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Niech te święta, staną się okazją do przełamania wszelkich 
murów, do wprowadzenia pokoju i radości w środowisko 

rodzinne i tam, gdzie tego pokoju brakuje.
Niech Dziecię Jezus, które przyniosło światu radość, 
szczodrze nam wszystkim błogosławi oraz prowadzi, 

tak jak niegdyś pasterzy i mędrców, do nędznej szopki, 
w której odnajdziemy Największy Skarb świata.

O. Zbigniew Czerwień O. Carm., Przeor

Najgorętsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne
dla wszystkich miłośników naszego karmelitańskiego
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny „Na Piasku”  

w Krakowie przesyłają Bracia Karmelici

Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki
Śpi w ramionach Maryi Jezus malusieńki.
Świętą noc złocista gwiazda opromienia,

Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia.
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym,

Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.

Chrystus  
się narodził
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1. „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość 
wielką” (Iz 9,1).

To proroctwo Izajasza nigdy nie przestaje nas wzru-
szać, zwłaszcza kiedy słyszymy je w liturgii Nocy Bożego 
Narodzenia. Nie jest to jedynie fakt emocjonalny, senty-
mentalny. Wzrusza nas, ponieważ mówi o głębokiej rze-
czywistości tego, czym jesteśmy: jesteśmy ludem kroczą-
cym, a wokół nas, a także w nas samych – są ciemności 
i światło. A tej nocy, gdy duch ciemności ogarnia świat, 
odnawia się zdarzenie, które zawsze nas zadziwia i za-
skakuje: lud będący w drodze zobaczył światłość wielką. 
Światło, które sprawia, że zastanawiamy się nad  tą ta-
jemnicą: tajemnicą podążania i widzenia.

Wędrowanie. Słowo to nasuwa nam na myśl bieg dzie-
jów, tę długą drogę, jaką jest historia zbawienia, poczy-
nając od Abrahama, naszego ojca w wierze, którego pew-
nego dnia Pan wezwał, by wyruszył, wyszedł ze  swego 
kraju, by udać się do ziemi, jaką On mu wskaże. Od tego 
czasu nasza tożsamość ludzi wierzących jest tożsamością 
pielgrzymów wędrujących do ziemi obiecanej. Historii tej 
zawsze towarzyszy Pan! Jest On zawsze wierny swojemu 
przymierzu i  swoim obietnicom. „Bóg jest światłością, 
a nie ma w Nim żadnej ciemności” (1 J 1,5). Natomiast 
ze strony ludu przeplatają się nawzajem wydarzenia świa-
tła i ciemności, wierności i zdrady, posłuszeństwa i bun-
tu; wydarzenia pielgrzymującego ludu i ludu błądzącego.

Także w naszej osobistej historii przeplatają się nawza-
jem wydarzenia świetlane i mroczne, światła i cienie. Jeśli 
kochamy Boga i bliźniego, to chodzimy w światłości, ale je-
śli nasze serce się zamyka, jeśli zwyciężają w nas pycha, 
fałsz, poszukiwanie własnego interesu, to wtedy ciemno-
ści zstępują w nasze wnętrze i wokół nas. „Kto swojego 
brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, 
i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepo-
tą jego oczy” (1 J 2,11) – pisze św. Jan Apostoł.

2. Tej nocy, jak promień jasnego światła rozbrzmie-
wa wieść Apostoła: „Ukazała się łaska Boga, która niesie 
zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11).

Łaską, która ukazała  się światu jest Jezus, narodzo-
ny z Maryi Dziewicy, prawdziwy człowiek i prawdziwy 
Bóg. Wszedł On  w  naszą historię, dzielił naszą drogę. 
Przyszedł, aby nas wyzwolić z ciemności i dać nam świa-
tło. W Nim ukazała się łaska, miłosierdzie, czułość Ojca: 
Jezus jest Miłością, która stała się ciałem. Jest nie tylko 
nauczycielem mądrości, nie jest jakimś ideałem, do któ-
rego dążymy i wiemy, że jesteśmy od Niego nieubłaganie 
dalecy, ale jest sensem życia i historii, który rozbił swój 
namiot pośród nas.

3. Pasterze jako pierwsi zobaczyli ten „namiot”, byli 
pierwszymi, którzy otrzymali wieść o narodzinach Je-
zusa. Byli pierwszymi, ponieważ należeli do ostatnich, 
znajdujących się na marginesie. A byli pierwszymi, po-
nieważ czuwali w  nocy, strzegąc swego stada. Wraz 
z nimi stajemy przed Dzieciątkiem, zatrzymujemy się 
w  milczeniu. Wraz z  nimi dziękujemy Panu za  to, 
że dał nam Jezusa i wraz z nimi wznosimy z głębi serca 
uwielbienie Jego wierności: błogosławimy Ciebie, Pa-
nie, Boże Najwyższy, który uniżyłeś się dla nas. Jesteś 
niezmierzony, a  stałeś  się maluczkim; jesteś bogaty, 
a  stałeś się ubogim; jesteś wszechmocny, a  stałeś się 
słabym.

Tej nocy dzielimy radość Ewangelii: Bóg nas kocha, 
kocha nas tak bardzo, że dał swego Syna, jako naszego 
brata, jako światło w naszych ciemnościach. Pan nam po-
wtarza: „Nie bójcie się!” (Łk 2,10) . I ja także wam mówię: 
Nie lękajcie się! Nasz Ojciec jest cierpliwy, kocha nas, 
daje nam Jezusa, aby prowadzić nas na drodze do zie-
mi obiecanej. On jest światłem, które rozświetla mroki. 
On jest naszym pokojem. Amen.

