia “zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości”. To światło Jezusa, Zbawiciela jest szczególnie potrzebne dzisiaj, w czasach zamętu i ciemności.
Człowiek dzisiejszy, szczególnie młody, pyta, jak żyć, jaką drogą postępować. Drogi
proponowane przez ludzi zawiodły, skompromitowały się. Po faszyzmie i nazizmie hitlerowskim pozostały zgliszcza obozów koncentracyjnych; po komunizmie gułagi i morze
krwi; Katyń, Miednoje, Charków.
W jednej ze sztuk S. Mrożka pt. Męczeństwo Piotra Ohey’a współczesny, zagubiony człowiek klęka u stóp starego Sybiraka i pyta: “Jak żyć, powiedz, jak żyć?” Pytanie
takie stawia dziś młodzież. Jubileusz młodych zgromadził w Rzymie (w 2000 roku) dwa
miliony młodzieży z całego świata. To był szok dla wierzących, a jeszcze większy dla
niewierzących. Ci młodzi ludzie pokazali światu, że im nie wystarczą narkotyki, seks,
pornografia, bogactwa materialne. Szukają. Ojciec św. wskazał im na Chrystusa, jako na
światło życia, jako na jedyną drogę, która nie zawiedzie. Pseudofilozofiom przeciwstawił
proste słowa Ewangelii, które zdały egzamin wieków: “Jezus jest prawdziwą nowością,
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przerastającą oczekiwania ludzi i pozostanie nią na zawsze przez wszystkie kolejne epoki
dziejów. Wcielenie Syna Bożego oraz zbawienie, jakiego dokonał przez swoją śmierć
i zmartwychwstanie, są zatem właściwym kryterium oceny rzeczywistości doczesnej i
wszelkich zamysłów, które mają zapewnić człowiekowi życie coraz bardziej ludzkie”
(IM 1). Młodzież przyjęła słowa papieża z entuzjazmem; słowa o Chrystusie, jedynej
światłości świata. Uczmy się od młodych.
Liturgia pasterki podpowiada nam, jak powinniśmy dziś, teraz, odpowiedzieć na
orędzie o zbawieniu.
a) Najpierw radość: “Radujmy się w Panu”, że nam dał takiego Zbawiciela. “Oto
zwiastuję wam radość wielką!” Radość ta powinna się wyrażać w śpiewie: “Śpiewajcie
Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała” (por. Ps 96,1). Śpiewajmy radośnie nasze
kolędy w kościele, w domach. Święta Bożego Narodzenia winny być świętami wielkiej
radości. Bóg zniżył się do człowieka.
b) Nie wystarczy radość i śpiew. Szlachectwo zobowiązuje; dziecięctwo Boże,
braterstwo z Chrystusem zobowiązują do pewnego stylu życia ludzi zbawionych i odkupionych. Tak ten styl przedstawia św. Paweł: “…abyśmy wyrzekłszy się bezbożności
i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując
błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela, naszego
Jezusa Chrystusa…” (Tt 2,12). Człowiek zbawiony nie może iść z prądem jak śnięta
ryba, ale pod prąd; ma być świadkiem innego lepszego świata i życia. Ludzie zbawieni,
którzy doświadczyli dobroci i miłości Boga, winni być gorliwi w spełnianiu dobrych
uczynków. Dla nowo narodzonego Zbawiciela nie było miejsca w gospodzie. Ileż dzisiaj
mamy ludzi bezdomnych… Pamiętajmy o nich w te święta miłości i radości.
c) W czasie Eucharystii spotykamy się z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym
Panem. Dokonuje i aktualizuje się misterium zbawienia: “Głosimy śmierć Twoją, Panie
Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.
Ołtarz jest żłóbkiem, krzyżem i grobem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Tu się upamiętniają tajemnice naszego zbawienia.
Po raz pierwszy weszliśmy w tajemnicę zbawienia w momencie chrztu, nieświadomie w wierze Kościoła i rodziców. Po raz drugi z sakramencie bierzmowania w szczenięcych latach, być może, że i wtedy nie otwarliśmy się w sposób pełny na Chrystusa i
nie przyjęliśmy Go świadomie jako jedynego naszego Pana, Zbawiciela i światło życia.
Nie doświadczyliśmy wewnętrznie, co to znaczy być dzieckiem Bożym i nie skosztowali,
jak słodki jest nasz Pan. Boże Narodzenie jest wspaniałą okazją do świadomego przyjęcia
Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela.
Dlatego nawiązując do sakramentu chrztu, pytam was bracia i siostry: “Czy
wyrzekacie się złego ducha? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się grzechów i nałogów,
które ranią wasze sumienia? Wyrzekamy się. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego Jednorodzonego? Wierzymy. Czy przyjmujecie świadomie i dobrowolnie Jezusa
Chrystusa jako jedynego waszego Zbawiciela i Pana? Przyjmujemy. Niech Bóg sprawi,
byście dotrzymali tych przyrzeczeń.
Ks. Józef Kudasiewicz – Współczesna Ambona
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Boże Narodzenie
I w przytułku Świętego Brata Alberta, i w Państwowym Domu Dziecka, i w
samotnym pustym domu staruszki, i w Rodzinie wypełnionej wrzawą głośnych dzieci
- wszędzie jest dzisiaj Boże Narodzenie. Radość wczorajszego wigilijnego wieczoru i
dzisiejszego dnia sprawia, że gdzieś na boku pozostają różne odczuwane, na co dzień
braki i troski. Bo narodził się maleńki Jezus i przyszli do Niego pastuszkowie, przyszli
i oddali Mu pokłon, gdy On - przytulony do kochającego serca swojej Matki - jako człowiek po raz pierwszy doświadczył wtedy tej najpiękniejszej cząstki ludzkiego życia tu
na ziemi, doświadczył miłości i ciepła własnej matki.  
I z nieba przybyły zastępy aniołów radośnie śpiewając Hosanna, Hosanna na
wysokości a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Wszyscy pewnie się dziwili, bo tak jasno świeciła wtedy gwiazda, bo zwierzęta - jak mówi kolęda - przed żłóbkiem klękały. To
był radosny dzień z Betlejem. To właśnie tam Słowo, które stało się Ciałem, zamieszkało
pośród nas. Cudowne Boże Słowo sprawiło, że zmienił się od tamtej chwili porządek
tego świata.  
Od tamtej radosnej chwili zrodziła się w ludzkich sercach nadzieja, bo skoro Bóg
jest pośród nas, to jakie zło może nas tu na ziemi całkiem pokonać, bo skoro Bóg narodził
się w ubogiej stajni czymże jest przemijające jak życie bogactwo, bo skoro niebo zeszło
się z ziemią, to jakże blisko nieba jesteśmy. Na ten świat przyszła Światłość prawdziwa
– szczęśliwi, prawdziwie szczęśliwi, którzy do Niej się zbliżyli i ją przyjęli, bo otoczeni
jej blaskiem żyją po dziś dzień, żyją wiecznie.
Iluż to świętych mieści niebo - tej tajemnicy nawet nie dotkniemy. Tej Bożej
Światłości nie zdołała przez całe wieki pokonać żadna ziemska ciemność, nie zgasiło jej
ludzkie zapomnienie, nie zakryła jej burzliwa historia świata.  
Mocy Boga nie pokona żadna ciemność. O tym mówił św. Jan Chrzciciel - posłany, aby zaświadczyć o tej Prawdziwej Światłości. To dzięki niej wszystko się stało, co
się stało i nabrało innego pełniejszego znaczenia. Miłość stała się drogą do nieba, dobroć
stała się zadatkiem życia wiecznego, pomyślność stała się znakiem Jego błogosławieństwa tu na ziemi. I choć Ewangelia mówi, że On przyszedł do swojej własności a swoi go
nie przyjęli, to jednak na Boże Narodzenie chyba prawie każdy kościół wypełnia się po
brzegi, bo jak w takim dniu zapomnieć, że jest się Dzieckiem Bożym. Czy ten świąteczny czas można spędzić bez tej modlitwy refleksji tu w świątyni. Czy te świąteczne dni
można spędzić bez z serca płynącej wdzięczności, że Bóg przyszedł do nas, że stał się
tak jak my prawdziwym człowiekiem. Najpierw jak dziecko był bezradny i maleńki, potem już dorosły, napełniony Bożą mocą, odkrył przed tymi, którzy do żłóbka nie zdołali
przybyć, że Jego Ojczyzna jest w niebie.  
I wszystkim tym, którzy głoszoną przez Niego prawdę o Bogu przyjęli, dał moc,
aby się stali Dziećmi Bożymi udzielając im daru wiary. Wiary, która jest tajemnicą i
potęgą serca i duszy, która jest tak silna, że przekracza doczesne granice tego świata. I
tę wiarę wraz z sobą ukrył w maleńkim kawałku chleba, i tak zakrył się przed oczami
ludzi, którzy Go z wiarą przyjąć nie chcieli. I Choć Boga nikt nigdy nie widział - jak
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czytamy w dzisiejszej Ewangelii - to jednak Jednorodzony Syn Boży, który jest w łonie
Ojca o nim pouczył. Pouczył pięknie do dziś czytamy o tym z kart Ewangelii Świętej.
Pouczył pięknie, bo z Jego słowem współbrzmiało Jego życie. Bo mówiąc i nauczając
sam tak jak czynił stając się żywym obrazem głoszonej przez siebie nauki.
Dzisiaj są Boże urodziny dajmy Bogu swój urodzinowy prezent.
ks. Wiesław Staszko,C.M.
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Boże Narodzenie
Dzisiejsza uroczystość już niejeden raz zachęcała nas do zastanowienia się, czy
Jezus narodził się także w moim sercu, czy miał tam przygotowane mieszkanie. I pewnie
odpowiadaliśmy - tak. Nie zawsze dokładnie zastanawiając się, co to znaczy - przyjąć
kogoś do swego serca. Co znaczy - chcieć i pozwolić komuś zamieszkać. Wreszcie: co
znaczy - mieć w swoim sercu Boga.
W swoim sercu możemy mieć wiele osób, tych najbardziej ukochanych, najdroższych. Nasze serce bowiem porównać można do obszernego domu, w którym jest
wiele mieszkań. Niektóre są już zajęte, wiele jest wolnych. Przeznaczone są dla naszych
ukochanych, z którymi chcemy być blisko. To my decydujemy kto zamieszka w jednym
z tych mieszkań.
Ale serce jest jednak domem wyjątkowym. Nie ma w nim miejsca dla osób,
których sami nie zaprosimy. Jako gospodarze tego domu zobowiązujemy się również
do zapewnienia odpowiednich warunków do zamieszkania. Każdemu musimy zapewnić
takie warunki, aby było mu dobrze, wygodnie. W tym wyjątkowym domu powinno być
ciepło. Powinien on być ogrzewany ciepłem pochodzącym z naszej miłości do każdego
z mieszkańców. Ciepłem, które jest okazywane, nie skrywane. Każde okazanie uczucia
osobie, która w naszym sercu mieszka, jest dla niej ogrzaniem, słonecznym światłem, jest
promieniem miłości. Dobrze byłoby, gdybyśmy naszym gościom często mówili, że ich
kochamy, że są dla nas kimś wyjątkowym, że - po prostu - cieszymy się, że są. Mówili na
głos, aby ten drugi usłyszał i mógł cieszyć się naszą miłością, naszymi dobrymi słowami.
Nowonarodzony Jezus - tak jak każde dziecko - pragnie ciepła, naszego ciepła.
Jeśli zdecydowaliśmy się zaprosić Go, powinniśmy dać Mu to co jest dla nas najcenniejsze. Z pewnością cenimy sobie nasza przyjaźń. Chcielibyśmy mieć przyjaciół i sami
chcielibyśmy być przyjacielem. Dlatego dajmy naszą przyjaźń Jezusowi a On obdarzy
nas swoją - najcenniejszą, najwierniejszą. Starajmy się być dobrym, kochającym przyjacielem. Gdy oddamy Mu jedno z mieszkań w naszym sercu, On - Książe Pokoju - wniesie
tam pokój i ciepło. Tak bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Trzeba wiedzieć, że im
więcej uczucia ofiarujemy Jezusowi, tym więcej pokoju i radości otrzymamy od Niego.
Warto się dziś zastanowić, czy naprawdę kochamy Jezusa. Tę naszą miłość do
niego możemy porównać z miłością, którą odczuwamy do innych ludzi. Gdy kogoś
kochasz, chcesz jak najczęściej przebywać w jego towarzystwie, myślisz o nim, dajesz
mu to co masz w swoim życiu najcenniejszego. Czy tak jest z twoją miłością do Jezusa?
Czy chcesz z nim być? To przebywanie z Nim to modlitwa i Msza św. Czy chętnie się
modlisz? Z jakim nastawieniem przychodzisz na Msze? Czy czujesz, że idziesz na spotkanie z przyjacielem, czy raczej traktujesz to jako nieprzyjemny i nudny obowiązek. Czy
Komunia św. jest chwilą radosną, czy zupełnie obojętna?
To są pytania, które warto sobie zadać z racji dzisiejszej uroczystości, aby zweryfikować naszą miłość do Jezusa. Życzę, aby każdy z nas mógł na te pytania odpowiedzieć:
tak.
ks. Radosław Pawłowski,C.M.
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Błogosławiona droga do Betlejem
 	
Gdy nadszedł czas rozwiązania do miasta Dawidowego – do Betlejem
zdążyli przybyć Maryja z Józefem. Przybyli , aby nie tylko wiernie wypełnić wolę
Wszechmogącego Boga, ale także w pełny sposób uczestniczyć w planie zbawienia ludzkości przez tajemnice przyjścia na świat Boskiego Syna – w ich oczach małej Dzieciny.
Ich droga do Betlejem choć była trudna , to jednak dzięki uwierzeniu i zaufaniu Bogu
– była do droga nadziei i radości. Przecież wtedy wszystkiego jeszcze nie wiedzieli.
Przez wieki ludzie zdążali i zdążają nadal . Także i w dniu dzisiejszym w końcu
2001 roku tysiące pątników udała się do Betlejem. Jakoby pasterze naszych czasów zdają
się wołać : pójdźmy do Betlejem, zobaczymy co się tam zdarzyło. Mimo, że dzisiaj na
ulicach Betlejem giną ludzie, słychać strzały karabinów – to jednak prawda o tym, co
się stało w Betlejem nie tylko interesuje ludzi, jest każdemu z nas na swój sposób – szukaniem Nowonarodzonego, spotkaniem z Bogiem.
 	
Wspomina o swojej drodze do Chrystusa poszukujący Boga człowiek. Urodziłem
się w rodzinie trochę ,, innej” . Mama była katoliczką , a tato – sam nie wiem. Po części
świadkiem Jehowy, po części ateistą. Całe dzieciństwo i lata szkolne przeżyłem w atmosferze dalekiej od Betlejem . W domu panowało piekło, wręcz nienawiść. Mama jakby
zobojętniała, a tato zabronił nam chodzić do kościoła. O Chrystusie nigdy się nie mówiły
– ani o Jego Narodzeniu, ani o Jego męce na Krzyżu. Stał się nam dalekim, a nawet Kimś
obcym. Dla mnie rozpoczął się czas szukania mojego Boga w Betlejem. Chciałem czymś
wypełnić moja pustkę w sercu i w umyśle. Że szukałem – nie wiedziałem , ponieważ tak
tego nie określam – to On Jezus Chrystus mnie szukał, chciał z pewnością narodzić się
chociaż moim sercu. Był to również czas kryzysu mojego rodzeństwa. Moi dwaj starsi
bracia uciekli z domu, powtarzali klasy w szkole, z problemami borykali się rodzice. Ze
mną, jak twierdzili , nie było problemów, ponieważ się uczyłem.
Przyszła szkoła średnia . Miałem łaskę u Boga, że wokół mnie było wielu dobrych
ludzi, takich z wiara w sercu i w życiu. Oaza, harcerstwo, droga do kościoła drażniły
mojego ojca. Bałem go się bardzo . W proces przemiany naszego życia włączyłem także
moich rodziców. Było właśnie Boże Narodzenie – tak, jak dzisiaj. Było to bardzo trudne.