Boże 
Narodzenie

24 grudnia 2013 r.
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8  grudnia Ojciec Święty Franciszek 
przyjął rezygnację księdza kardyna-
ła Stanisława Dziwisza z posługi ar-
cybiskupa metropolity krakowskie-
go i mianował nowym metropolitą 
krakowskim księdza arcybiskupa 
Marka Jędraszewskiego, dotychcza-
sowego metropolitę łódzkiego.

Równocześnie Ojciec Święty zle-
cił kardynałowi Stanisławowi Dziwi-
szowi posługę biskupa w  charakte-
rze Administratora Apostolskiego 
Archidiecezji Krakowskiej do  czasu 
kanonicznego objęcia urzędu bisku-
pa diecezjalnego przez następcę.

Zgodnie z  obowiązującymi prze-
pisami liturgicznymi imię biskupa 
w  Modlitwie Eucharystycznej wy-
mienia się we wszystkich kościołach 
i  kaplicach na  terenie Archidiecezji 
Krakowskiej od  dnia, w  którym do-
konał kanonicznego objęcia urzędu 
biskupa diecezjalnego (Ceremoniał 
Liturgicznej Posługi Biskupów, 1163).

Arcybiskup  
Marek Jędraszewski

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędra-
szewski urodził się dnia 24 lipca 1949 
roku w  Poznaniu. Maturę uzyskał 
w 1967 roku w I. Liceum Ogólnokształ-
cącym im.  Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu. Następnie, w latach 1967-
1973, studiował w  Arcybiskupim Se-
minarium Duchownym w  Poznaniu 
i na Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Poznaniu. Dnia 24 maja 1973roku 

przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. 
abp. Antoniego Baraniaka. W  1974 
roku uzyskał licencjat kanoniczny 
z teologii na Papieskim Wydziale Teo-
logicznym w  Poznaniu na  podstawie 
pracy „Problematyka osoby w filozofii 
Gabriela Marcela” (promotor: ks. prof. 
Ludwik Wciórka). W latach 1973-1975 
był wikariuszem w parafii pw. św. Mar-
cina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.

W 1975 roku abp Antoni Baraniak 
skierował ks. Marka Jędraszewskie-
go na  studia specjalistyczne, które 
odbył na  Wydziale Filozofii Papie-
skiego Uniwersytetu Gregoriańskie-
go w Rzymie. W czerwcu 1977 roku 
uzyskał licencjat z  filozofii na  pod-
stawie pracy „La filosofia del simbo-
lo religioso di Paul Ricoeur” (wyróż-
niona złotym medalem Uniwersytetu 
Gregoriańskiego), natomiast dnia 
20 grudnia 1979 roku obronił pracę 
doktorską „Le relazioni intersogget-
tive nella filosofia di Levinas” (pro-
motor: prof. Simon Decloux SJ, praca 
nagrodzona złotym medalem Ojca 
Świętego Jana Pawła II).

Po  powrocie do  Polski: w  latach 
1980-1996 był adiunktem na  Papie-
skim Wydziale Teologicznym w  Po-
znaniu, w  latach 1980-1987 prefek-
tem Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego w Poznaniu, a w latach 
1987-1996 redaktorem, od 1990 re-
daktorem naczelnym „Przewodnika 
Katolickiego”.

W  1991 roku habilitował  się 
na Wydziale Filozoficznym Papieskiej 
Akademii Teologicznej w  Krakowie 
na  podstawie rozprawy „ Jean-Paul 
Sartre i  Emmanuel Levinas –  w  po-
szukiwaniu nowego humanizmu. 
Studium analityczno-porównawcze” 
(rozprawa opublikowana pod  tytu-
łem „W poszukiwaniu nowego huma-
nizmu. J.-P. Sartre – E. Levinas”, Kra-
ków 1994). W  1996 roku otrzymał 
nominację na docenta na Papieskim 
Wydziale Teologicznym w Poznaniu. 
W samym roku został mianowany vi-
siting professor Papieskiego Uniwer-
sytetu Laterańskiego w Rzymie.

W  1996 roku ks. dr hab. Marek 
Jędraszewski otrzymał nominację 
na  wikariusza biskupiego ds.  nauki 
i kultury w Archidiecezji Poznańskiej 
oraz na  przewodniczącego Wydzia-

łu Duszpasterstwa Akademickiego 
w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu.

Dnia 17  maja 1997 roku Ojciec 
Święty Jan Paweł II mianował go bisku-
pem pomocniczym Archidiecezji Po-
znańskiej. Święcenia biskupie otrzy-
mał z rąk arcybiskupa Juliusza Paetza 
dnia 29 czerwca 1997 roku w Pozna-
niu. Współkonsekratorami byli: arcy-
biskup Zenon Grocholewski, sekre-
tarz Sygnatury Apostolskiej (obecnie 
kardynał, prefekt senior Kongregacji 
Wychowania Katolickiego), oraz ar-
cybiskup Marian Przykucki, ówczesny 
metropolita szczecińsko-kamieński. 
Jego dewizą biskupią są słowa „Scire 
Christum” („Znać Chrystusa”).

W  związku z  powstaniem Wy-
działu Teologicznego na  Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu dnia 26  listopada 1998 roku 
otrzymał nominację na  stanowisko 
profesora nadzwyczajnego UAM, 
a dnia 7 grudnia tegoż roku nomina-
cję na  kierownika Zakładu Filozofii 
Chrześcijańskiej na Wydziale Teolo-
gicznym UAM.

2  stycznia 2002 roku otrzymał 
tytuł naukowy profesora nauk teolo-
gicznych.

11  lipca 2012 roku papież Bene-
dykt XVI mianował bp. Marka Jędra-
szewskiego arcybiskupem metropo-
litą łódzkim. Ingres do archikatedry 
łódzkiej odbył  się dnia 8  września 
2012 roku, w święto Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny.

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędra-
szewski jest –  od  2014 roku –  Za-
stępcą Przewodniczącego Konferen-
cji Episkopatu Polski. W  Konferencji 
Episkopatu Polski pełni ponadto na-
stępujące funkcje –  jest członkiem: 
Rady Stałej KEP, Sekcji Nauk Filozo-
ficznych Komisji Nauki Wiary, Komi-
sji Wychowania Katolickiego, Rady 
ds. Duszpasterstwa Młodzieży, a tak-
że delegatem KEP ds. Duszpasterstwa 
Akademickiego.

Od  30  września 2012 roku jest 
przewodniczącym Komisji ds.  kate-
chezy, szkół i  uniwersytetów Rady 
Konferencji Biskupich Europy (CCEE).

30  listopada 2013 roku Ojciec 
Święty Franciszek włączył go na okres 
pięciu lat do grona członków Kongre-
gacji Wychowania Katolickiego.

Mamy  
nowego 
pasterza
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Paradoksalnie, świętowanie za-
czynało się od napięcia, bo w moim 
domu obowiązywał bardzo rygory-
styczny post wigilijny, więc odczu-
wało  się wielki głód, co nie było 
miłym przeżyciem. Ten „dreszczyk 
emocji” był podsycany również 
świadomością, że  zbliża  się mo-
ment, kiedy chcemy – jak podpowia-
da tradycja  – łamać  się opłatkiem. 
Oczywiście, trudność niosły nie tyle 
wypowiadane z  serca życzenia, co 
gesty przepraszania rodziców i bra-
ta za wyrządzone im krzywdy. To nie 
było łatwe i  czasem słowa więzły 
w gardle, ale właśnie po tym geście 
wszystko stawało  się znowu proste 
i  piękne. Pamiętam jeszcze jedno 
„traumatyczne przeżycie”: w naszym 
domu gościł zawsze wigilijny barszcz 
na słodko – ten, przyznam się szcze-
rze, nigdy mi nie smakował, ale z mi-
łości do  mamusi szybko go konsu-
mowałem. W  domu rozbrzmiewały 
kolędy: trochę śpiewaliśmy, ale wię-
cej w kościele. Potem, po kolacji był 

czas na  prezenty… Nieistotne czy 
drogie, czy nie (raczej były bardzo 
skromne), ale były przygotowywane 
przez nas wszystkich. A  zatem nie 
tylko rodzice – dzieciom, ale od naj-
młodszych lat również my przygoto-
wywaliśmy prezenty dla  rodziców. 
Bo jakże mogło być inaczej? To był 
przecież znak naszej miłości, naszej 
wdzięczności; znak, że  my o  nich, 
czyli naszych rodzicach, też myślimy.

Pasterka była zawsze piękna. Ka-
płan sprawował tę uroczystą Mszę św. 
w  asyście kilkunastometrowych cho-
inek, bo mój „kościółek” parafialny, 
czyli Bazylika Mariacka w Gdańsku był 
największym polskim kościołem. Zaraz 
po  Pasterce wracało  się szybko cele-
brować jeszcze jedną „domową trady-
cję”: to uroczyste otworzenie z trudem 
zdobytej szynki – takiej z puszki, chyba 
„Ham” się nazywała. Dzisiaj już żadna 
szynka nie smakuje tak, jak tamta wów-
czas. A najważniejsze jest to, że znowu 
byliśmy blisko siebie, RAZEM. Razem 
przy stole i razem w kościele.

Do Kościoła wracało się po kilku 
godzinach, szliśmy zawsze na poran-
ną Mszę św. o godz. 7.30. Dlaczego? 
Aby mieć więcej czasu dla  siebie. 
Po Kościele rozpoczynało się znowu 
święto stołu i zjadało się to wszyst-
ko, co pozostało z wigilii i nowe mię-
sne potrawy. I tak już było przez cały 
dzień. Zawsze razem, blisko siebie… 
Jedliśmy jakieś paszteciki z  przy-
gotowanym wcześniej rosołem. Za-
leżało nam na  tym, aby mama nie 
koncentrowała  się tylko na  kuchni. 
A potem był jeszcze spacer i znowu 
RAZEM – ze sobą i z Panem Bogiem.

Dzisiaj, kiedy powracam myślami 
do  tamtych świąt, widzę, jak wiele 
jest pokus, aby nie być RAZEM. Po-
myślmy więc, co możemy zrobić te-
raz, w tym czasie, aby w czasie Świąt 
Bożego Narodzenia być bardziej RA-
ZEM w naszych rodzinach i wspólno-
tach. Chciejmy doświadczyć bliskiej 
obecności Boga i drugiego człowieka.

o. Bogdan Meger O. Carm

Często, gdy myślę o Świętach Bożego Narodzenia, tych z dzieciństwa, zastanawiam się, dlaczego 
z taką nostalgią powracam do tamtych wspomnień. Oczywiście dziecko łatwo przyswaja i utrwa-
la obrazy (choinki, kolorowe światełka itd.), ale jest jeszcze coś głębszego; to coś, co zapisało się 
w mojej świadomości jako poczucie bezpieczeństwa, które dawały tamte święta. Może odważę się 
na doprecyzowanie tych doznań: to poczucie, że jest się kochanym, że nie ma miejsca na samot-
ność, że jest się w gronie bliskich, na których zawsze można liczyć i im zaufać. Że jest się RAZEM.