Jak powiedzieć rodzicom, że mają iść do kościoła, aby nie siedzieli jak poganie. Zamiast ich zaprosić i zabrać ze sobą byłem zdolny rzucić tylko ,, Może byście ... jeśli macie ochotę.... ” Ja wyszedłem z domu z obawy, co się stać może. Wielkim zaskoczeniem
dla mnie były słowa koleżanki : Widziałam twoich rodziców w kościele ”.
Tak zaczęła się nasza współpraca... Były wzloty i upadki, ale jakoś szło do przodu.
Droga do Chrystusowego Betlejem stawała się coraz bliższa. Coraz bardziej przyjmowali
mój styl bycia. Przychodziły chwile słabości, ale wtedy pomagali mi modlitwą i bliskością dobrzy ludzie. Więź z Bogiem dodawała mi siły, by każdego dnia zaczynać od
nowa.
 	
Dla wielu z nas tu obecnych Bóg zaoszczędził nam tych doświadczeń. Nasza droga do Betlejemskiego Żłóbka okazała się bliską i zwyczajną. Zawsze wigilia tak, jak w
katolickiej rodzinie, odbyte rekolekcje z naszym pojednaniem w rekolekcyjnej odnowie,
w domu i w sercu świątecznie. To jednak niech nas nie uspakaja . Choinki wszędzie
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mogą lśnić swoim blaskiem, kolędy można śpiewać wszędzie . Jednak w ziemi ludzkich
serc nic się nie zmieniło na lepsze. Boję się tu powiedzieć : czy nie jest niestety gorzej?
Serca i dzisiaj jak popękana ziemia tęsknią za Bogiem, a ziemia mimo wszystko staje się
nieludzką i nie Bożą . Nadal w wielu domach, w wielu rodzinach mieszkających nawet
najbliżej siebie – bo przez sień, przez korytarz – jest zapotrzebowanie na Boga, na zgodę,
na miłość. Trzeba znów powtarzać z bólem Janowe słowa – przyszedł do swoich, a swoi
Go nie przyjęli... albo słowa kolędy : nie było miejsca do Ciebie. Nawet nie są to poganie,
ateiści – ale to nasi bracia chrześcijanie!
Trudno mi zapomnieć wydarzenia z przed kilku lat : w jednym z okien, za firanką
widniała postać kobiety wpatrzonej w ciemność ulicy. Był to wieczór wigilijny. Właśnie
na kogoś czekała. Może była to osoba samotna, stęskniona dobrego ludzkiego słowa,
cieplejszego spojrzenia ? Ktoś czekał na człowieka . Koło tej szyby doczesności musiały
spadać gorzkie łzy z oczu wyczekującej , która przyzywała Boga swoja tęsknotą.
 	
Nasze Boże Narodzenie we współczesnej Polsce, w naszej często borykającej
się z biedą rodzinie. Te najpiękniejsze rodzinne święta nie mogą stać się dla nas tylko
wsiąknięciem w atmosferą , w intymność, dyskrecje rodzinnego życia, w ograniczenie
się do opłatka i trochę obfitszego stołu, zwyczajów i tradycji. Boże Narodzenie to nasze
najgłębsze spotkanie z Panem Jezusem – tym uśmiechniętym , podnoszącym rączki
, ale z tym czekającym na rzeczywiste otwarcie naszych serc. Przyzywanie Boga nie
może zakończyć się podobnie jak w Betlejem u wielu zamknięciem drzwi dla ,,świętego
spokoju”. Za parę minut podejdziemy do ołtarza po tą Kruszynę Boskiego Chleba, w
której zechciał się ukryć Boski Syn . Kruszyna w stajni przychodzi jako człowiek, by dać
ludziom to, co tylko Bóg dać może : całą wielkość, całą przemianę serc, całe wewnętrzne
bogactwo łaski.
Powiedzmy sobie szczerze – na ile ta nasza noc , ten dzień – są inne od tych w
Betlejem ? Człowiek dzisiaj tak wielki , a równocześnie taki mały i słaby, taki plaski, że
gotów jest zastąpić obecnego tam Boga , tamta radość Betlejemska wszystkim innym,
byleby tylko nie tym co Boskie, co wymaga zmiany postawy życia. Jesteśmy często jak
dzieci – urzeczeni nowymi świecidełkami. Elektryczne żłóbki, symboliczne Dzieciątko...
i trochę radości wśród rodziny.
Betlejem – miasto Chleba i Boga. Chleb z Bogiem idą tak blisko siebie, niemal
się utożsamiają. Tam spoczął w żłobie Nowonarodzony Chleb. To Królewskie Dziecię
nie prosi ani Matki, ani opiekuna Józefa, ani pasterzy, ani nawet nas o berło, o koronę.
Na pierwsze spotkanie, jako na audiencję prosi ludzi prostych, pachnących sianem i
serem, aby przekazać im pierwsze wieści z Ewangelii. Przychodząc do wszystkich –
wzywa wszystkich. Zaczyna od prostych , ubogich pasterzy. Dostojni i wielcy stali na
boku, na cos czekali. Objawiona rzeczywistość stała się dla nich jakby upokorzeniem.
Dla ludzi prostych niebo zawsze jest bliższe. Pasterze byli tak, jak dolina Wiedzieli ze z
jej ciemności wezwie ich Bóg. Bóg ich jakby porwał i zachwycił. Zaczęli się zwoływać,
naradzać, a potem zapadła zbiorowa decyzja – idziemy !
Siostry i bracia – idziemy do Betlejem, do Chrystusa. Nie lękajmy się trudu,
przykrości. W darze otwórzmy Chrystusowi całe serce – całe, nie tylko uchylone drzwi.
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Pan Jezus nie potrzebuje wielkich ceremonii, zadowoli się złożonymi do modlitwy rękami , a w sercach szczerą miłością i wiarą. Zrozumieć nam trzeba – kochać nam trzeba i
to szczerze. Iść nam trzeba z Betlejem do swoich stad ... domowych zajęć już razem z
Jego łaską i błogosławieństwem. Z ładunkiem Boskiej logiki i z przekonaniem rozpocząć
przekaz Dobrej Nowiny u siebie i wokół siebie. Żywy Chrystus do tego nas zobowiązuje
i na nas polega ! Poddał się prawom ludzkiego życia, poddał się prawom cierpienia, aby
być nam bliższym, bardziej zrozumiałym, aby i nasze życie i nasze cierpienie odnalazło
swój sens.
Nie psujmy więc tych świąt Bożego Narodzenia. Nie wypaczajmy ich naszą lekkomyślnością, świeckością, uporem i zatwardziałością serca. Przecież wiemy, co i Kogo
mamy przekazać swoja postawą, przykładem przeżycia tych świętych dni.
Może jest już znana historia z życia pewnego kapłana odwiedzającego chorych w
swojej parafii. Do wielu udawał się z Panem Jezusem przynajmniej raz w miesiącu. W
odosobnieniu złożona bólem czekała na Boski Dar zatroskana matka. W domu uwijały
się dwie niemal pełnoletnie córki – jeszcze panienki. Zaskakiwał kapłana ciągły nieład w
domu – nigdy nie było posprzątane, ani koło matki, ani w żadnym pomieszczeniu. Nic się
nie odzywał. Jednak któregoś dnia było inaczej. Wszędzie czysto i pięknie. Co się stało –
zapytał matki. Odpowiedź – do tej starszej dziś ma przyjść narzeczony.... Porządek – aby
przyjąć godnie zakochanego narzeczonego.
Łatwo wyciągnąć z tego opowiadania morał: Tajemnica Słowa stała nam się
bliska przez wiarę, obrzędy, zwyczaje, przez moc Bożą. Bóg dał Słowo i obietnicy dotrzymał. Choć nie minęły wszystkie mroki Adwentu, zostały nam kłopoty, troski, niechęci, podziały, a nawet u wielu ludzkie namiętności i słabości. Nadal spotykać będziemy
smutnych, chorych, bezdomnych, będą ocierać się o nas używający mocnych trunków i
cwaniacy niszcząc i potępiając wszystko co święte i Boże, przyjmując wszystkie brudy
i bałagan.
Dajmy się zawołać i przekonać prostym pasterzom . Idźmy i my do Betlejem zobaczyć, co się tam zdarzyło. Pokochajmy to Dziecię – zakochajmy się w Nim wymiatając
z mieszkania naszego serca wszystko co złe. Napisał kiedyś Julian Tuwim : .. Daj nam
uprzątnąć dom ojczysty, tak z naszych zgliszcz i z ruin świętych. I z grzechów naszych,
z win przeklętych – niech będzie biedny, ale czysty ” .
Z rosnącym Panem Jezusem nich rosną w nas dobre chęci. Niech pomnaża się
w nas Boża łaska i duchowe piękno. Trzeba nam urosnąć do wielkości naszego Ojca w
niebie. Dla odnowionego człowieka zawsze już bliżej do Betlejem niebieskiego , aby
kiedyś stanąć prosto wobec Boga. Zło zwyciężajmy dobrem, uczmy żyć w tym świecie po
Bożemu , aby świat stał się choć trochę lepszym, by grzech nie leżał u wrót człowieczego
serca . Człowiek napełniony nieładem moralnym nie jest zdolny do czynienia dobra, a co
gorzej dla innych staje się niebezpieczny.
 	
Jakże długo byłem ślepy, nie dostrzegałem najwyższych wartości, źródła wody
żywej. Wiedziałem jeno jak wielka ogarnia mnie pustka i przygnębienie spowodowane
odejściem od Boga, nieznajomością Chrystusa. Nastała długa przerwa w moim osobistym
kontakcie z Bogiem i z ludźmi. Stałem się taki, jak wszyscy – płytki i naiwny. Ale Bóg
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nie zostawił mnie na długo w objęciach szatana. Przyszło przebudzenie. Zrozumiałem, że
szatan jest mocniejszy, on nie chciał, abym spotkał się z Jezusem. Nauczone w dzieciństwie modlitwy i dobrzy ludzie stali się impulsem do duchowego przebudzenia. Wreszcie
na nowo narodził się w moim sercu oczekiwany, odzyskany Chrystus.
Patrząc w to leżące w żłóbku Dzieciątko Jezus – radujmy się z całego serca, z
całego serca uwielbiajmy Boga, który chciał zamieszkać wśród nas i w naszych domach,
w sercach. Prośmy, niech wypełni się i dziś tu, w nas cud Bożego Narodzenia Niech
podniesiona Boska dłoń pobłogosławi naszą skłóconą, podzieloną Ojczyznę. Dom nasz
i majętność całą , nasze siły niech wspiera swoją siłą. Amen.
Dziś znów się dowiecie, że Pan przychodzi do ludzi
            Coraz częściej ktoś nas o coś pyta. Stało się niemal zwyczajem podchodzenie do
ludzi z mikrofonem. Najczęściej dotyczy to różnych wydarzeń społecznych. Tym razem
pani redaktor pytała o wigilię i o Pasterkę w kościele. Można powiedzieć , że wieczerza wigilijna jeszcze jakoś pozostawiła swój charakter w naszym narodzie, a Pasterka ?
Różnie to bywa i nastawieniem po co idę o północy do kościoła w tym dniu. Przytoczę
bardo wymowną odpowiedź na łamach jednej z gazet. Kiedy pójdę w nocy na Pasterkę
– przypominam sobie, ze jestem katolikiem i że do mnie przychodzi Chrystus.
            Zapytany wprost , czy naprawdę musimy się na nowo dowiadywać, ze Chrystus
przychodzi i że przychodzi właśnie dzisiaj. Czy nie wiemy tego od dawna i czy nie wiemy tego zbyt dobrze ? Przecież to święto nosi nazwę Bożego Narodzenia, przyjścia do
nas z Dzieciątku Jezus – Syna Maryi i Zbawiciela. Inni zapytani potwierdzali, że święto
to głęboko wrosło i w naszą narodową kulturę . Dlaczego więc i stąd mamy się na nowo
dowiadywać o tym, co od dawna i z takim zapałem świętujemy ! Na każde z tych pytań
możemy najpierw odpowiedzieć i to bardzo prosto. Chrystus rzeczywiście przychodzi
dzisiaj naprawdę na nowo. Skąd się dowiedzieć ? – Od Niego samego. Tak – On sam
chce o tym powiedzieć dziś nam wszystkim i każdemu z nas z osobna.
            Nie sposób bez świadomości zaśpiewać o północy kolędę ,, Wśród nocnej ciszy,
a za chwilę na Ofiarowanie darów ,, Dzisiaj w Betlejem ” ! Syn Boży przychodzi do
nas Jezusie Chrystusie i mówi o tym przez swoje narodzenie, życie i mękę. Mówi do
nas kim jest dla nas naprawdę. Wzruszenie o tym co mówi i co przezywał wśród ludzi
nie jest tylko wspomnieniem, przemijającym uczuciem. Bracie i siostro , który tej nocy
może przypomniałeś sobie, że jesteś chrześcijaninem – członkiem Chrystusowej rodziny
zrozumiałeś także i sens , potrzebę tego przyjścia. Także i to, że nie mamy , nie znamy
innego Boga , jak ten narodzony w ubóstwie, w prostocie wśród ludu, a nie w pałacach.
Wspaniałość odwiecznej miłości poznaje się w prostocie i oddaniu. Bóg jest naprawdę
taki, jaki objawia się dziś w Betlejem na sianie. Jego obecność nie usuwa żadnej z
ludzkich bied ludzkiego życia i ludzkiego świata. Jego ubogie narodziny nie budzą w
nikim z nas zdziwienia, ani niepokoju – to właśnie tak postępuje Miłość. Od wieków
Bóg przemawia przez różne znaki i proroctwa, ale teraz przemawia przez swojego Syna,
który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty ( Hebr. 1,1-3) . Bóg aż dotąd
przemawia do nas na różne sposoby, ale szkoda, że tylu tego języka miłości nie rozumie ,
a znaków nie umie odczytać. Jakże trudno dzisiaj przypominać sobie tak konsekwentnie ,
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że naprawdę jestem i mam być blisko Chrystusa, jego bratem i siostrą , że On przychodzi
w sam środek moich spraw, mojego serca.
Staje się jednym z nas, aby być nam bliski w naszej doli i niedoli. Przypomniał
nam o tym przed paru godzinami przy stole wigilijnym w odczytanym fragmencie
Ewangelii i w kawałku białego opłatka dzielonego życzliwie po kawałku każdemu.
Ten przybyły Bóg widzi moje sprawy moimi oczami
            Widzenie moimi oczyma nie może być inaczej, jakby poza mną. Im bardziej świadomie przezywam moje życie ,, nie sam” , tym bliższy jestem prawdy o sobie , o tym ,
co się ze mną dzieje. Ja sam i to z wielkim trudem jestem w stanie oderwać się od mojego
sposoby patrzenia i zobaczyć siebie i moje codzienne życie w odniesieniu do spraw najbardziej istotnych. To Chrystus jako mój brat wchodzi z miłością do mojego domu, do
moich spraw by z miłością i z wielkim szacunkiem powiedzieć mi cała prawdę. Zaczął
tę prawdę o mnie mówić od jakiegoś czasu może od wielu lat – ale ja tej prawdy o sobie
nie chciałem brać pod uwagę . Dziś mówił do mnie ustami moich domowników przy stole
, mówił głosem matki, ojca, żony, dziecka – a ja co na to ? Co z tego wziąłem na serio?
            Tak więc, jeśli tylko zechcę – teraz i zawsze – patrzeć, widzieć i poznawać siebie
i swoje sprawy, tak, jak na to patrzy , jak je widzi i poznaje Bóg ! On tego chce, i to,
ze teraz jestem na tej nocnej Mszy św. , na Pasterce czyni to możliwym dla mnie skoro
przychodzi do mnie !