Wspomnienie z dzieciństwa
         Moje Boże Narodzenie
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W  taki sposób, jako jedyny, opi-
suje to wielkie wydarzenie narodzin 
Jezusa ewangelista Łukasz.

Nasuwa się pytanie, co oznacza ta 
gospoda, skoro od dziecka mówiono 
nam i w kolędach śpiewamy, że Jezus 
urodził się w betlejemskiej stajni. Cza-
sem też możemy usłyszeć, że  przy-
szedł na  świat w  grocie. Ewangelista 
na  określenie dzisiejszej gospody 
używa greckiego słowa ‚katalyma’, 
które raczej określa pokój mieszkalny 
lub małą kwaterę. Ze względu na brak 
miejsc, Maryja z Józefem byli zmusze-
ni szukać pomieszczenia gdzie indziej. 
Jak możemy wnioskować z  Ewan-
gelii, schronili  się w  pomieszczeniu 
dla zwierząt. Z tego względu nie jest 
całkiem pozbawione sensu mówienie 
o lichej ubogiej stajence, w której miał 
narodzić się Jezus – Zbawiciel świata.

W Ewangelii zatem, jak możemy 
zobaczyć, nie ma wzmianki o stajen-
ce czy grocie, jednak są podstawy, 
aby właśnie w takiej scenerii przed-
stawiać narodziny Jezusa. Ewangeli-
sta zanotował, że Jezus po narodzi-

nach został złożony w żłobie, a więc 
w miejscu przeznaczonym na pasze 
dla zwierząt. Nie jest zatem do koń-
ca niewłaściwe myślenie, że  całe 
to  pomieszczenie mogło być jakąś 
szopą, skalną grotą czy schronem 
wydrążonym w ścianie pagórka.

Nie dziwmy się zatem, że już naj-
wcześniejsza tradycja chrześcijańska 
umieszcza narodziny Jezusa właśnie 
w grocie. W takiej grocie mógł znaj-
dować  się żłób dla  zwierząt, o  któ-
rym czytamy w  Ewangelii. Autorzy 
z II i III wieku wspominają, że w Be-
tlejem znajdowała się grota otaczana 
szczególnym szacunkiem, jako miej-
sce przyjścia Jezusa na świat. Nad tą 
grotą wybudowano w  IV  wieku ko-
ściół, przebudowany w  VI  wieku, 
istniejący do  dziś. Sama grota znaj-
duje się dziś pod głównym ołtarzem 
i tworzy kryptę. Od starożytnych cza-
sów aż po  dzisiejsze, szopki budo-
wane w kościołach, stanowiące część 
bożonarodzeniowego wydarzenia, 
przypominają nam, że Chrystus przy-
szedł na świat w ciszy i pokorze.

Od kiedy Boże Narodzenie?
Pierwsze trzy  wieki chrześcijań-

stwa nie znały Świąt Bożego Naro-
dzenia. Zaczęto je dopiero obchodzić 
od  IV  wieku. Nie oznacza to  bynaj-
mniej, że nie czczono narodzin Chry-
stusa. Prawda ta była dla pierwszych 
chrześcijan równie ważna jak fakt 
śmierci Jezusa. Niemniej jednak nie 
istniało osobne święto. Uwaga była 
skupiona nie na  samym dniu naro-
dzin, ile na samej tajemnicy wciele-
nia Bożego Syna.

Tradycja powiązania narodzin 
Jezusa z  dniem 25  grudnia wią-
że  się z  początkiem III  wieku. 
Jednak samo święto pojawiło  się 
dopiero o  jedno stulecie później. 
Pierwsze wzmianki o  tym święcie 
pochodzą z  tzw. Depositio Marty-
rum, zredagowanego ok. 335 roku 
w Rzymie przez Filokaliusza. Kalen-
darz ten zawiera wykaz dni świą-
tecznych Kościoła Rzymskiego. Był 
to  pierwszy tamtejszy kalendarz 
liturgiczny. W nim znajdujemy datę 
25 grudnia jako dzień upamiętnia-

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w ca-
łym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wy-
bierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Gali-
lei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził 
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 
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, 1-7).

Początki Bożego Narodzenia
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jący narodzenie Chrystusa w Betle-
jem. Opierając  się na  tych faktach 
można przypuszczać, że  Kościół 
rzymski celebrował Uroczystość 
Bożego Narodzenia już wcześniej. 
Hipotez jest kilka. Jedną z nich jest 
przyjęcie, że święta te obchodzono 
jako dziękczynienie za zwycięstwo 
cesarza Konstantyna Wielkiego 
nad Maksencjuszem. Wówczas mo-
żemy umiejscowić czas na ok. 313 
rok. Inna hipoteza podaje rok 300, 
a nawet 275. Staje  się to możliwe 
do  zaakceptowania, o  ile przyj-
miemy założenie, że chrześcijanie, 
czcząc narodzenie Jezusa Chrystu-
sa „Światła na  oświecenie pogan” 
(Łk 2, 32) i  „Światłości świata” (J 
8, 12), odpowiedzieli w  ten spo-
sób na ustanowienie przez cesarza 
Aureliana (270-275) święta pań-
stwowego Natalis Solis Invicti (na-
rodzin boga Słońca) obchodzone-
go w  dniu przesilenia zimowego, 
tj. 25 grudnia.

Dla chrześcijan, którzy nie znali 
dokładnej daty narodzin Chrystu-
sa, data ta miała jedynie znaczenie 
symboliczne. Chrystus-Światłość 
przychodząc na  świat zwycięża 
ciemności grzechu, podobnie jak 
czyni to  światło słońca wydłużają-
cego się dnia, które pokonuje ciem-
ność nocy. Jeszcze inna tradycja 
zaczerpnięta z  apokryfów Nowego 
Testamentu mówi, że  poczęcie Je-
zusa dokonało 25  marca, a  zatem 
jego narodziny muszą przypadać 
na dzień 25 grudnia.

Jakby na  to nie patrzeć, na pod-
stawie dostępnych nam dziś da-
nych historycznych możemy 
stwierdzić, że Święto Bożego Naro-
dzenia pojawiło się najpierw w Rzy-
mie i  upowszechniło  się najpierw 
na Zachodzie, a dopiero nieco póź-
niej wprowadzone zostało także 
na  Wschodzie. Chociaż tam dłu-
go Boże Narodzenie obchodzono 
6  stycznia (była to  data przesilenia 
zimowego w Egipcie).

Zatem większość chrześcijan czci 
narodzenie Chrystusa 25  grudnia 
(za  wyjątkiem chrześcijan obrząd-
ków wschodnich, którzy do dziś ob-
chodzą je 6 stycznia). Należy jednak 
nadmienić, że dzień ten był znaczą-

cy w kalendarzu starożytnym. Okre-
ślał moment zimowego przesilenia 
dnia z  nocą, tzn. że  od  tej chwili 
ciemności nocy stawały  się coraz 
krótsze, zaczynało zwiększać  się 
światło dnia. Był to  zatem przeło-
mowy moment roku astronomicz-
nego, oznaczał zwycięstwo światła 
nad ciemnością. Data ta więc posia-
dała także swoją wymowę symbo-
liczną.

Jednym z  istotnych czynników 
za  przyjęciem daty 25  grudnia jako 
dnia świętowania Bożego Narodze-
nia było znaczenie Wielkanocy. Sta-
nowiła ona główne święto Kościoła 
pierwotnego, stąd inne ważne świę-
ta powstawały niejako w zależności 

od  niej. Dla  przypomnienia, datę 
Wielkanocy wyznaczała pierwsza 
wiosenna pełnia księżyca. Była ona 
więc wpisana w naturalny cykl roku 
astronomicznego. Miało to  duże 
znaczenie na  układ tworzącego  się 
roku liturgicznego. Przy obchodach 
różnych świąt, jak np.  Zwiastowa-
nie (25 marca), narodzenie św. Jana 
Chrzciciela (24  czerwca) czy naro-
dzenie Jezusa (25 grudnia), nie pyta-
no o dokładną datę, ale ważniejsza 
była symbolika dat kalendarzowych. 
To  pomagało przeżywać bieg cza-
su i  różne pory roku w odniesieniu 
do Chrystusa.

I tak pozostało do dzisiaj.
(GA)

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków
tel: 12 423 38 40, 12 292 50 04
e-mail: info@kwspz.pl

Życzymy Państwu wesołych i szczęśliwych 
Świąt Bożego Narodzenia

PROMUJEMY ZDROWIE

STUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA
(Stacjonarne i Niestacjonarne)

• DIETETYKA
• FIZJOTERAPIA
• KOSMETOLOGIA

STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA
(Stacjonarne i Niestacjonarne)

• DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ
Specjalność:
Dietetyka Kliniczna
Ekologiczna żywność i dietetyka

• KOSMETOLOGIA
Specjalność:
Welness & SPA
Marketing i Zarządzanie w kosmetologii
Podologia

• FIZJOTERAPIA

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
(w organizacji)

• FIZJOTERAPIA

STUDIA PODYPLOMOWE
(Niestacjonarne)

• DIAGNOSTYKA I TERAPIA MANUALNA
• DIAGNOSTYKA DIETETYCZNA I SYSTEMY ŻYWIENIA
• DIETETYKA
• DIETETYKA W SPORCIE I REKREACJI
• KOMPLEMENTARNE METODY W PROMOCJI ZDROWIA
• MEDYCYNA ESTETYCZNA - KOSMETOLOGIA DLA LEKARZY
• PODOLOGIA
• REHABILITACJA SPORTOWA

„Pióro Biznesu”

NIECH KAŻDY SIĘ DOWIE
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Skąd pochodzą kolędy?
Samo słowo ‘kolęda’ pochodzi z  łaciny. W starożyt-

nym Rzymie obchodzono Calendae Ianuarie, czyli począ-
tek nowego roku, a także objęcie władzy przez nowego 
konsula. Ludzie składali sobie życzenia i  obdarowywa-
li się nawzajem prezentami. Wykonywano pieśni będą-
ce powitaniem i  pochwałą gospodarza, odwiedzanych 
domów i  słońca, symbolizującego nowy rok. Podobne 
zwyczaje na  dzisiejszych ziemiach Polski praktykowali 
w VI-VII wieku Słowianie.

Wraz z  rozwojem chrześcijaństwa, tematyka pieśni 
coraz bardziej krążyła wokół narodzin Chrystusa. Pisano 
melodie do łacińskich hymnów, powstawały też utwory 
niezwiązane z  oficjalną, kościelną liturgią  – pastorałki 
i kolędy w językach narodowych. Impuls do rozwoju bo-
żonarodzeniowych pieśni dał Franciszek z Asyżu, który 
zapoczątkował zwyczaj wystawiania jasełek. Tu badacze 
doszukują się źródeł wielu współczesnych kolęd.