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Świadectwa o przeżyciu spotkania z Chrystusem      
            Na łamach miesięcznika ,,Jezus” znalazłem takie świadectwa. Parę lat temu podczas adwentowej Mszy św. przystąpiłem do Komunii św. Potem zostałem w kościele,
aby się jeszcze pomodlić przez Najświętszym Sakramentem . Próbowałem rozważać
tajemnicę Bożego Narodzenia. Musiało to być już bardzo blisko świąt, bo w kościele
przygotowywano żłóbek. Patrzyłem ze wzruszeniem na siano, na prostotę tego miejsca,
w którym przyszedł na świat Jezus Chrystus. I wtedy usłyszałem w sercu jakby Jego głos
; a jaki ty żłóbek przygotowałeś dla Mnie w swoim sercu ? Zdumiony zacząłem zdawać
sobie sprawę, ze Chrystus, którego przed chwila przyjąłem w Komunii św. znalazł we
mnie niewiele lepsze miejsce, nie lepsze mieszkanie. Zrozumiałem, że każdy mój grzech,
lekkomyślność i wewnętrzna niedbałość jest jak zimny kamień kładziony pod Jego głowę
. Ogarnęło mnie pragnienie , jakiś duchowy refleks, aby być lepszym w swojej religijności na co dzień. W sercu moim , ojcowskim , męskim uczynić Chrystusowi dogodną
kołyskę, w której z radością mógłbym złożyć Boskie Dzieciątko.
            Ktoś inny wspomina : Było to w czasie Pierwszej Komunii św. mojej córki. Do
tamtej chwili Pan Jezus był dla mnie Bogiem nieosiągalnym, dalekim. Jak to wmawiano mi – tylko osobą historyczną, Ktoś, kto kiedyś żył na świecie, czego ślady możemy
odnaleźć z Piśmie św. Dopiero w tamtym dniu, kiedy moja córeczka przyjęła do serca
Pana Jezusa, On stał się dla mnie Osobą bliższą , która przyszła do mojej rodziny, do
mojego domu. Ja sam jeszcze nie przyjąłem jeszcze Boga, choć tego wreszcie zapragnąłem. W pewien sposób zazdrościłem córce, a z drugiej strony czułem ,ze i ją w jakimś
sensie opuszcza, Postanowiłem pójść do spowiedzi. To była ogromna radość – moje
urodziny w Bogu. Pamiętam, kiedy to było – trzydzieści lat po moim przyjściu na świat
i chrzcie urodziłem się na nowo. Jakby otulony Boską łaską poczułem Jego miłość. Bóg
już przy mnie pozostał, a ja przy Nim. Koga za to winię ? Pochodzę z rodziny, w której
Bóg i Kościół był na marginesie życia, a na lekcje religii chodziłem tylko ze względu na
koleżanki i kolegów, a trochę z przyzwyczajenie.
            Przepiękne czytania tej nocnej, pasterskiej Mszy św. przypomniały nam wiele
spraw naszego bycia z Chrystusem. To naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość
wielką. Rozradował się, jak radują się że żniwa ... złamał ciężkie jarzma ... A we mnie
, w moim sercu ? Dziś się narodził Chrystus Pan , Zbawiciel ... ukazała się łaska Boża
ogłaszająca zbawienie wszystkim ludziom .
            A skoro się narodził w nas – idźmy z Nim razem przez życie. Tak często w te dni
mówi się o jedności, życzliwości, rodzinności. Nich taka atmosfera trwa nie tylko przez
dni Bożego Narodzenia. Chrystus przychodzi po to aby zostać z nami i w nas. Jakże
bolesne musi być ponowne wyrzucenie do z naszego serca, a naszego domu !
        Telewizja Krakowska w tych dniach wspominała o jubileuszu P. Jerzego Kerna
– wielkiego satyryka i redaktora w Małopolsce. Na końcu swoich wypowiedzi zakpił
sobie boleśnie pytając dlaczego w Polsce jest tylu wariatów – odpowiedz : dlatego, ze
nie zabrania tego konstytucja. Mój Boże , czy tylko autorytetem prawa jest ta cieńka
książeczka prawa ? A sumienie ? Bóg dziś narodzony ?!
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Ta noc – pełnia czasu wycisza nas jakby na blask Wschodzącego Słońca   
            Słońce, gdy wzejdzie – mrok musi zniknąć. Blask i ciepło z niego bijące przenika
każdy zakątek świata. Może i po to, aby ludzie lepiej rozpoznali Boga ,a w Bogu samych
siebie. Wszystko w Bogu, nic bez Niego. Tutaj każda tajemnica z życia wzięta znajduje
swoje właściwe rozwiązanie. Pytam, tych, którzy tej nocy przypomnieli sobie, kim są
– niech nam powiedzą , jak długo można trwać w ciemności – czy aż do zwariowania ?
            To prawda, że droga do Pana Boga dla wielu jest dość odległa, bardzo długa. Ale
dziś Boże Narodzenie – Na nowo dla nas i w nas rodzi się Chrystus. Od żłóbka bije na
nowo blask, budzi się wiara nie tylko pasterzy – oni szukali dopiero pierwszy wraz – ale
od Chrystusa odeszli inni i tacy już pozostali. Od żłóbka zaczęła się tworzyć nowa kultura
życia, nowy system rodzinnego i społecznego bycia.
            Żyjemy w niełatwych czasach. Pojawiają się nowe zniewolenia. Możni tego
świata decydują o wielu rzeczach według miary własnych interesów. Parlamenty świata
wydają dekrety, ustalają budżety przymykając oczy na bolesne sprawy w społeczeństwie.
W słowie demokracja zamknięto treść : wszystko mi wolno. Biednym nędza zagląda do
kieszeni.
            Nie sądźmy, że On Nowonarodzony o tym nic nie wie. On widzi nasza rzeczywistość jak na dłoni . Wiedział przecież, co czeka Go w Betlejem, w Jerozolimie i na
Golgocie. A jednak przyszedł, aby pokazać drogę, aby ukazać światło, drogę do wyjścia z
kłopotów duszy i ciała. Ciągle oskarżany, skazywany na śmierć , wyszydzany stoi wiernie
przy nas nikogo nie zniewalając, nie odbierając nam darowanej wolnej woli, szanując
nasze wybory i przekorę puka do naszych domów i serc – prosząc o miejsce dla siebie,
o żłóbek w nas samych.
            Niech więc dziś z takim namaszczenie śpiewana kolęda ,, Cicha noc ” dla tych,
którzy tu są, dla naszych rodzin i tych co nie lubią spać uzbraja w moc i odwagę trwania
przy Nowonarodzonym Dziecięciu , niech ukaże właściwe ścieżki życia w prawdzie.
Niech Chrystus zjednoczy nasze pragnienia i tęsknoty w tej nowej rzeczywistości i swymi
Boskim rączkami obficie nam błogosławi. Amen.
Kto stanął w Betlejem, idzie z Chrystusem dalej
            Przyszli, upadli na kolana i złożyli dary, które z sobą wzięli. To krótkie wyznanie
Ewangelii. Droga do Betlejem dla nich była łatwa, jak to jedno zdanie. Pozwólcie, ze
wyróżnię tu trzy etapy. A więc przygotowanie, oczekiwanie i spotkanie.
            Przygotowanie ? – zazwyczaj nie sprawia nam kłopotu, wiemy że trzeba dobrze
wypaść, dobrze wyglądać. Ale tu dzisiaj chodzi o kogoś więcej – o Tego, który do nas
przychodzi. On przerasta nasz możliwości, jest jakże inny od nas, jest Bogiem. Temu
Przybyszowi nie można powitać była jak i byle czym. Dar podarowany przez nas musi
być najlepszy. W darze zawarty jest nasz stosunek do Osoby obdarowywanej. Ja człowiek
staję wobec Boga i co mogę złożyć w darze – odpowiem – moje dojrzałe człowieczeństwo dawane z cała dobrocią i miłością.
            A skoro już jestem przygotowany – to oczekuje na Jego przyjście. Czekanie jest
czasem trudnym, może chcielibyśmy, aby to było już, natychmiast. Oczekiwanie może
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być dobrem koniecznym. Pytał ktoś przed nami : Panie Jezu, dlaczego przyszedłeś na
świat tak późno ? To był długi Adwent, to był czas dojrzewania na spotkanie . Każdy ma
swój czas – Pan Jezus też. Oczekiwanie nasze nie jest bezczynnością, ani bezradnością.
W tym czasie możemy zrobić wiele dobrych rzeczy, Jeśli nie ogarnie nas lenistwo. Nie
chodzi nawet o to, by dużo robić, ale by robić dobrze.
            Drogę do Betlejem kończymy dzisiaj ... spotkaniem z Bogiem i nie narzekamy,
że zmarnowaliśmy życiową szansę. Choć nam powiadają, ze z Panem Bogiem można się
spotkać zawsze i wszędzie. Jednak przygotowane spotkanie rodzi głębokie przeżycie,
staje się czymś bardzo trwałym na całe życie, wpisane na zawsze w nasze serce. Jeśli
odejdę od Boga , to pozostanie ból i krzyż. Raz spotkany Chrystus nie pozostaje dla nas
kimś obojętnym, nawet wtedy, gdybym od Niego uciekał.
            Różny bywa czas oczekiwania. Inaczej czeka się na przyjaciela, inaczej na wroga. Na przyjaciela czeka się z radością, z nadzieją, z tęsknota i niecierpliwością. Chwilę
spotkania chce się nawet przybliżyć, oby już nadeszła ! Oto przychodzi nasz Oczekiwany
Jezus – ja na Niego czekam ja , ty – każdy z nas ? To zależy kim On dla mnie jest, jaki
mam Jego obraz, w jakiego ja Boga wierzę i jak wierzę. Jeśli patrzę na Chrystusa jako na
sędziego, prokuratora, tego, który przychodzi mnie osądzić – to nie wypadnie najlepiej !
            Dzisiaj oczekiwane Boże Narodzenie. Bóg przychodzi do dobrych i do złych,
do sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Wszyscy na Niego ,,jakoś” czekają. Jedni z radością, nadzieją, inni z obojętnością, obawa, jakby robiąc pozory wierzących. Możemy
spotkać i takich, którzy chcieliby od Niego uciec, bo poznali fałszywie, albo wcale nie
poznali.
            Powtórzę tutaj słowa Jana Pawła II – Nowonarodzony Chrystus jest tym, który
przekracza wszelkie ludzkie nadzieje, pragnienia i oczekiwania. Jest spełnieniem wszelkiej ludzkiej tęsknoty. Ten leżący w żłóbku Syn Boży jest naszym bezpieczeństwem, wolnością, naszą najwyższą dobrocią , jest pokojem dla tych , którzy się liczą z Jego prawem.
    Często w te dni śpiewać będziemy pieśń aniołów, polskie lub łacińskie Gloria ...
chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Jak dobrze, żeśmy
odnaleźli już Boga. Tego, który w ludziach ma upodobanie, źródło i cel naszej tęsknoty.
To dzień o wiele piękniejszy niż I Komunia św. dziecka . Tu radujemy się wszyscy ...
poszczególni ludzie, rodziny, wspólnoty i narody . To dni radości całego Kościoła.
            To nic, że wygląda na bezbronnego w objęciach Matki Maryi, zdany tylko na
ludzką miłość, życzliwość, przychylność. Przyjdzie Mu się spotkać z bogobojnymi pasterzami, mądrości przybyszów z dalekiego Wschodu i z najemnikami Heroda. A my ? –
my znów zdani na Jego Boska miłość, na ramiona Ojca. Dobrze jest, że w Boże Narodzenie nikt nie czuje się sam – a jeśli tak się czuje , to tu dzieje się coś złego. Dziś nikt z
nas nie może się czuć samotny, niekochany. Jeśli wśród nas są tacy, którzy w Chrystusa
nie wierzą, wierzą źle, którzy Go się boją w swej tchórzliwości jak przy ślubowaniu po
wyborach, bali się wyznać testamentalne ,,tak mi dopomóż Bóg ”- to wiedzmy , że do
nich Bóg musi przyjść inaczej , to znaczy przez nas. To my mamy być tym przyjściem,
Bożym Narodzeniem . Oni nie zdają sobie jeszcze sprawy, ale z pewnością czekają.
( Korzystano z myśli Ks. Andrzeja Draguły w Dniu Pańskim 61/02 )
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Nasze świadectwa o Narodzeniu Chrystusa w sercu
            Panie Jezu, przyciąga nas Twoje betlejemskie narodzenie. Czyż mogłeś uczynić
coś więcej jeszcze, ażeby być Bogiem z nami, niż to, co uczyniłeś ? Niż to, na co patrzą
nasze zdumione oczy i rozradowane serca ludzi ze wszystkich stron świata, krajów i
kontynentów ? Tak, jak patrzyły oczy Maryi, Józefa, a potem oczy pasterzy i Mędrców
ze Wschodu. Naprawdę błogosławione oczy, które widza to, co my widzimy . jakże
wielki dobrem dla człowieka jest ten Boski pokój, tak bardzo upragniony dla świata i tak
zagrożony nawet w Betlejem, nawet w ziemi nazywanej świętą.
            Wchodzisz panie do Betlejem , aby w Tobie objawiła się miłość Pana Zastępów,
ta miłość, którą Ojciec tak bardzo umiłował świat, ze Syna swego Jednorodzonego dał.
Oto jesteśmy w chwili Jego narodzin. W tym Synu my wszyscy jesteśmy dani sobie
wzajemnie na nowo.
            Tajemnicę narodzenia Pana Jezusa postrzegamy, jako radosny dar, którego Bóg
udziela ludziom, jako znak Bożego pragnienia, aby stać się człowiekiem, wejść pomiędzy
nas, żyć z nami dla nas, jak bardzo nas kocha. Doświadczenie Bożego narodzenia przynosi nam pewność, że Bóg żyje i bliski jest naszego codziennego życia. Jest Kimś, kto się
nami interesuje, bierze nasz los w swoje ręce.
            Żeby móc przyjąć Nowonarodzonego , doświadczyć jego miłości i przebaczenia,
trzeba zrozumieć Kim jest Ten , który przychodzi na świat dla mojego zbawienia, na
czym polega Jego miłość. Miłość jest wyznacznikiem chrześcijaństwa, jest ważniejsza niż
wszelka wiedza, trwalsza niż wiara i nadzieja. Trzeba nam wszystkim dobrze pamiętać,
że nieskończenie większe znaczenie posiada Boska miłość do mnie, niż moja miłość do
Niego. Klękając po tej Mszy św. przy żłóbku trzeba wam i mnie postawić sobie pytanie
: w jaki sposób Ten Boski Jezus mnie kocha, mnie osobiście ? On kochał nawet nieprzyjaciół, wrogów, modlił się za tych, którzy Go przeklinali, nadstawił twarz bijącemu . A
dopiero jak mnie osobiście kocha ? To muszę zrozumieć i docenić w sercu.
Chrystus wkracza w dzieje świata, w ludzka historię, w historię człowieka
            Dzieje, życie każdego z nas jest bardzo związane z Chrystusem, Nie tylko wigilijne choinkowe radości, błyski i dziecinne uciechy. Tu chodzi o błogosławieństwo, radość, wzajemny pokój, ułożona mądrze przyszłość, To Jego i nasze atuty. Być dzieckiem
Bożym, domownikiem Boga, mocą Boża budować lepszy świat, odbić się z tego piekła
nerwów, nie kończących się narzekań, kradzieży i przestępstw wszelkiego rodzaju. Pora
wyjść z tego tunelu ciemności i upadków, większych i mniejszych potknięć.
            Problemem jest to, czy my doszliśmy rzeczywiście do miejsca Bożego Narodzenia. Nie jest ono aż tak daleko. Wystarczy tylko dobre postanowienie, zmienić sposób
myślenia. Słowo zamienić w czyn. Wtedy Bóg się rodzi, a my w Betlejemskiej grocie
swojego serca z pasterzami oddajemy pokłon i składamy dary. Zapytało mnie kiedyś
dziecko przy żłóbku : proszę księdza – pasterze przynieśli do żłóbka dary, a my, co
mamy ofiarować. Pasterze złożyli przede wszystkim swój trud i jego owoce. . My złóżmy
klęcząc nasza porządną wiarę i czyny z niej wynikające. Żyjmy nasza wiarą. Pytam, czy
marynarz, czy pracujący na przykład w Niemczech musi być bezdusznym ateista dlatego,
że jest daleko od rodziny ? Dlatego też powodu ma zapominać o codziennym pacierzu ,
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patrzeć tylko na wieże kościoła z daleka. Dlaczego tylu rodziców nie idzie na Mszę św.
w każda niedziele i nie uczy tej wierności Bogu swoich dzieci – a dziś spokojnie stanie
przed żłóbkiem, jakby nigdy nic ! Niech wiara określa sposób życia. Żyjmy tak, jak
wierzymy, a nie wierzmy tak, jak żyjemy.
            Nich nie gaśnie nasza nadzieja. Dbajmy o nią, aby była jak gwiazda betlejemska,
która nigdy nie gaśnie i jest zwiastunem ciągłego rodzenia się dla Boga, wzrastania w
dobrym. Wraz z pasterzami ofiarujmy Bogu naszą konsekwencję nawrócenia, ten wigilijny wieczór radości, dobra, przebaczenia, pokoju i miłości. Udajmy się do Betlejem
i ofiarujmy Bogu na mieszkanie nasze serca, dom rodzinny,
Modlitwa końcowa         
            Modlę się o to, aby w rozgardiaszu przygotowań zewnętrznych do Świat Bożego
Narodzenia nikt nie zapomniał o przygotowaniu serca, aby młodym choinka, prezenty
nie zasłoniły wydarzenia, nasze wspólnoty rodzinne by nie przespały Narodzenia jak
miasto Betlejem czy Jerozolima . Modlę się o to , by nie była to kolejna gwiazdka,
ale Boże Narodzenie, by wszyscy łamiący się opłatkiem nadal wiedzieli, co czynią, a
życzenia by nadal płynęły z serca, a nie tylko z ust. Ręce dotąd ziejące niezgodą niech
Chrystus połączył. Aby nie było już nietrzeźwych, a święta Bożego Narodzenia stały
się początkiem każdego odrodzenia . Niech więc Chrystus, narodzony w betlejemskim
żłobie, narodzi się w każdym z nas i aby w nas żył i błogosławił naszym planom i nadziejom. Amen.  
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Narodzenie Pańskie
”Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie, oddajcie pokłon Panu” (Lekc.)

Liturgia dwóch pierwszych mszy Narodzenia Pańskiego wysławia przede wszystkim narodzenie Syna Bożego w czasie; natomiast liturgia trzeciej mszy odnosi się do
Jego narodzenia odwiecznego w łonie Ojca. ”Na początku było Słowo, a Słowo było u
Boga, i Bogiem było Słowo” (J 1, 1). Bóg jako Ojciec sprawił, że Słowo istniejące zawsze, a na początku czasu będące narzędziem dzieła stworzenia, w pełni czasów ”stało
się ciałem i zamieszkało między nami” (tamże 14). Niesłychana i niewysłowiona tajemnica. Nie jest ona jednak mitem czy figurą, lecz udowodnioną rzeczywistością historyczną:
“I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i
prawdy” (tamże). Ewangelista znał Jezusa i żył z Nim, słuchał Go, dotykał i uznał w Nim
odwieczne Słowo wcielone w nasze człowieczeństwo. Wielkie rzeczy przepowiedziane
przez proroków odnośnie do Mesjasza, są niczym wobec rzeczywistości Boga, który stał
się ciałem.
Jan odsłania nieco zasłonę tajemnicy: Syn Boży przyjmując ciało stanął na równi
z człowiekiem, aby go podnieść do swojej godności: ”Wszystkim, którzy Go przyjęli, dał
moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (tamże 12). Jednak nie tylko to, Chrystus bowiem
przyjął ciało, aby Boga uczynić dostępnym dla człowieka i dać mu Go poznać: “Boga
nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył”
(tamże 18). Św. Paweł podejmuje i rozwija tę myśl: ”Wielokrotnie i na różne sposoby
przemawiał niegdyś Bóg... przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do
nas przez Syna” (Hbr 1, 1-2). Prorocy przekazywali słowo Boga, lecz Jezus jest samym
Słowem, Słowem Boga; Słowo, które ciałem się stało, przekłada Boga na język ludzki,
objawiając przede wszystkim Jego nieskończoną miłość ku ludziom. Prorocy głosili
cudowne rzeczy o miłości Boga; lecz Syn Boży wcielił tę miłość i ukazał, jak ona żyje i
działa w Jego osobie. To ”Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2, 12)
mówi ludziom, że Bóg miłuje ich tak, iż dał dla ich zbawienia swojego Jednorodzonego.
To posłannictwo ogłoszone kiedyś pasterzom przez aniołów, ma być zaniesione dzisiaj
do wszystkich ludzi - szczególnie do biednych, pokornych, wzgardzonych, uciśnionych
- już nie przez aniołów, lecz przez wierzących. Na cóż bowiem przydałoby się obchodzić
Narodzenie Jezusa, jeśliby chrześcijanie nie umieli głosić Go braciom własnym swoim
życiem? Ten świętuje prawdziwie narodzenie Pańskie, kto przyjmuje do siebie Pana z
wiarą i miłością coraz gorętszą, ten, kto pozwala Mu narodzić się i żyć we własnym
sercu, aby mógł objawić się światu poprzez dobroć, łaskawość i oddanie wszystkich w
Niego wierzących.
- Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju
mroków światło zabłysło... albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: “Przedziwny Doradca, Bóg
Mocny, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju” (Izajasz 9, 1. 5).
- O błogosławione to narodzenie, kiedy Dziewica-Matka, za sprawą Ducha Świętego, wydała na świat nasze zbawienie, a Dziecię, Zbawiciel świata, ukazał nam boskie oblicze!
Niechaj wyśpiewują wysokie nieba, śpiewajcie wszyscy aniołowie! Wszelka moc, jaka
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istnieje we wszechświecie, niechaj śpiewa na chwałę Bogu; niech nic milczy żaden
jeżyk, a każdy głos niech się dołączy do chóru. Oto Ten, o którym wieszczowie śpiewali
w dawnych wiekach, a prawdziwe pisma proroków zapowiedziały, Ten, obiecany kiedyś,
ukazuje się. Niechaj Go chwalą wspólnym głosem wszystkie rzeczy! (Aurclio Prudenzio).
- O Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i w
jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność przez przyjście Twojego Syna,
dozwól nam uczestniczyć w Bóstwie Tego, który raczył przyjąć naszą ludzką naturę.
W Nim, Chrystusie Jezusie, jaśnieje dzisiaj pełnym blaskiem tajemnicza wymiana, dzięki
której zostaliśmy odkupieni: Słowo przyjęło naszą słabość, człowiek zaś śmiertelny został
podniesiony do wiecznej godności i zjednoczony z Tobą, Ojcze Święty, w przedziwnej
łączności, dzieląc z Tobą życie nieśmiertelne (Mszał Polski: kolekta i 3. prefacja).
- O słodkie Dziecię z Betlejem, spraw, abym przystąpił z gorącą duszą do tej głębokiej
tajemnicy narodzenia. Udziel sercom ludzkim tego pokoju, jakiego szukają niekiedy
w sposób tak bezwzględny, a przecież tylko Ty go dać możesz. Pomóż nam poznać
Cię lepiej i żyć po bratersku, jak dzieci jednego Ojca, Ukaż nam swoją piękność,
świętość, czystość. Wzbudź w naszym sercu miłość i wdzięczność za Twoją nieskończoną
dobroć. Zjednocz nas wszystkich w miłości i daj nam Twój niebieski pokój (Jan XXIII).
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosyŻyć Bogiem, t. I, str. 150
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Trzeba wzrastać!
Jednym z najbardziej znanych obrazów świata jest Ostatnia Wieczerza. Namalował ją Leonardo da Vinci na ścianie w refektarzu klasztoru Santa Maria delle Grazie
w Mediolanie. Obraz przedstawia Jezusa spożywającego ostatnią wieczerzę ze swoimi
uczniami. Z tym obrazem związana jest pewna legenda. Mówi ona o tym, że „tworząc
to dzieło, Leonardo da Vinci natknął się na pewną trudność. Musiał namalować Dobro
pod postacią Jezusa oraz Zło pod postacią Judasza – przyjaciela, który zdradza Go podczas ostatniej wieczerzy. Malarz zmuszony był przerwać pracę, gdyż poszukiwał modeli
doskonałych. Pewnego dnia, w czasie występu chóru chłopięcego, dostrzegł w jednym
ze śpiewaków idealne uosobienie Chrystusa. Zaprosił go do swojej pracowni i wykonał
kilka szkiców. Minęły trzy lata. Ostatnia Wieczerza była prawie gotowa, jednak Leonardo wciąż nie znalazł idealnego modela Judasza. Kardynał zaczął naciskać, żądając, by
mistrz jak najszybciej ukończył obraz. Pewnego dnia, po wielu tygodniach poszukiwań,
malarz znalazł w rynsztoku przedwcześnie podstarzałego młodzieńca, obdartego i pijanego w sztok. Z trudem udało mu się nakłonić swoich uczniów, by zabrali go prosto do
klasztoru, ponieważ nie miał już czasu na szkicowanie. Zaniesiono zdezorientowanego
nędzarza do klasztoru. Uczniowie podtrzymywali go, podczas gdy Leonardo nanosił na
fresk rysy wyrażające okrucieństwo, grzech, samolubność, tak wyraziście malujące się
na tej twarzy. W tym czasie żebrak nieco otrzeźwiał. Otworzył oczy i ujrzał przed sobą
malowidło. Widziałem już ten obraz! – wykrzyknął z przerażeniem. Kiedy? – spytał
zaskoczony mistrz. Przed trzema laty, zanim wszystko straciłem. Śpiewałem wtedy w
chórze, moje życie było pełne marzeń i pewien artysta poprosił mnie, abym mu pozował
do postaci Jezusa” (por. P. Coelho, Demon i panna Prym, s. 45 n.).
Ta legenda pokazuje wstrząsającą prawdę o człowieku. Prawdę o tym, jak niedaleko jest od tego, co piękne, do tego, co wstrętne i złe. Napoleon mawiał, że „od wielkości
do śmieszności tylko jeden krok”. Podobnie można powiedzieć, że od dobra do zła tylko
jeden krok. Niekiedy człowiek nawet nie zauważy, kiedy zrobi właśnie „ten jeden krok”.
Młodzieniec, z usłyszanej legendy, potrzebował tylko trzech lat, aby stoczyć się „na
dno”. Najpierw był uosobieniem Dobra i Piękna, a po zrobieniu tego „jednego kroku”,
stał się uosobieniem Zła i Brzydoty. Najpierw był modelem Jezusa, aby wkrótce stać się
modelem Judasza. Może nawet nie zauważył tej zmiany, dopóki nie zobaczył obrazu.
Dopiero może wtedy uświadomił sobie to, że kiedyś był innym, lepszym człowiekiem.
My, w tę noc, również wpatrujemy się w Jezusa. Widzimy Go jednak nie przy
stole, z apostołami, ale na sianie w betlejemskiej szopie. Wpatrujemy się w Niego i stawiamy sobie pytanie: „Czy jesteśmy do Niego podobni? Czy jesteśmy uosobieniem dobroci, pokoju, świętości?” Porównujemy siebie do Niego, bo On jest naszym wzorem.
On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Stał się Człowiekiem, przyjął
z Maryi Dziewicy ludzkie ciało po to, abyśmy stali się dziećmi Boga – obrazem Boga.
Każdy z nas jest „drugim Jezusem” – jak mówią Ojcowie Kościoła. Dlatego, kiedy
patrzymy na Dzieciątko Jezus, powinniśmy w Nim widzieć samych siebie. Powinniśmy
bowiem być odbiciem Boga-Człowieka Jezusa. Takimi obrazami Jezusa staliśmy się na
chrzcie św. Czy dzisiaj jesteśmy również Jego wiernym „odbiciem”? Czy w naszej twarzy
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odbija się blask Jezusowej świętości? Czy w naszym codziennym życiu jesteśmy
Jedną z ważniejszych rzeczy, o której ciągle powinniśmy pamiętać, jest to, że Jezus
jest zawsze ten sam. Dzisiaj widzimy Go w stajni betlejemskiej. Jest małym i bezradnym
Dzieciątkiem. Wkrótce przeczytamy o Nim, że wzrastał w Nazarecie „w mądrości i łasce
u Boga i u ludzi”. Za jakiś czas zobaczymy Go, jak pielgrzymuje do świątyni w Jerozolimie. Upłynie trochę czasu i spotkamy Go nad Jordanem przyjmującego chrzest Janowy.
Od tego momentu będziemy ciągle słyszeli o tym, jak głosi Dobrą Nowinę, czyni cuda i
odpuszcza grzechy. Wreszcie spotkamy Go idącego Drogą Krzyżową i umierającego na
Krzyżu. Kiedy nadejdzie Wielkanoc, usłyszymy o Jego Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu. A to wszystko, czego będziemy świadkami, zaczęło się tej nocy. Zaczęło się
Tajemnicą Bożego Narodzenia. I również, tak jak teraz, będziemy spotykać na każdym
kroku tego samego Jezusa. Tej nocy rozbłyska nad Nim chwała Boża. Jest przy Nim
Maryja i Józef. Przyszli pasterze i przywędrują Mędrcy ze Wschodu. Są sympatyczne i
potulne zwierzęta. I aniołowie śpiewają. I tak będzie w czasie całego ziemskiego Jezusowego życia. Nic się nie zmieni. Zawsze będzie przy Nim Bóg, Maryja, ludzie i zwierzęta.
A On zawsze będzie ten sam – zawsze dobry i bliski Bogu-Ojcu i każdemu człowiekowi.
Dlatego wpatrując się w Dzieciątko Jezus, powinniśmy pytać siebie: „Czy zawsze
jesteśmy tacy sami”? Tak jak On. Czy przez całe życie jesteśmy zawsze blisko Boga,
Kościoła i człowieka. Niekiedy zdarza się bowiem tak, że jako małe dzieci jesteśmy przy
Bogu. Codziennie się modlimy. W niedzielę jesteśmy na Mszy św. – oczywiście blisko
ołtarza. Odprawiamy pierwsze piątki miesiąca. Często przystępujemy do Komunii św.
Jesteśmy mili i grzeczni dla rodziców, sąsiadów i znajomych. A potem, nawet nie wiemy
kiedy, następuje ten znamienny, „jeden krok”! I wszystko staje „na głowie”! Niektórzy,
zmieniając się, wychodzą z takiego założenia, że tylko krowa nie zmienia poglądów.
Oczywiście, że można stosować taką zasadę. Ale dlaczego zmieniać poglądy na gorsze,
a nie na lepsze. Dlaczego stawać się gorszym, a nie lepszym? Można również zgodzić
się z tym, że niekiedy życie jest za ciężkie, że nawet młody człowiek ma za sobą przykre
doświadczenia. I dlatego coś mu się nie podoba. Msza św. robi mu się za długa. Kazanie jest moralizowaniem. Ksiądz jest albo za staroświecki, albo za nowoczesny. „Cały
świat” denerwuje młodego człowieka. Ale to jeszcze nie znaczy, że świat jest całkiem
do „niczego”. To niekiedy my sami nie możemy dać sobie rady ze sobą. Brak nam cierpliwości, życiowego doświadczenia, opanowania, roztropności. Jesteśmy zbyt leniwi.