Kto pisał kolędy?
Autorstwa większości kolęd nie da  się ustalić. Były 

one pisane przez anonimowych kolędników; później 
przekazywane z ust do ust ewoluowały i zanim zostały 
spisane, miały prawdopodobnie mało wspólnego z  ich 
pierwotną wersją. W kancjonałach staniąteckiego klasz-
toru można odnaleźć sporo kolęd. Jednak skarbnicą lu-
dowych kolęd jest kilkudziesięciotomowe dzieło „Lud” 
Oskara Kolberga. Znajdziemy w nim pieśni ze wszystkich 
regionów Polski.

Za  najstarszą zachowaną polską kolędę uważa  się 
tekst z 1424 r.

„Zdrow bądź, krolu anjelski
Zdrow bądź, krolu anjelski
K nam na świat w ciele przyszły,
Tyś zajiste Bog skryty,
W święt czyste ciało wlity.

Zdrow bądź, Stworzycielu
Wszego stworzenia,
Narodziłś się w ucirpienie
Prze swego luda zawinienia.

Zdrow bądź, Panie, ot Panny
Jenżś się narodził za ny.
Zdrow bądź, Jesu Kryste, krolu,
Racz przyjęci naszę chwałę.

Racz daci dobre skonanie
Prze twej matki zasłużenie,
Abychom cię wżdy chwalili,
Z tobą wiecznie krolowali. Amen.

Na kolejnych stronach prezentujemy kilka innych ko-
lęd i pastorałek, które są nam coraz mniej znane.

Już w okresie przedświątecznym mogliśmy usłyszeć prawie wszędzie kolędy. Natknęliśmy się na nie 
w radiu, telewizji, centrum handlowym i zatłoczonym autobusie. Warto zatem zastanowić się skąd 
wzięły się u nas kolędy, w końcu dla wielu Polaków są to jedyne piosenki, które zdarza im się śpiewać...

Hej kolęda,
         kolęda...



A cóż z tą Dzieciną będziem czynili,
pastuszkowie mili, że się nam kwili?
Zaśpiewajmy Mu wesoło
i obróćmy się z Nim wkoło:
hoc, hoc, hoc, hoc, hoc.
Zaśpiewajmy Mu wesoło
i obróćmy się z Nim wkoło:
hoc, hoc, hoc, hoc, hoc.

Albo Pacholęciu w dudki zagrajmy
i na piszczałeczkach rozweselajmy.
Lililili, moje dudki,
skacz, robaczku mój malutki,
li li li li li.
Lililili, moje dudki,
skacz robaczku mój malutki,
li li li li li.

Aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa
Lalalala, moje Dziecię,
lalalala, moje życie,
lala lalala.
Lalalala, moje Dziecię,
lalalala, moje życie
lala, lalala.

Aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa
Więc Go włóżmy w kolebeczkę,
zaśpiewajmy Mu piosneczkę,
lulu lululu.
Więc Go włóżmy w kolebeczkę,
zaśpiewajmy Mu piosneczkę,
lulu lululu.
Coda: Lulu lululu.

Przybądźcie tu z wiarą i radością wielką,
przybądźcie, przybądźcie do Betlejem.
Oto Dzieciątko z Bożą Rodzicielką!
Pokłońmy się Królowi, Królowi anielskiemu,
dziś nam narodzonemu, pokłońmy się!

Pasterze przybiegli, zostawili trzody
pokornie przed żłóbkiem stanęli wraz.
Spieszmy za nimi, pospieszcie, narody!
Pokłońmy się Królowi, Królowi anielskiemu,
dziś nam narodzonemu, pokłońmy się!

Blask wiecznej światłości Ojca Przedwiecznego
w maleńkim Dzieciątku jawi się nam.
Boga uczczijmy w żłobie złożonego!
Pokłońmy się Królowi...

Nuż my dziś krześcijani,
serdecznie się radujmy
dnia dzisiejszego,
iż się nam narodził
z czystości panieńskiej
Syn Boga żywego.

Narodził się w Betlejem,
w miasteczku Dawidowym,
w ubogim gmachu.
W pieluszki zwiniony,
w jasłeczkach złożon
używał strachu.

Wół i osieł niemi
posługami swemi
wdzięczni Mu beli.
Znając Pana swego
nam narodzonego,
przed Nim klękali.



Dzieciątko się narodziło.
wszystek świat uweseliło.
Ref.: Wesoła nowina,
powiła nam Syna Maryja.

Wzięło na się człowieczeństwo,
co pokryło jego Bóstwo.
Ref.: Wesoła nowina...

Trzej Królowie przyjechali,
dary trojakie Mu dali.
Ref.: Wesoła nowina...

Przynieśli Mu dary, oto:
mirrę, kadzidło i złoto.
Ref.: Wesoła nowina...

Na to Boże Narodzenie,
wesel się wszystko stworzenie.
Ref.: Wesoła nowina...

Świętą Trójcę wysławiajmy,
Bogu cześć i chwałę dajmy.
Ref.: Wesoła nowina...

Dzieciątko dostojne z błogosławionej Dziewice Maryjej,
wneteś raczeł wstąpić w Jej żywot Panny
dla odkupienia i pocieszenia ludu wszelkiego.
Omnes sancti angeli są dziś na niebie weseli.
Nos etiam concinamus tu na ziemi.