Dlatego poeta jednoznacznie stwierdza, że „życie jest diabła warte/ jeżeli nie jest uparte” (W. Broniewski). To znaczy, że człowiek musi być w swoim życiu konsekwentny,
twardy, stanowczy. Musi być wierny określonym zasadom – zawsze i wszędzie. Dla nas
te zasady to Boża nauka, która nigdy się nie zmienia. I trzeba ją zawsze zachowywać i
według niej żyć choćby niekiedy było ciężko i „pod górkę”. Poucza nas o tym poeta w
następujących słowach: „Trzeba nam naprzód iść/ choć męczy życie/ a jeśli przyjdzie
paść/ to paść na szczycie”. Takiej postawy uczy nas Jezus. On przyszedł na ziemię. Jego
życie nie było łatwe – widzimy to choćby w dzisiejszą, betlejemską noc. Kiedy dorósł,
upadał pod ciężarem krzyża, ale upadał i umarł na szczycie Golgoty. A później zmartwychwstał. Odniósł zwycięstwo i dokonał naszego odkupienia. Wypełnił w ten sposób
swoje posłannictwo. I nas również do tego wzywa, abyśmy wypełnili swoją misję. To
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znaczy, abyśmy zawsze byli wierni Bogu, Jego nauce i Kościołowi. Nawet wtedy gdy
doroślejemy, gdy się zmieniamy – zmieniajmy się na lepsze, a nie na gorsze. Wzrastajmy w mądrości i łasce u Boga i u ludzi, tak jak nowo narodzony Jezus. W tę radosną
noc Bożego Narodzenia wpatrujemy się w Boże Dzieciątko. Niech blask, radość, pokój
i nadzieja tej nocy zagoszczą na stałe w naszych sercach. I niech wlewają w nasze serca
optymizm, który jest nam tak potrzebny do pracy nad sobą, do tego, abyśmy zawsze wierzyli, że możemy ciągle wzrastać, że możemy stawać się ciągle lepszymi ludźmi.
Ks.Witold Wojsa – Współczesna Ambona
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On odpowie
Michał przyjaźnił się wiele lat z Januszem. Byli jak bracia. Wychowali się na tym
samym podwórku, chodzili do tej samej szkoły. Nawet kiedy założyli rodziny, zawsze
znajdowali czas na częste rozmowy i wspólne wyjazdy na ryby. Kilka dni temu Janusz
uległ poważnemu wypadkowi w pracy. Lekarzom nie dało się go uratować. Michał nie
może się pogodzić ze stratą przyjaciela. Nie potrafi odpędzić od siebie pytania o sens
tego, co się stało. “To tak, jakbym stracił połowę samego siebie” – mówi.
Marzena i Paweł oczekują dziecka. Niedawno dowiedzieli się, że maleństwo
będzie w znacznym stopniu upośledzone. Z lękiem odliczają dni do planowanej daty
porodu. Pytali mnie, czy to grzech bać się przyjąć to dziecko. Mówili, że zupełnie nie
wiedzą, jak to będzie; wyznają, że to ich przerasta. Na dodatek Paweł z końcem roku
straci pracę. Jaka będzie teraz ich przyszłość? Tyle znaków zapytania.
Irena pół roku temu owdowiała. Do tej pory zawsze była razem z mężem. Teraz nie
jest w stanie wypełnić pustki powstałej po jego stracie. Boi się także o przyszłość, widząc
swoją narastającą niedołężność. Boi się samotności, utraty autonomii. Coraz częściej pyta
o sens tego, co robiła w życiu, o to, czy dobrze wychowała swoje dzieci. Pyta o śmierć,
której się boi. Pyta, jak to będzie po drugiej stronie życia.
To tylko trzy krótkie historie, a jest ich tysiące. Wśród nich także nasze, osobiste. Sytuacje, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, wobec których nie znajdujemy
wyjaśniającej odpowiedzi. A jednak intuicyjnie, zmysłem wiary wyczuwamy, że ta
odpowiedź gdzieś na nas czeka, że przecież wszystko musi mieć jakiś sens, nawet jeśli
dzisiaj nie jesteśmy w stanie go dostrzec. Chcemy wierzyć i dlatego idziemy w stronę
światła, które pośrodku zimowej nocy obiecuje pokój. Brniemy przez zaspy zwątpienia,
przeszyci do cna lodowatym wiatrem zniechęcenia, który mrozi serce i każe zapomnieć
o radości. Tyle mamy pytań o nas samych, o naszych bliskich. Dlatego tej nocy dołączamy nieśmiało do zalęknionych jak my pasterzy, którzy ze swoim pytaniem o Mesjasza
i ze swoją nadzieją podążają do szopy wskazanej przez anioły. I mamy nadzieję, że to
Dziecko jest Odpowiedzią i że potrafi uspokoić nasze serce.
Około siedemset lat przed narodzeniem Jezusa w Betlejem, Izajasz, być może
kierowany tym samym pragnieniem nadania sensu przeżywanej rzeczywistości, widzi
w prorockim uniesieniu światłość, która zajaśnieje dla kroczących w ciemnościach
niepewności. W Izajaszowej wizji pojawienie się tej światłości jest bezpośrednio
związane z narodzeniem się dziecka, które ma gwarantować sprawiedliwość i pokój.
Dziecko to jest “Przedziwnym Doradcą”, “Bogiem Mocnym”, “Odwiecznym Ojcem”,
“Księciem Pokoju” (por. Iz 9, 5). Wierzymy, że to proroctwo spełnia się w osobie Chłopca narodzonego w Betlejem za panowania Cezara Augusta. Do Niego już dwa tysiące
lat przychodzą ludzie, aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Idziemy i my z
nadzieją. Idziemy i stajemy w progu stajni między pasterzami. I patrzymy w zdumieniu
i przerażeniu na Niemowlę narodzone w warunkach urągających ludzkiej godności. I
pytamy się na nowo: jak Ono może dać odpowiedź na te wszystkie pytania, skoro Jego
życie już od początku samo wymaga uzasadniającej odpowiedzi. Dlaczego w stajni?
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Dlaczego w takim ubóstwie? Czy da sobie radę? Czy zdoła zbawić świat, taki słaby, do
bólu, ludzki…?
W szopie pełnej zapachu siana, w nabożnym zdumieniu zaczynamy rozumieć, że
jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na nasze pytania nie uzyskamy. Jeszcze nie teraz. Tej
nocy stajnia betlejemska sama jest wielkim pytaniem człowieka o Boga i Boga o człowieka. Być może właśnie doświadczenie nocy betlejemskiej stoi u początków refleksji
księdza Jana Twardowskiego wyznającego w jednym ze swoich tekstów, że martwią go
ludzie, którzy są jak katechizm – na wszystko chcą mieć gotową odpowiedź. Adoracja
Dzieciątka pomaga nam zrozumieć nas samych i czekać cierpliwie na odpowiedź. Wśród
naszych codziennych niepokojów zanurzamy się w tej wyjątkowej nocy – przestrzeni
bezpieczeństwa i pokoju. W łagodnym rytmie kolęd wracają wspomnienia z dzieciństwa,
domu rodzinnego. Do pustego miejsca przy stole przychodzą niewidzialnie ci, których
kochamy, a którzy przeszli już na drugą stronę życia. I ożywa nadzieja, że wszystko
będzie dobrze, że wszystko ma sens. W poszukiwaniu tego sensu wybiegamy z domu w
środku nocy, aby zobaczyć Dziecko. I wierzymy, że Ono jest spełnieniem naszej nadziei.
Czujemy, że kiedyś Jezus udzieli odpowiedzi na wszystkie nasze pytania; ukryty sens
wszystkiego stanie się kiedyś dla nas jasny. Ale to jeszcze nie w tej chwili, jeszcze nie
tej nocy. Na razie Nowonarodzony sam będzie szukał odpowiedzi na wiele pytań. Będzie
potwierdzał sens swego życia wiele lat, aż po inną noc, tę spędzoną w ogrodzie oliwnym,
noc pytania o sens cierpienia, o wartość Jego zbawczej misji.
Co roku stajemy przed betlejemskim żłóbkiem. Co roku z tą samą nadzieją patrzymy na Dzieciątko w nim złożone. Pytamy: jakiej odpowiedzi udzielisz mi tym razem? Co
chcesz mi dzisiaj powiedzieć? I On każdego roku w te Święta coś nam mówi. Możemy to
usłyszeć, jeśli tylko będziemy cierpliwi i zdołamy uciszyć swoje wnętrze. Każdego roku
On coś nam wyjaśnia. Każdego roku przychodzi do nas Słowo. Każdej Cichej i Świętej
Nocy Narodzenia stawiamy krok naprzód na drodze poznania sensu naszego życia.
Noc Betlejemska rozciąga się pomiędzy “już” i “jeszcze nie” naszej nadziei. Nadzieja
spełnia się już, bo On jest Tym, który może odpowiedzieć na każde nasze pytanie; On
jest Odkupicielem. A równocześnie nadzieja ta wciąż jeszcze czeka na spełnienie; wciąż
tyle jeszcze pytań, tyle niepokojów… Dlatego trzeba nam przybiegać co roku w tę Noc
do stajni w Betlejem. Trzeba nam patrzeć na Dzieciątko. Trzeba nam śpiewać z nadzieją
spełnioną i czekającą na spełnienie: “Cicha noc, święta noc, narodzony Boży Syn, Pan
wielkiego majestatu niesie dziś całemu światu odkupienie win”.
ks. Jacek Kacprzak - Rzym
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Jezus - życie i światłość
“Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Jakaż to wielka, niepojęta tajemnica. Bóg staje się człowiekiem. Ten, który stworzył człowieka sam przyjmuje
ludzką naturę. Spróbujmy na moment przenieść się myślą w tamtą krainę, w tamten
czas i razem przeżyć wydarzenie, które do dziś gromadzi w świątyniach miliony ludzi.
Betlejem – miasteczko położone na dwóch niewielkich wzgórzach. Ich zbocza pokryte
winnicami, ogrodami oliwnymi. Niewiele znacząca mieścina na granicy pustyni i żyznych pastwisk, żyjąca wspomnieniami dawnej świetności z czasów przodków. Zapada
noc. Obecność ludzi zdradza tylko przyciszony gwar rozmów, powoli gasnące światła.
Wyludnione uliczki, w dzień gadatliwe i barwne, odpoczywają po pracowitym dniu. Tylko jacyś spóźnieni przybysze próbują jeszcze znaleźć miejsce wytchnienia. To Maryja i
Józef. Niestety nie ma dla nich miejsca. Być może to przepełnione gospody, być może
bojaźliwe spojrzenia, a może nieczułe ludzkie serca zaprowadziły ich poza miasto, do lichej, nędznej stajni, gdzie znaleźli miejsce nocnego spoczynku. Jednak w tę noc nie było
im dane zasnąć. “Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie” (Łk 2,6-7). W
takim to miejscu i czasie przyszedł na ziemię Zbawiciel świata, Odwieczne Słowo, Syn
Boży, Jezus Chrystus.
W jednej z pięknych, starych polskich kolęd śpiewamy: “Bóg się rodzi, moc
truchleje, Pan Niebiosów obnażony (...), ma granice Nieskończony”. Czy jest możliwe by
Bóg się rodził? Przecież On istnieje od wieków. Czy to normalne, że Pan wszechświata,
do którego należy wszystko, przychodzi na ziemię ubogi, biedny i opuszczony? Czy to
możliwe, aby ten, który nie ma granic, zamknął się w ramach czasu i przestrzeni? Jednak
tak. Bóg narodził się jako człowiek, dla człowieka. Jak pisze św. Paweł: “dla was stał
się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2Kor 8,9). Dzięki temu wydarzeniu
ludzka natura została wyniesiona na wyżyny istnienia. Jezus zamieszkał między nami,
aby nas obdarzyć wspaniałymi darami: życiem i światłością. Św. Jan Ewangelista mówi,
że “w Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i
ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,4-5).
Spójrzmy na małego Jezusa i spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytania, w jakim
sensie On jest dla nas życiem, w jakim sensie jest dla nas światłem? Z faktu Bożego
Narodzenia płynie główna prawda, że ogromną wartością dla człowieka jest życie. On
po to przyszedł, abyśmy, jak mówi Ewangelista, życie mieli i mieli je w obfitości (por.
J 10,10). Zastanówmy się jak my podchodzimy do życia, jakie jest nasze odniesienie do
tego wielkiego skarbu. Brat zabija brata, matka nie pozwala urodzić się swemu dziecku,
godzimy się na “eliminowanie” starych i chorych, potrafimy nawet niszczyć, zabijać
samych siebie. Życie ludzkie, w ostatnim czasie, nie jest zbyt cenione, tak jak pieniądz,
który z dnia na dzień traci swoją wartość. Chrystus przychodząc na świat chce dowartościować życie, pragnie, byśmy dzięki Jego życiu, Jego przyjściu na świat rozumieli sens
i wartość naszego życia. W tym kontekście uroczystość Narodzenia Pańskiego można
nazwać świętem życia. Chrystus – Nowe Życie, pragnie ożywić nas na nowo. Życie,
zatem to pierwszy dar, który daje sam Nowonarodzony. Drugi dar to światłość. On sam
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jest naszym światłem. Jego narodzenie rozświetliło mroki ciemności, zła, grzechu. Była
to światłość, która “w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,5). Bez niej nie
ma szczęśliwego, udanego życia. To On – Chrystus Światłość, proponuje pewną drogę.
Jak latarnia morska wskazuje drogę żeglarzom, tak Jezus – światłość pociąga nas do
bezpiecznego portu – nieba. Wystarczy wytrwale, uparcie podążać ku Chrystusowi –
światłości.
Życie i światłość – dwa z wielu darów, które przyniósł na ziemię Boży Syn. Są
one dla nas wezwaniem, by życie było światłością. Boże Narodzenie trwa. Wydarzenie
sprzed dwu tysięcy lat dało początek obecności Syna Bożego wśród nas. On rodzi się
jednak nieustannie. Tak jak kiedyś, tak i dziś, przychodząc na świat, udziela swoich
darów. Pamiętajmy, że tylko ten, kto pozwoli zaistnieć Chrystusowi w swoim sercu, we
własnym życiu, może zyskać dary życia i światłości. Nowonarodzony Bóg jest w nas.
Przez adwentowy trud, Sakrament Pokuty, przygotowaliśmy Mu miejsce w naszych
sercach. Nie pozwólmy, aby kiedykolwiek odszedł. Nie dopuśćmy, by naszym życiem
rządziły ciemności grzechu. Niech każdy dzień, tu na ziemi, będzie rodzeniem się Jezusa
w nas.
ks. Piotr Winkler - Piekary Śląskie
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Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Chrześcijaninie poznaj swoją godność
Zapewne wszyscy znamy piosenki Eleni. Także tę pt. Maleńka miłość zbawi świat.
Ale nie wszyscy wiemy, że wśród setek nagród, wyróżnień, zwycięstw konkursowych,
ta piosenkarka otrzymała jedną nagrodę nad wyraz szczególną, i to nie za osiągnięcia
artystyczne. Przed ośmiu laty we włoskiej miejscowości Cascia odbierała nagrodę św.
Rity, przyznawaną kobietom, które doświadczyły wielkiej krzywdy i zdobyły się na przebaczenie. Tą krzywdą było morderstwo jej jedynego dziecka, córki Afrodyty. Eleni z
mężem udała się do zakładu karnego i tam przebaczyła mordercy.
Ta święta noc zwiastuje nam wielką radość, jaką jest narodzenie Syna Bożego.
Słyszeliśmy: “Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany”. A święty Paweł dopowiada:
“Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy
wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie
żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei”. Pytamy: gdzie jest prawdziwa
radość? Gdzie znajduje się źródło owej szczęśliwej, czyli błogosławionej nadziei? W
jakim ludzkim sercu Bóg ma swoje upodobanie?
Szukając odpowiedzi na te pytania wpatrzymy się w betlejemski żłóbek w płaczące
Dziecię, w Maryję i Józefa, w błękit tamtego nieba... Przyczynę przyjścia na świat Syna
Bożego znajdujemy w słowach Jezusa: “Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na
świat, aby dać świadectwo prawdzie”. Tą prawdą jest prawda o naszym zbawieniu. Także
o miłości i miłosierdziu Ojca. Dlatego prorok Izajasz nazywa Zbawiciela Księciem Pokoju. Ten pokój określony został przez Pana Jezusa jakże wymownymi słowy: “Pokój mój
daję wam, nie tak jak daje świat”. Świat może nas ubezpieczyć na okoliczność powodzi,
ale nie dam nam pokoju serca ani wiecznego pokoju. To jest uzależnione od dwóch skarbów: wiary i pojednania, a właściwie mówiąc precyzyjnie od takiej wiary, która prowadzi
do pojednania.
Z jednej strony możemy się rozrzewnić i rozanielić, jakie to Boże Narodzenie
jest wzruszające. Ileż w tej prawdzie wiary jest ciepła i ludzkiej bliskości, jak łatwo ją
zrozumieć i przyjąć. A przecież dogmat o wcieleniu czyli o tym, że Bóg stał się człowiekiem nie należy do najłatwiejszych. Wzruszenie minie, a powinno zostać coś na wskroś poważnego i wielkiego. Tym jest nasza wiara, która winna prowadzić do pojednania.
Przyszliśmy tutaj po wigilii, którą poprzedziło łamanie się opłatkiem. Wśród życzeń i
podziękowań, były także słowa mówiące o pojednaniu... przepraszam... przebaczam...
nie gniewaj się... I choć sam w sobie opłatek jest bardzo kruchy, to jednak wigilijne
pojednanie będzie mocne, jeśli mocna będzie nasza wiara. Historia uczy, że motywacja religijna jest najsilniejsza. Dotyczy to wojen na tle religijnym, ale także dotyczy to
pojednania wypływającego z wiary. Nikt nie czyni krzywdy w imię Jezusa Chrystusa,
możemy natomiast w imię Księcia Pokoju przebaczyć. I tego uczy nas Boże Narodzenie.
Jezus, który przychodzi na świat w całkowitym opuszczeniu, ubóstwie, Człowiek wśród
zwierząt tym samym zapowiada swoją śmierć, jakże podobną do narodzenia... Także w
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opuszczeniu, w otoczeniu łotrów, morderców, gdzie tak naprawdę do końca wierna była
tylko Ona – Matka Najświętsza. Właśnie z wysokości krzyża Książę Pokoju modlił się:
“Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”.
Wróćmy do Eleni i nagrody św. Rity, którą otrzymała. Można pięknie o miłości
śpiewać i mówić, ale trzeba umieć także nią żyć. I to przebaczenie jest tego świadectwem.
Za dwa dni miną 23 lata od historycznej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w rzymskim
więzieniu Rebibbia. Udał się tam papież, by przebaczyć człowiekowi, który chciał go
zabić. Możemy powiedzieć, że to nie papież powinien zrobić, ale Ali Agca. A jednak
Ewangelia uczy nas, że pierwszy rękę do zgody wyciąga ten, kto ma więcej wiary... nie
inaczej. To jest trudne, niekiedy wręcz dramatyczne, ale takie jest chrześcijaństwo.
W każdej mszy św. słyszymy wezwania: Pokój Pański niech zawsze będzie z
wami. Zaraz potem zobowiązanie: Przekażcie sobie znak pokoju. I ostatnie słowa prawie
każdej mszy: Idźcie w pokoju Chrystusa. To słyszmy tak często, że możemy się przyzwyczaić. Jeśli tak jest to trzeba zapytać: czy jest coś gorszego nad przyzwyczajenie się do
nienawiści... braku zgody... ręki zamkniętej na pojednanie... świadomości, że z tym to
w zgodzi żyć się nie da... Boże Narodzenie to wielkie święta pojednania. Już Tertulian
mówił: Chrześcijaninie, poznaj swoją godność. Ta godność wypływa z naszej wiary,
jesteśmy przecież stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Także z tego, że jako ludzie
wierzący musimy być braćmi i siostrami pojednania. Poznać swoją godność, to dojść
do wniosku, że nienawiść i nieprzejednanie nas wierzących upadla... Po prostu tak nie
można żyć. Dziś zaśpiewamy: “Podnieś rękę Boże Dziecię błogosław ojczyznę miłą, w
dobrych radach w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą”. My słabi ludzie potrzebujemy
tej bożej siły, by móc przebaczyć, pojednać się, żyć w trwałej zgodzie, nie zapomnieć
o swoje godności, której źródłem jest chrzest dający wiarę. Tak pięknie ukazała nam to
Eleni. Maleńka miłość zbawi świat... Jeszcze piękniej pokazał nam to Ojciec święty Jan
Paweł II, a najpiękniej nasz Zbawiciel, Książe Pokoju: “Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą
ci czynią”.
Niech każdy z nas swoim sercu wzbudzi pragnienie, tęsknotę, życia w zgodzie z
bliźnimi, przecież na to narodził się Pan Jezus i tego dał nam świadectwo...
ks. Maciej Kubiak - Otorowo
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Abba, kochany Ojcze
Przed laty, podczas podróży po Izraelu, znalazłem się w uroczym żydowskim
miasteczku Zefat w północnej Galilei. Był wczesny piątkowy wieczór i właśnie rozpoczął się szabat. Wszędzie można było spotkać spacerujące żydowskie rodziny i grupki
bawiących się dzieci. Niewiele rozumiałem z ich wesołych okrzyków, ale jedno, raz po
raz dochodzące do moich uszu słowo było mi doskonale znane. Teraz usłyszałem je “na
żywo”, tak jak się go używa na co dzień w Izraelu. Było to słowo: Abba. Tym słowem
zwracały się dzieci do swoich ojców, by podziwiali ich wyczyny albo przyłączyli się do
wspólnej zabawy.
“Abba”. Większość z nas zna to słowo głównie z refrenu “Abba, Ojcze”, śpiewanego przy okazji spotkań z papieżem. Przede wszystkim jednak możemy je znaleźć w
Nowym Testamencie. Jezus używał tego słowa zwracając się do Boga. Zwykle tłumaczymy je na polski jako “ojciec”, ale nie jest to do końca poprawny przekład. “Abba” znaczy
tak naprawdę: “tato” lub “tatuś” i wyraża głęboką, intymną, pełną czułości i miłości więź
dziecka ze swoim ojcem. Z tym słowem na ustach przychodzi ono do swojego ojca ze
wszystkim, co składa się na jego dziecięcy świat: z radością poznawania świata, łzami
rozczarowania, bólem i skargą, podziwem i poczuciem bezpieczeństwa, bezgranicznym
zaufaniem, czystą miłością.
Nikt przed Jezusem nie zwracał się do Boga tym dziecięcym słowem “Abba”. A
właśnie ono najlepiej wyraża wewnętrzną więź Syna z Ojcem. “Abba, kochany Ojcze,
określa cel, fundament i punkt odniesienia Jego życia” (J. Ratzinger). Jezus czuje się
do tego stopnia zjednoczony ze swoim Ojcem, że mówi: “Kto mnie widzi, widzi także i
Ojca”(J 14,9).
Nie jest to jednak jedyne słowo, którego używał Jezus w odniesieniu do swojego
Ojca. Zanim skonał na krzyżu, zawołał donośnym głosem: “Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mego” (Łk 23,46). Wiemy też, że przedtem, w niewyobrażalnym udręczeniu,
wołał: “Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił” (Mt 27,46). To tak jak gdyby słowo
“Abba” nie chciało Mu już przejść przez usta... Sensu i głębi tego krzyku nie zrozumiemy
jednak bez sensu i głębi słowa “Abba”, na którym Jezus oparł całe swoje życie.
Świętujemy dziś początek tego życia – Boże Narodzenie. W tamtą świętą betlejemską noc rozpoczął się całkowicie nowy rozdział w dziejach Boga i człowieka. Narodziny Syna Bożego sprawiły, że każdy człowiek znalazł się w zupełnie nowej sytuacji.
Wraz z Jezusem – Bogiem, który stał się Człowiekiem – każdy człowiek może w duchu
zwracać się do Boga: “Abba, kochany Ojcze”. Dziecię, które nam się narodziło, wprowadza nas w cudowny świat dziecka Bożego, w rzeczywistość owej niezwykle głębokiej,
intymnej, pełnej czułości i miłości więzi dziecka z Ojcem, więzi człowieka z Bogiem.
Boże Narodzenie czyni nas wszystkich jedną i jedyną w swoim rodzaju rodziną: Jezus
jest naszym Bratem, Bóg naszym Ojcem. W Jezusie wszyscy nazywamy się dziećmi
Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, dlatego pełni dziecięcego zawierzenia możemy
mówić do Boga: “Ojcze nasz...”
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Jednakże dla wielu współczesnych ludzi słowo “Abba”, “Ojciec” już dawno przestało być albo nigdy jeszcze nie było słowem dziecięcego zawierzenia. W chłodnym
i wrogim świecie, w którym żyją, nie potrafią dostrzec oblicza kochającego ich Ojca.
Zresztą fakty mówią same za siebie: wojny, terror, gwałt na dzieciach, przemoc ze strony dzieci, niesprawiedliwość, niepewność, strach, wyścig szczurów – to znaki naszych
czasów.
Jest tylko jeden sposób, by to zmienić: dorosły Jezus wzywa wszystkich ludzi do
nawrócenia i mówi: “Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie
do królestwa niebieskiego” (Mt 18,3). Być dzieckiem, to znaczy: być zależnym od kogoś,
być zdanym na kogoś. Tymczasem wielu dziś ludzi dąży ze wszystkich sił do całkowitej
niezależności i samowystarczalności. Nie chcą już ani Ojca, ani Jego Syna Zbawiciela – sami chcą się “zbawić”. Wszyscy oni jednak ulegają iluzji syna marnotrawnego z
przypowieści Jezusa. Człowiek ten zagubił się, zaplątał w swojej ciekawości świata i
wolności, w pragnieniu decydowania o sobie, w poszukiwaniu szczęścia. Zarówno Bogu,
jak i swojemu ojcu chciał pokazać, że poradzi sobie bez nich. Odchodząc od nich w daleki, obcy, fascynujący świat, odszedł także i od siebie, oszukał, zdradził siebie samego.
Próbował znaleźć życiowe spełnienie w oderwaniu od swojego ojca. Uciekł, oddalił się
od centrum swojego życia – domu ojca, ojcowizny. Szukając siebie samego, zagubił się,
znalazł się nagle w ślepej uliczce.
Mówi się, że w święta Bożego Narodzenia wszyscy na chwilę stajemy się dziećmi:
w niecierpliwym oczekiwaniu na prezenty, w poszukiwaniu łakoci, w radości z choinki, w
snuciu wspomnień z dzieciństwa... Niech to nam pomoże uświadomić sobie na nowo, że
narodziny Dziecka imieniem Jezus uczyniły nas przede wszystkim dziećmi Bożymi. Ten,
kto w swoim pozbawionym orientacji, pozbawionym ojca świecie nauczy się (znowu)
Boga nazywać swoim ukochanym Ojcem, mówić do Niego “Abba”, ten odnajdzie siebie
samego. Znany ze swojej dziecięcej ufności wobec Boga papież Jan XXIII powiedział:
“Bóg pamięta o mnie i to mi wystarcza”.
Spróbujmy zatem dzisiaj wypowiedzieć słowa modlitwy Pańskiej, słowa “Ojcze
nasz” w duchu takiego właśnie dziecięcego zawierzenia – tak jak czynił to Jezus, którego
narodziny dziś świętujemy. Niech słowa “Abba, kochany Ojcze” określają cel, fundament
i punkt odniesienia całego naszego życia.
ks. Adam Kalbarczyk - Poznań
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Boże Narodzenie
”Nie bójcie się! Oto zwiastuje wam radość wielką (która będzie udziałem całego
narodu) dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.”
Tymi radosnymi słowami od 2 tysięcy lat kapłani Kościoła w imieniu i z polecenia Boga,
jak to uczynił anioł, pozdrawiają wiernych w tę Świętą Noc (Uroczysty Dzień). Stajemy
bowiem oto dziś przed jedną z najpiękniejszych i najtrudniejszych dla zrozumienia ludzkim umysłem prawd wiary – prawdą o Wcieleniu Syna Bożego.
„Jakie to dziwne:
w dziurawej szopce,
w noc betlejemską, pod dachem z gwiazd
Bóg się narodził jak każdy z nas.
Jakie to dziwne, że Bóg był dzieckiem
I płakał, i było mu zimno, i drżał
I że u Jego żłobu osiołek stał.”
Żadne wydarzenie z życia Chrystusa nie jest tak bliskie zwyczajnemu ludzkiemu
życiu jak właśnie Jego narodzenie. I żadne święto chrześcijańskie nie wkracza tak
bezpośrednio do wszystkich ludzkich domów jak właśnie Święto Bożego Narodzenia.
W uroczysty wieczór wigilijny w domu wytwarza się prawdziwie religijny nastrój. W
podniosłym nastroju gromadzimy się wokół stołu: łamiemy opłatkiem, składamy sobie
życzenia, jesteśmy dla siebie mili, jesteśmy braćmi. A potem? Potem wychodzimy na
spotkanie z nocą – inną niż wszystkie, bardzo oczekiwaną. Na spotkanie z nocą w której
w ciszy przychodzi na świat o¬n – Jezus Chrystus.
Ciasno robi się tej nocy w świątyni – jest wypełniona wiernymi – nawet tymi,
którzy na co dzień nie naprzykrzają się Panu Bogu, ale dziś pochylają się nad lichym
żłóbkiem. Przyszli, cieszyć się z Jego narodzin. Chcą być pierwszymi gośćmi Jezusa,
Jego najbliższymi.
Tak to już jest, że o narodzinach dziecka powiadamia się zawsze najbliższych.
Tych co z bijącym sercem tkwią przy telefonie i nie mogą zasnąć z trwogi. Szczęśliwy
ojciec ocknął się z radosnego osłupienia wysyła telegramy do najbliższej rodziny. Radosna nowina rozprzestrzenia się szybko. Po pewnym czasie zbiegają się wszyscy: rodzina,
przyjaciele, sąsiedzi, koledzy z gratulacjami. Pochylają się nad łóżeczkiem, cieszą się,
dopatrują podobieństwa – taki jest porządek rzeczy gdy rodzi się człowiek.
Kiedy narodził się Bóg–Człowiek, o radosnym wydarzeniu też zawiadomiono
najpierw najbliższych. Tej samej nocy Aniołowie zanieśli „radosny telegram”, jednak
nie do krewnych Maryi czy Józefa. Nie wiedziano jeszcze o tym fakcie w świątyni,
jeszcze nie doszli Mędrcy z dalekich stron, a już do stajenki przywędrowali pasterze.
Właśnie im oznajmił Bóg, o tym , że wkracza w ludzką historię – życie każdego z nas.
Ten wielki fakt dokonał się w niezwykle ludzkiej oprawie. Opuszczona grota w zagubionej mieścinie judzkiej, biedna prawie nikomu nieznana Matka, ubogi spracowany Józef,
pospolite domowe zwierzęta, gromadka pasterzy i on – Dziecię, takie jak wszystkie inne,
tylko bardziej od innych biedne – a jednak Bóg. Stajemy zażenowani przed tym faktem.
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Chcielibyśmy widzieć narodziny kogoś tak dostojnego – w pałacu. A jednak prawda jest
inna. Zbawiciel narodził się w stajni bo ludzie Go odrzucili. Tak jak i dziś odrzucają
go ludzie bogaci, oraz ci którzy uważają się za mądrych. Dlatego pierwszymi gośćmi
Jezusa byli ubodzy w łachmanach, nieokrzesani, pachnący sianem i serem pasterze. To
Małe Dziecię nigdy nie wyrosło ze skłonności do ludzi wzgardzonych. Za 30 lat Jezus
nauczający, będzie szukał towarzystwa celników, Samarytanki, trędowatych.
Każda epoka ma swoich pasterzy, celników, trędowatych: ludzi źle ubranych,
śmiesznych, potrącanych; ludzi nieśmiało wchodzących do gabinetu szefa; ludzi o
których towarzystwo nikt nie zabiega, bo nie przynosi żadnych korzyści. Może i ty drogi bracie i siostro takim się czujesz, Wiedz, że jesteś pierwszym z zaproszonych przez
Chrystusa.