Bożego narodzenia, wielkie są ucieszenia.
Gdy anieli śpiewali chwałę Bogu dawali,
Panna Syna poczęła, Panna Chrysta powiła,
Panną wieczną została.

Dziecię w jasłkach leżało, od pasterzów chwalono.
Wszem ludziom narodzono i trzem Królom zjawiono.
Panna Syna poczęła, Panna Chrysta powiła,
Panną wieczną została.

Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje?
I jako słońce niebo jaśnieje?
Chrystus, Chrystus nam się narodził,
aby nas od piekła oswobodził.

Dlaczego dzisiaj, Boży aniele?
Ogłaszasz ludziom wielkie wesele?
Chrystus, Chrystus...

Czemuż pasterze do szopy śpieszą?
I podarunki ze sobą niosą?
Chrystus, Chrystus...

Dlaczego gwiazda nad podziw świeci?
I przed Królami tak szybko leci?
Chrystus, Chrystus...
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To przykre, ale jesteśmy hipokryta-
mi. Wyznawany przez nas katolicyzm, 
w  dodatku w  tej szerokości geogra-
ficznej, na  której przyszło nam żyć, 
mieszkać i wierzyć, jest w naszym wy-
daniu pełen hipokryzji. Z  pewnością 
skutecznie zniechęcilibyśmy każdego 
tak zwanego „poszukującego” czy 
„nieprzekonanego”, który akurat tra-
fiłby do kościoła – na przykład w Boże 
Narodzenie. Dlaczego tak twierdzę? 
Ponieważ to  zaraz po  Świętach Pas-
chalnych najważniejsza uroczystość 
chrześcijan. Zdaje  się, że  powinni-
śmy się radować, z entuzjazmem witać 
bliskich, rozdzielać przepełniającą nas 
z  tej okazji dobroć, okazywać ciepło 
obcym, uśmiechać się, śpiewać, może 
nawet tańczyć albo chociaż pląsać czy 
podskakiwać. Tak… Już sobie wyobra-
żam, jak wchodzę do kościoła i rado-
śnie krzyczę: „Gaudete, Christus est 
natus!”, „Bóg się rodzi!”, „Emmanuel 
–  Bóg z  nami!”. Gorącym uściskiem 
witam siedzących w  ławkach ludzi, 
z pełnym zaangażowaniem zaczynam 
wesoło śpiewać wraz z  organistą: 
„Czym prędzej się wybierajcie, do Be-
tlejem pospieszajcie przywitać Pana!”, 
a do tego jeszcze poruszam się w takt 
melodii albo wesoło pląsam z rodziną 
czy przyjaciółmi. Dobrze by się wierni 
ubawili na taki widok… Ale może wy-
wołałabym wreszcie uśmiech na  ich 
twarzach. Tylko że nie takiej, powierz-
chownej radości, a raczej wesołkowa-
tości oczekiwałabym od ludzi, którzy 
przyszli do  kościoła. Mam wrażenie, 
że  brakuje nam wiary –  we  własną 
wiarę. Sprawiamy wrażenie, jakbyśmy 
byli katolikami z  tradycji –  to  pięk-
nie, z  przyzwyczajenia –  dość kiep-

ska motywacja, z uwagi na rodziców, 
babcię – miło z naszej strony, ale nie 
o to chodzi.

Dlaczego właściwie mamy tak 
duży problem z  naszą szczerą rado-
ścią w  Boże Narodzenie? Być może 
dlatego, że święta zmusiły nas do wie-
lodniowych porządków, do  godzin 
spędzonych w  kuchni. Poza tym 
uszczupliły nasz domowy budżet, 
z ich powodu za pięć dwunasta biegli-
śmy kupić prezenty. Do  tego jeszcze 
z pewnością przytyjemy, nie mogąc się 
oprzeć świątecznym wiktuałom. Być 
może jeszcze przyjdzie nam złożyć 
kilka kurtuazyjnych wizyt u dawno nie-
widzianej, a niezbyt lubianej rodziny. 
Co gorsza, po dłuższym wolnym nieła-
two będzie wrócić do pracy, szkoły czy 
na uczelnię.

A  przecież „Tak Bóg umiłował 
świat” – tak umiłował świat! – „że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każ-
dy, kto w  Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne.” (J 3,16). Cał-
kowite szaleństwo Boga! Są powody 
do  radości, ba! –  do  bezbrzeżnego 
szczęścia. Po  pierwsze: Bóg cię umi-
łował. Po  drugie: umiłował cię tak, 
że dał ci swego Syna – pozwolił, by On 
stał się człowiekiem, takim samym, jak 
ty, człowiekiem, który przeżywał cier-
pienie i smutek, który miał przyjaciół 
i wrogów, wychowywał się w rodzinie, 
pracował, odnosił sukcesy i, po  ludz-
ku, porażki. Po trzecie, zupełnie fanta-
styczne: nie zginiesz, ale będziesz miał 
życie wieczne. Jakiej jeszcze obietnicy 
możesz oczekiwać? Tego nie da ci nikt 
z  możnych tego świata, żadna kom-
pania telefonii komórkowej ani żaden 
dostawca energii. Nikt! Są więc powo-

dy do radości, powody, by być szczęśli-
wym, by śpiewać i pląsać, by rozdawać 
przepełniającą nas dobroć, by okazy-
wać serdeczność. Jest tylko jeden pro-
blem: taki, że my chyba nie do końca 
wierzymy w obietnicę Boga. Nie wie-
rzymy we własną wiarę, która mogłaby 
przenosić góry.