Ale i w dzisiejsze Święto musimy uświadomić sobie, że Dramat z Betlejem –
odrzucenia Syna Bożego powtarza się i dziś. Może i ktoś w naszej rodzinie jest takim
odrzucającym Boga! A może co gorsza i my sami Go odrzucamy? Przychodzimy do
Chrystusa w Święto Bożego Narodzenia bo taka tradycja; bo to taki wyjątkowy dzień jak
mówią w telewizji. A tak na co dzień to Chrystus jest gdzieś na szarym końcu naszego
życia. Niech ta dzisiejsza noc (dzień) natchnie nas tak jak natchnęła poetę:
„Bożego narodzenia
Ta noc jest dla nas święta
Niech idą w zapomnienia
niewoli gnuśne pęta.”
Ks. Piotr Kufliński
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Boże Narodzenie
1. Bracia i siostry. Przeżywamy dziś radosne święta Bożego Narodzenia. Ich
treścią jest bliskość Boga, dlatego jest powód, aby się radować. Św. Jan Ewangelista
zrelacjonował to krótko: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Słowo
Boga zamieszkało pośród nas. Bóg okazał ogrom życzliwości. Tak się zbliżył do człowieka, że stał się jednym z nas. Dalej już pójść nie mógł. To szczyt miłości, która idzie
wbrew logice ludzkiego działania, która rozsadza zasadę opłacalności i interesowności.
Ale nie można było inaczej. Nie można było inaczej, aby wydobyć nas z otchłani zła i
grzechu, aby wreszcie mogło zajaśnieć nam ludziom kroczącym w ciemnościach światło
nadziei( którym jest Chrystus Pan. Tak bowiem Bóg u}iłował świat, człowieka, że nie
zawahał się Syna swego jednorodzonego dać, aby każdy kto w Niego uwierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne.
2. Wydarzenie z Betlejem, które w swej istocie niesie ludziom radość, odbudowuje na nowo nadzieję, bo Dziecię Boże się narodziło, Syn został nam dany, to jednak nie
pozbawione jest dramatu.
Tak jak wtedy, tak i dziś ogromna większość ludzkości nie rozpoznała w nowonarodzonym Dziecięciu zapowiadanego przez proroków Mesjasza. „Na świecie było
Słowo, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”.
Czyż to nie przykre, nie bolesne?! Wszak większość żyła nadal tak, jakby nic się nie
stało. Na dworach władców troszczono się o dobre stosunki z Rzymem i rozprawiano o
polityce. Zacheusze skrzętnie liczyli swój grosz. Magdaleny nadal wyznawały filozofię
chwili i mówiły, że im też coś się od życia należy. A Herod z obawy przed Nowonarodzonym bezkarnie morduje niemowlęta z okolic Betlejem i krwawymi śladami znaczy
zasięg swojej władzy. A czyż dziś nie ma podobnych zachowań? Świat dzisiaj tak jak
wczoraj w swojej istocie się nie zmienił. Zapatrzony w swoje interesy, doczesne kalkulacje, pozycję społeczną, podąża śladami swych niechlubnych poprzedników.
Kim dla tych wszystkich jest Jezus – to bezbronne Dziecię? Czym jest ta bezbronna i bezinteresowna Miłość wobec świata przemocy, agresji, świata zimnych kalkulacji?
3. „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi
Bożymi” dalej oznajmia Ewangelista. Pomimo całego realizmu zła, pogardy i odrzucenia,
pomimo obojętności tak wielu, którzy Jezusa nie przyjęli, Betlejem, to wydarzenie, które
miało miejsce nie na próżno. Jest jeszcze druga część ludzkości, jest jeszcze inny świat,
ludzi wrażliwych, głodnych prawdy, sprawiedliwości i miłości, świat otwarty na Boga,
na Jego słowo. Do tego świata należą wszyscy ci, którzy uwierzyli miłości, którzy poszli
jej śladami. Oświeceni blaskiem Słowa rodzącego się w ciele, stali się słabi dla słabych,
cierpliwi dla nieznośnych, wrażliwi na głos krzywdzonych, bezbronnych, słuchających
tych, których nikt nie słucha, ostatni wśród pogardzanych. To ci, którzy pozwolili zafascynować się i zwyciężyć dobru. To ci, którzy ujęci delikatnością Zbawiciela zrozumieli,
że Jego narodziny, że wydarzenie z Betlejem trzeba przedłużyć w czasie.
Boże Narodzenie nie może zakończyć się następnego dnia. Pod symbolem żłóbka,
w blaskach choinkowych ozdób, przy śpiewie wzruszających kolęd powinno objawić
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się i utrwalić jak najgłębsze przeżycie duchowe, religijne i moralne. Jezus, który do nas
przychodzi, nie chce być tylko gościem, ale chce zamieszkać w naszych sercach na stałe.
Nie chce być tylko Dzieciątkiem, ale chce w nas rosnąć. Jako odwieczne Słowo Boga nie
chce milczeć. Chce do nas mówić.
4. Trzeba więc, aby Jezus mógł się powtórnie narodzić się w naszych sercach. I
trzeba nam na nowo „z Boga się narodzić, abyśmy stali się dziećmi Bożymi”.
Narodzenie Chrystusa przynosi dar usynowienia, daje możliwości i siły do życia
godnego człowieczeństwa. Boże Narodzenie uświadamia nam, że możemy na nowo się
narodzić, możemy być innymi, lepszymi ludźmi.
Niech zatem wydarzenie z Betlejem odżywa w naszych sercach, w naszych
myślach i czynach. Pozwólmy się prowadzić Bogu. Miejmy odwagę szukać Go i przyjmować. Przyjąć Go nie na dzień, dwa, miesiąc, ale na stałe Przyjąć go z wiarą. Przyjąć
jako nadzieję naszych najgłębszych ludzkich pragnień. Przyjąć Go z wielką miłością.
Amen.
Ks. Zbigniew Załęcki
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Boże Narodzenie
Do betlejemskiej szopy przychodzili różni ludzie. Jedni czynili to z pobożności
np. pasterze którzy przyszli tu posłuszni bożemu wezwaniu, by złożyć pokłon i ofiarować
swoje skromne dary. Przynieśli Jezusowi to na co było ich stać. Sami przecież mieszkali
w szopach ze zwierzętami. Wiedzieli jednak że Mesjasz, Matka Boża i św. Józef potrzebują pomocy.
Inni przybyli do betlejemskiej szopy wiedzeni ciekawością. Dziwne opowiadania pasterzy skłoniły ich do zaglądnięcia do szopy z nadzieją zobaczenia czegoś
niezwykłego. Nie przychodzili z pokłonem, nie złożyli darów, szukali sensacji.
Zachowały się do naszych czasów tgz. Ewangelie apokryficzne mówiące o rzekomych cudach które działy się w Betlejem podczas narodzin Mesjasza.
Niestety nie znamy imienia człowieka który przybył do szopy ,nie z ciekawości,
ani z pobożności, ale ze zwykłej życzliwości. Kiedy zobaczył w jak beznadziejnej sytuacji jest młoda matka ofiarował jej swoje mieszkanie. Zabrał Maryję Józefa i Dziecię do
siebie.
Wiemy że gdy Mędrcy przybyli do Betlejem aby oddać pokłon Mesjaszowi, Maryja nie mieszkała już w stajni lecz w domu jakiegoś mieszkańca. Gest tego mieszkańca
zasługuje na szczególną uwagę. To jest gest naprawdę ewangeliczny, gest na który czekał
i nieustannie czeka Bóg.
Człowiek zaprosił Boga do swego domu i zgodził się na wszystkie wynikające z
tego faktu konsekwencje. To nie była łatwa decyzja.
Dziś bracia i siostry trzeba sobie postawić pytanie czego ja szukam w betlejemskiej stajence? Czy przypadkiem nie szukam wzruszenia pod wpływem pięknej
scenerii i melodyjnych kolęd ? A może szukam ciszy na modlitwę ?
Tak bardzo rozczula nas mały żłóbek, dlatego zapytajmy czy jesteśmy gotowi
wejść do szopki i zaprosić Maryję żeby wzięła dzieciątko Jezus i weszła do mojego
domu. Może nie ma w nim luksusów, ale zawsze jest lepiej niż w stajni. Jest łóżko, jest
ciepło, jest stół i coś do zjedzenia.
To nie jest Bracia i Siostry łatwa decyzja. Wielokrotnie i na różne sposoby Bóg
przemawiał do człowieka ale Bóg jest naprawdę taki, jaki objawia się dziś w Betlejem
na sianie.
Staje się jednym z nas, aby być nam bliski w naszej doli i niedoli. Przypomniał
nam o tym przed paru godzinami przy stole wigilijnym w odczytanym fragmencie
Ewangelii i w kawałku białego opłatka dzielonego życzliwie po kawałku każdemu.
To Chrystus jako mój brat wchodzi z miłością do mojego domu, do moich spraw
by z miłością i z wielkim szacunkiem powiedzieć mi cała prawdę. Zaczął tę prawdę o
mnie mówić od jakiegoś czasu może od wielu lat – ale ja tej prawdy o sobie nie chciałem
brać pod uwagę . Dziś mówił do mnie ustami moich domowników przy stole , mówił
głosem matki, ojca, żony, dziecka – a ja co na to ? Co z tego wziąłem na serio ?
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Przykłady:
Na łamach miesięcznika ,,Jezus” znalazłem takie świadectwa. Parę lat temu podczas adwentowej Mszy św. przystąpiłem do Komunii św. Potem zostałem w kościele,
aby się jeszcze pomodlić przez Najświętszym Sakramentem . Próbowałem rozważać
tajemnicę Bożego Narodzenia. Musiało to być już bardzo blisko świąt, bo w kościele przygotowywano żłóbek. Patrzyłem ze wzruszeniem na siano, na prostotę tego miejsca, w
którym przyszedł na świat Jezus Chrystus. I wtedy usłyszałem w sercu jakby Jego głos ; a
jaki ty żłóbek przygotowałeś dla Mnie w swoim sercu ? Zdumiony zacząłem zdawać sobie sprawę, ze Chrystus, którego przed chwila przyjąłem w Komunii św. znalazł we mnie
niewiele lepsze miejsce, nie lepsze mieszkanie. Zrozumiałem, że każdy mój grzech, lekkomyślność i wewnętrzna niedbałość jest jak zimny kamień kładziony pod Jego głowę.
Ogarnęło mnie pragnienie , jakiś duchowy refleks, aby być lepszym w swojej religijności na co dzień. W sercu moim , ojcowskim , męskim uczynić Chrystusowi dogodną
kołyskę, w której z radością mógłbym złożyć Boskie Dzieciątko.
Ktoś inny wspomina : Było to w czasie Pierwszej Komunii św. mojej córki. Do
tamtej chwili Pan Jezus był dla mnie Bogiem nieosiągalnym, dalekim. Jak to wmawiano mi – tylko osobą historyczną, Ktoś, kto kiedyś żył na świecie, czego ślady możemy
odnaleźć z Piśmie św. Dopiero w tamtym dniu, kiedy moja córeczka przyjęła do serca
Pana Jezusa, On stał się dla mnie Osobą bliższą , która przyszła do mojej rodziny, do
mojego domu. Ja sam jeszcze nie przyjąłem jeszcze Boga, choć tego wreszcie zapragnąłem. W pewien sposób zazdrościłem córce, a z drugiej strony czułem ,ze i ją w jakimś
sensie opuszcza, Postanowiłem pójść do spowiedzi. To była ogromna radość – moje
urodziny w Bogu. Pamiętam, kiedy to było – trzydzieści lat po moim przyjściu na świat
i chrzcie urodziłem się na nowo. Jakby otulony Boską łaską poczułem Jego miłość. Bóg
już przy mnie pozostał, a ja przy Nim. Koga za to winię ? Pochodzę z rodziny, w której
Bóg i Kościół był na marginesie życia, a na lekcje religii chodziłem tylko ze względu na
koleżanki i kolegów, a trochę z przyzwyczajenie.
Przepiękne czytania tej nocnej, pasterskiej Mszy św. przypomniały nam wiele
spraw naszego bycia z Chrystusem. To naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość
wielką. Rozradował się, jak radują się że żniwa ... złamał ciężkie jarzma ... A we mnie,
w moim sercu ? Dziś się narodził Chrystus Pan , Zbawiciel ... ukazała się łaska Boża
ogłaszająca zbawienie wszystkim ludziom.
A skoro się narodził w nas – idźmy z Nim razem przez życie.
Tak często w te dni mówi się o jedności, życzliwości, rodzinności. Nich taka atmosfera
trwa nie tylko przez dni Bożego Narodzenia. Chrystus przychodzi po to aby zostać z
nami i w nas. Jakże bolesne musi być ponowne wyrzucenie do z naszego serca, a naszego
domu !
To prawda, że droga do Pana Boga dla wielu jest dość odległa, bardzo długa. Ale
dziś Boże Narodzenie – Na nowo dla nas i w nas rodzi się Chrystus. Od żłóbka bije na
nowo blask, budzi się wiara nie tylko pasterzy – oni szukali dopiero pierwszy raz – ale od
Chrystusa odeszli inni i tacy już pozostali. Od żłóbka zaczęła się tworzyć nowa kultura
życia, nowy system rodzinnego i społecznego bycia.
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Żyjemy w niełatwych czasach. Pojawiają się nowe zniewolenia. Możni tego świata
decydują o wielu rzeczach według miary własnych interesów. Parlamenty świata wydają
dekrety, ustalają budżety przymykając oczy na bolesne sprawy w społeczeństwie. W
słowie demokracja zamknięto treść : wszystko mi wolno. Biednym nędza zagląda do
kieszeni.
Nie sądźmy, że On Nowonarodzony o tym nic nie wie. On widzi nasza rzeczywistość jak na dłoni . Wiedział przecież, co czeka Go w Betlejem, w Jerozolimie i na
Golgocie. A jednak przyszedł, aby pokazać drogę, aby ukazać światło, drogę do wyjścia z
kłopotów duszy i ciała. Ciągle oskarżany, skazywany na śmierć, wyszydzany stoi wiernie
przy nas nikogo nie zniewalając, nie odbierając nam darowanej wolnej woli, szanując
nasze wybory i przekorę puka do naszych domów i serc – prosząc o miejsce dla siebie, o
żłóbek w nas samych. Niech więc dzisiaj w tę świętą noc Chrystus będzie naszą nadzieją
ks. Jerzy Czwerski
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Boże Narodzenie
„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Przyszło do swoich a swoi go nie przyjęli”.
Urodził się jak dziecko żebraków. Nie miał delikatnych pieluszek, haftowanych
kaftaników, łóżeczka z falbankowym baldachimem. Na jego cześć nie wznoszono
toastów szampanem, nie robiono Mu pamiątkowych fotografii. Narodził się długo oczekiwany Król, Mesjasz, ale nie pisano o tym w gazetach, nie organizowano z tego powodu
konferencji prasowej, nie przysyłano listów i depesz gratulacyjnych.
Zamiast tego wszystkiego był żłób, w którym Go położono. Żłób twardy, prosty,
ubogi, żeby nie powiedzieć nędzny. Była noc, co w swoim biegu dosięgała połowy i
głęboka cisza-niemy świadek-która zalegała wszystko. Był blask, lecz nie był to oślepiający błysk fleszy, który rejestruje tylko chwilową sensację. Był to blask chwały Pańskiej,
w którym aniołowie zwiastowali Dobrą Nowinę pasterzom przebywającym w polu. Jego
rodzice nie byli dobrze usytuowani ( w przyszłości nie będzie miał się czym chwalić
przed rówieśnikami). O jego narodzinach pierwsi dowiedzieli się nie uczeni w Piśmie,
nie arcykapłani, nie wielcy tego świata-jak na przykład Herod, który rościł sobie do tego
największe prawo, ale prości, niewykształceni pasterze-ludzie ze społecznego marginesu. Przyszedł ubogi dla ubogich. Słowo stało się Ciałem. Nieograniczony Bóg w osobie
Syna, przy którym Ja i Ty Bracie i Siostro jesteśmy prochem i niczym opuszcza niebo,
krainę niewypowiedzianego szczęścia i staje się jednym z nas ludzi, naszym bratem,
aby dzielić z nami trudy i znoje. Za wielkim teologiem średniowiecza św. Anzelmem
pełni zdumienia zapatrzywszy się w prosty żłóbek możemy zawołać i zapytać się dziś
siebie: Cur Deus homo?. Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Dlaczego słowo, Boski
sens stał się człowiekiem? Odpowiedź na to pytanie jest jedna. Bóg oszalał z Miłości,
Bóg przemówił, wypowiedział się i wypowiada się ciągle w swoistego rodzaju Trylogii
miłosierdzia: w żłóbku, krzyżu, ołtarzu. A po to by pokazać prawdziwe oblicze człowieka, człowieka nie takiego jakiego lansuje współczesny świat, ale człowieka Bożego.
Człowieka bowiem nie można zrozumieć bez Chrystusa, jak mówi Jan Paweł II. Człowiek sam siebie nie zrozumie bez Chrystusa. Dlatego proszę Cię przestań się w końcu
lękać, przyjdź do Jezusa, On w każdej Mszy św. chce obdarowywać sobą. Chce chłód
twego serca przemienić żarem Swego Miłosierdzia, w miejsce bojaźni, chce podyktować
twemu sercu słowa zbawiennej modlitwy: „JEZU UFAM TOBIE”. Chce w końcu w Komunii Świętej dać się Tobie, abyś był i Ty dobry jak chleb, który leży na stole, z którego
każdy może sobie kawałek ukroić i nasycić się do sytości i w końcu, abyś dzielił się wiarą
jak chlebem, a przez to dał świadectwo nadziei, bo Bóg ofiarował się nam wszystkim.
Niebawem miną święta, ucichną kolędy, zapomnimy o prezentach tych z pod
choinki, będziemy do siebie mówić: „święta święta i po świętach”, starannie doglądane
wypieki zjemy, staniemy się o rok starsi, pozostanie tylko i aż on jeden, który zawsze
chce dokonywać na nowo Bożych narodzin w nas. Czy pozwoliszJezusowi odejść wraz
z tą całą otoczką świąt? Czy pozwolisz wykraść sobie Boże dziecięctwo? Bożą miłość a
także ufną i czystą Miłość? Nie pozwól na to. Nie pozwól. Ja i Ty mamy poprzez każde
Boże Narodzenie być bardziej świętymi. Tak to prawda że dzisiaj świętość ma spraco-
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wane ręce, zmarszczki na czole od zamartwiania się cudzymi sprawami i puste kieszenie. Świętośćma poranione stopy od biegania do innych, czasem jest niedożywiona. Ale
pomimo tego wszystkiego warto, bo sam Chrystus dał nam tego przykład będąc ubogim,
cichym, pokornym Emmanuelem, a do Boga czyż nie idzie się na całego uznając wszystko za stratę?.
Ojciec Święty Jan Paweł II w 1987 roku powiedział do młodych ludzi na
Gdańskim Westerplatte, że: „ każdy znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”.
Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić”. Parafrazując te słowa, można
powiedzieć, że każdy człowiek znajduje w życiu swoje „Betlejem”, jakiś wymiar zadań,
które trzeba podjąć i wypełnić. Betlejem znajduje się wszędzie tam, gdzie narodzenie
Jezusa przeżywane jest z wiarą. Betlejem jest wszędzie tam, gdzie oddaje się chwałę
Bogu, gdzie panuje miłość i poświęcenie dla innych, gdzie osusza się łzy, gdzie pamięta
się o samotnych, chorych, smutnych, wątpiących. Betlejem jest tam gdzie Bóg jest wśród
nas w postaci człowieka. Bóg przyszedł w prostej stajni i wciąż do nas przychodzi jako
człowiek. Dlatego zapewne tak głęboko prawdziwe jest zdanie, że człowiek jest dla
człowieka najlepszym lekarstwem. Betlejem jest zatem dla nas tam, gdzie jesteśmy i
gdzie być powinniśmy. Iść do Betlejem, to iść do siebie samego, do swego serca, do swego sumienia. Wyznawca Chrystusa, chrześcijanin, powinien być dziś miejscem przyjścia
Boga na świat, miejscem miłości, pokoju, nadziei, radości i pomocy.
Kończąc nasze świąteczne zamyślenie nad tajemnicą Boskiego wcielenia chciałbym was wszystkich zostawić z poezją Księdza Jana Twardowskiego:
Wszechświat go nie ogarnie a zmieścił się w żłobie. Wszechmogący a nie wszystko
może skoro cierpliwie sam prosi o Miłość, bliski a taki jakby Go nie było, poważny
bo tak mądry że cieszyć się umie. Dziękuje ci Jezu że jesteś za to, że nie mieścisz
się w naszej głowie, która jest za logiczna, za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem,
które jest za nerwowe, za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim inny, za
to, że jesteś już odnaleziony i nie odnaleziony jeszcze. Dziękuje że w tajemnicy
Betlejem milczysz. Tylko my- oczytani analfabeci, chlapiemy językiem.
Ks. Waldemar Prange
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Boże Narodzenie
Drodzy Bracia i Siostry!
Czarni mieszkańcy Kamerunu dziwili się bardzo, gdy misjonarze ze Zgromadzenia
Oblatów mówili im, że Pan Jezus narodził się w małym, półpustynnym miasteczku Betlejem. Wydawało im się, że Betlejem należało szukać na niebie, a nie na ziemi, a jeśli już
na ziemi, to powinno o¬no być pięknym, bogatym miastem ze wspaniałymi pałacami. W
ich pojęciu zejście Boga na ziemię powinno odbywać się w miejscu niezwykłym i wśród
niezwykłych okoliczności.
Podobnie sadzili Izraelici. Idąc za przepowiedniami proroków wierzyli w nadejście Mesjasza, wierzyli, że wraz z Jego nadejściem ludzie będą lepsi, bardziej zamożni,
a otaczająca ich przyroda — piękniejsza. Ives Congar, francuski teolog - dominikanin,
zanotował anegdotę, dobrze charakteryzującą te mniemania. Otóż starego rabina – czyli
uczonego żydowskiego - zawiadamia ktoś, że Mesjasz już zjawił się na świecie. Rabbi
podchodzi do okna, uważnie rozgląda się wokół, wraca na swe miejsce i stwierdza: „Nie,
jeszcze go nie ma. Nie widzę żadnej zmiany". Świat nadal wygląda szaro, jak zawsze. Nie
przyszło mu do głowy, że ta zmiana ma się dokonać w sercach ludzi. Zmiany zewnętrzne
w przyrodzie, opisywane przez proroków, są tylko symbolem tego, co powinno dokonać
się we wnętrzu. My wiemy już teraz, że te zmiany w naszych sercach i umysłach, które
nazywamy nawróceniem, dokonują się nie błyskawicznie, nie w jednym momencie, ale
powoli, stopniowo, w trudnej pracy nad sobą i przy ciągłej pomocy łaski Boże.
Moi Drodzy! Nikt właściwie poza pasterzami, a potem i mędrcami ze Wschodu nie zauważył, a przynajmniej nie wziął na serio faktu narodzenia Chrystusa. Dla
mieszkańców Betlejem i pobliskiej Jerozolimy był to zwykły, szary dzień pracy, może
tylko bardziej hałaśliwy i gwarny ze względu na wielką rzeszę przybyszów, którzy przywędrowali tu na spis ludności. I nawet gdyby któryś z pasterzy przybiegł do Świętego
Miasta, wołając po ulicach, że się narodził Mesjasz, niewielu by mu uwierzyło. Wszyscy
poważniejsi Izraelici zawołaliby: Co — narodził się w stajni i objawił tylko wam prostym, nieokrzesanym pastuchom? Nie, to niemożliwe! Bowiem uczeni w Piśmie, faryzeusze i ci wszyscy, którzy mieli jakiekolwiek znaczenie w Izraelu, inaczej wyobrażali
sobie to narodzenie. Myśleli, że Mesjasz pojawi się w wielkiej chwale, z rozgłosem,
gdzieś na dworze królewskim lub przynajmniej w jakiejś bogatej rodzinie. I wydawało
się im, że cały Izrael z kapłanami na czele przyjdzie złożyć mu pokłon.
Dziś jest inaczej. Jest właściwie tak, jak to sobie wyobrażali ci poważni Żydzi, bo
Chrystus jest już powszechnie znany. Wielu ludzi idzie na Mszę św., aby uczcić Jezusa
narodzonego w żłóbku. Jego ubóstwo im nie przeszkadza. I te tłumy wiernych gromadzą
się nie tylko w krajach typowo chrześcijańskich, ale w kościołach i kaplicach rozrzuconych wśród parnych lasów, pogańskich krajów równikowych, a także w zimnych krajach
półkuli północnej.
Umiłowani w Chrystusie! Co takiego dał Chrystus światu, co przyniósł na ziemię,
że tak czcimy Jego narodzenie i tak się nim radujemy? Każdy z nas mógłby powiedzieć,
że dzięki Jego narodzeniu i śmierci mógł stać się chrześcijaninem i ma przed sobą perspektywę nieba, nadzieję zbawienia i wiecznego szczęścia. „Niektórzy wprawdzie, up-
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raszczając sprawę, mówią tak: No cóż, to, że stałem się chrześcijaninem, wynikło z tego,
że się urodziłem w rodzinie chrześcijańskiej. Jest w tym trochę prawdy. Pełna prawda
jest jednak taka; jestem chrześcijaninem, bo pewnej nocy narodził się z niewiasty na tym
świecie Jezus Chrystus i uruchomił poprzez wieki olbrzymie energie zbawcze. Poprzez
rodziców, środowisko i Kościół ta energia dosięgła i przeniknęła mnie. Jej początek i
źródło znajdują się w Jezusie narodzonym w stajni betlejemskiej"
Drodzy Bracia i Siostry! Człowiek niewierzący lub poszukujący dopiero sensu życia pytałby nas dalej: Zostawmy na boku sprawę zbawienia. A proszę mi powiedzieć, co
takiego tu na ziemię, w wasze ludzkie życie wniósł Chrystus, za co wszyscy moglibyśmy
Go czcić? Krótko, w niewielu słowach, należałoby mu odpowiedzieć: wniósł miłość,
której nie było lub było bardzo niewiele w kulturze i moralności starożytnej. Ludzkość
przed naszą erą, to znaczy przed narodzeniem Chrystusa, miała już pewną kulturę, wypracowała pewne zasady moralne. Jej etykę moglibyśmy nazwać etyką sprawiedliwości, to
jest odpłacania dobrem za dobro, a złem za zło. Ta moralność miała zasadniczo na celu
opanowanie poprzez silę i karę egoistycznych instynktów i dążeń człowieka. Wiemy, że
instynkty: rozrodczy, posiadania, walki i panowania mogą uczynić człowieka człowiekowi wilkiem. Stąd starożytna etyka sprawiedliwości ustaliła zasadę: oko za oko, ząb za
ząb. Była to jakaś sprawiedliwość, poskramiała wybujały egoizm, czyniła życie do pewnego stopnia znośnym. Była to jednocześnie sprawiedliwość okrutna, oparta na zemście
i strachu. A co zmienił Chrystus?
Znany filozof hiszpański, Ortega y Gasset, powiedział: „Przez moralność (sprawiedliwość) poprawiamy wypaczenia płynące z naszych zmysłów, przez miłość zaś braki
naszej moralności". Otóż Chrystus – moi drodzy przez swą naukę miłości usiłuje, i mamy
nadzieję często skutecznie, usuwać, niwelować braki moralności opartej na samej sprawiedliwości, usiłującej poprzez odwet, karę i formuły prawa regulować życie ludzkie.
O miłości, choć nie z takim naciskiem, mówili i inni nauczyciele. Chrystus jednak
dał swej nauce o miłości nową podstawę, mianowicie: przypomniał nam gdzieś głęboko
w duszy ludzkiej drzemiącą prawdę o braterstwie i równości wszystkich ludzi jako dzieci
jednego Ojca, Boga. Ludzkość uznawała dotychczas braterstwo według ciała i krwi i w
mniejszym lub większym stopniu kierowała się dobrocią w stosunku do krewnych lub
osób związanych z nami innymi węzłami naturalnymi.
Chrystus natomiast przypomniał i jak najmocniej podkreślił, że wszyscy bez wyjątku mamy wspólnego Ojca, a więc mamy żyć jak bracia, a nie jak wrogowie, obcy lub
obojętni. Sam przez wcielenie i narodzenie stał się jednym z nas, naszym bratem i swym
życiem pokazał, jak ma wyglądać stosunek człowieka do człowieka oparty na braterskiej
miłości. Na pierwszym miejscu postawił wybaczenie płynące z miłości, a nie odwet i karę
postulowane, które wymagała sama sprawiedliwość.
Moi Drodzy! Betlejem i żłóbek uczą nas, jaka ma być w świetle nowej moralności,
moralności miłości, postawa wobec rzeczy materialnych. Ubóstwo żłóbka mówi nam, że
prawdziwa wartość człowieka nie zależy od tego, ile się posiada. Wobec Boga dziecko
biednych rodziców, których nie stać nawet na kołyskę, ma taką samą wartość, jak dziecko
Napoleona, które złożono w złotej kołysce czy milionera lub gwiazdy filmowej, otoczone

BOŻE NARODZENIE

233

luksusem.
Wprawdzie gorzka mądrość ludowa mówi w przysłowiu kalabryjskim: „Kto nie
ma, ten i nie jest" i konsekwentnie: kto ma mało, ten jest mniej człowiekiem lub mniejszym człowiekiem. Ocena Chrystusa i jego autentycznego wyznawcy – to znaczy każdego z nas jest jednak inna. Wie o¬n, oczywiście, że z nędzy może płynąć nierówność
wśród dzieci ludzkich i ich cierpienie; dlatego dokłada wszelkich starań, aby każdemu
zapewnić minimum potrzebne do egzystencji. Stanowczo odrzuca ideał luksusu i oceny
człowieka według ilości posiadanego złota lub pieniędzy w banku.
Umiłowani w Chrystusie! Pieniądze i bogactwa według nauki Chrystusa mają być
nie środkiem do wywyższenia, ale do okazania miłości. To jest ideał. Dziś, gdy żłóbek
nam go przypomina, zdajemy sobie sprawę, jak daleko my, chrześcijanie, jeszcze odbiegamy od niego.
Pewien starszy pan, chrześcijanin, zapytany, jak udały mu się święta, odpowiedział: „Żonie kupiłem futro i cieszy się nim bardzo, córka otrzymała modny kostium,
a syn najnowszy komputer z procesorem Pentium III i też są zadowoleni. Czyli można
powiedzieć, że święta się udały". Pytający był człowiekiem społecznie zaangażowanym
i jednocześnie gorliwym katolikiem, stąd ta odpowiedź mu nie wystarczała i pytał dalej:
„A jak w rodzinie staraliście się uczcić Pana Jezusa przez zainteresowanie się innymi,
potrzebującymi pomocy?" Odpowiedź brzmiała: „Mnie wystarcza mój dom, może inni
mają więcej czasu i możliwości, niech się zajmą tymi sprawami". Między tym chrześcijaninem a mieszkańcami Betlejem, którzy odmówili przyjęcia Świętej Rodzinie, nie ma
właściwie żadnej różnicy.
Drodzy Bracia i Siostry! Warto się zastanowić, czy i my nie jesteśmy podobni
mniej lub bardziej do tych spokojnie żyjących mieszkańców Betlejem, nie dostrzegających Jezusa i Jego ubogich braci. Ile kupiliśmy rzeczy luksusowych i niepotrzebnych,
które może pójdą szybko do kosza, aby uczcić narodzenie ubogiego Dzieciątka.
Naprawdę, czy aby uczcić? Jezusowi na pewno bardziej podobałyby się nasze święta,
gdyby wielu, zwłaszcza tych zamożniejszych, część soich pieniędzy przeznaczonych na
wydatki świąteczne przeznaczyło dla ubogich. Miłość poznaje się po czynie i ofierze z
naszego czasu, majątku i sił. I tylko przez taką czynną miłość możemy godnie uczcić
przyjście na świat ubogiego Jezusa.
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