Trzeba zatem zadać sobie pyta-
nie: „Czy wierzę w obietnicę daną mi 
przez Boga?”. Pytanie, które być może 
zepsuje sympatyczną i  lukrowaną at-
mosferę świętowania, które obnaży 
pustkę i  fałsz reklamowanej od tygo-
dni w mediach rzekomej świątecznej 
magii i  które doprowadzi w  końcu 
do  drugiego dnia świąt –  do  wspo-
mnienia świętego Szczepana, pierw-
szego męczennika za wiarę. Życie tego 
człowieka w  niczym nie przypomina 
nam sceny z jasełek, a jednak Kościół 
postanowił uczcić go zaraz po Bożym 
Narodzeniu. Może właśnie po to, że-
byś w  tym czasie zapytał samego 
siebie: „Czy wierzę?...”. Jeśli twoja 
odpowiedź brzmi: „Nie wiem”, „Nie 
jestem pewien”, „Trudno powiedzieć” 
albo po prostu: „Nie”, to bądź pewien, 
że na nic nie zdadzą się ani twój czas, 
ani twoje siły poświęcone na  przed-
świąteczne przygotowania domu, 
potraw i  wypieków, prezentów czy 
rodzinnych wizyt. I to jest prawdziwie 
smutne. Jeśli jednak odpowiesz sobie: 
„Tak”, to ciesz się i wesel! Masz powód 
do  radości, masz powód, by  dzielić 
ją z innymi. Czyżby zatem w kościele 
przy okazji Bożego Narodzenia było 
więcej niewierzących i  wątpiących 
niż tych, którzy wierzą?... Módlmy się 
za siebie nawzajem o wiarę i radość.

Agata Wodka

Brak wiary 
we własną 
wiarę
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Pierwsze Boże Narodzenie
– Dziadku, dziadku, opowiedz mi coś. Szarpiąc dziad-

ka za rękaw, prosił maleńki chłopczyk.
– No, co tobie opowiedzieć? – uśmiechając się, zapy-

tał staruszek.
– Opowiedz, jak pasłeś w polu owce!
– No, dobrze – sadzając wnuka na kolanach, powie-

dział dziadek.  – Opowiem tobie, jak po  raz pierwszy 
usłyszałem anielski śpiew. Było to na betlejemskich po-
lach. Wtedy skończyłem akurat siedem lat i ojciec po raz 
pierwszy wziął mnie na  pastwiska. Była ciemna noc. 
Owce spokojnie drzemały…

– A aniołowie? – przerwał dziadkowi wnuczek.
– Nie śpiesz się! Opowiem ci wszystko po kolei… – 

uśmiechnął  się dziadek. – Pastuszkowie spokojnie roz-
mawiali i…

– I tu pojawili  się aniołowie!  – znów wykrzyknął 
chłopczyk.

– Piotrek, tak ty nie usłyszysz całej historii do koń-
ca! – skarciła chłopczyka mama. – Słuchaj w milczeniu.

– Dobrze, mamo! Mów, dziadku, dalej!
– Na  czym skończyłem? Aha, tak –  kontynuował 

dziadek. – Pastuszkowie spokojnie rozmawiali, gdy na-
gle niebo zalśniło jasnym światłem i przed nami stanął 
przepiękny anioł, świecący jak gwiazda. My wszyscy wy-
straszyliśmy się bardzo mocno, ale on przemówił do nas 
i  powiedział: „Nie bójcie się! Ja ogłaszam wam dobrą 
nowinę. Dziś w mieście Dawida narodził się Zbawiciel, 
którym jest Chrystus Pan!”

– A co było potem?
– A  potem natychmiast zjawiło  się liczne wojsko 

niebiańskie, które wychwalało Boga słowami: „Chwała 
na  wysokości Bogu, a  na  ziemi pokój ludziom dobrej 
woli!” Takiego śpiewu ja nigdy jeszcze nie słyszałem. 
To było tak uroczyste i piękne! Kiedy aniołowie zniknęli, 
my postanowiliśmy pójść do miasta i popatrzeć na na-
rodzone dzieciątko. Aniołowie powiedzieli nam, jak Go 
odnaleźć. I, niedługo myśląc, zostawiliśmy stada i wybra-
liśmy się szukać tego cudownego dziecka.

– I gdzież Go znaleźliście? – nie przestawał wnuk.
– Znaleźliśmy Go w pieczarze z domowymi zwierzę-

tami, śpiącego na słomie w jasełkach.
– Jak On wyglądał, dziadku?
– To  było najpiękniejsze dziecko, jakie kiedykolwiek 

widziałem. Opowiedzieliśmy Jego rodzicom, jak zjawili się 
nam aniołowie i ogłosili wieść o narodzinach Dzieciątka.

– A jak Ono się nazywało?
– Jezus!
– Co później  się stało z  Jezusem? –  dopytywał  się 

chłopczyk.
– A  co było później, dowiesz  się następnym razem 

Piotrusiu! – powiedziała mama. – Dziadek zmęczył  się 
i chce odpocząć. I tobie już dawno pora spać.

Chłopczyk zszedł z kolan dziadka i poszedł za mamą. 
A  dziadek jeszcze długo patrzył na  gwiaździste niebo 
i wspominał wydarzenia tej nocy, w której narodził się 
Zbawiciel świata, Jezus Chrystus.

Witajcie Drogie Dzieci!!!
Z czym kojarzą się Wam Święta Bożego Narodzenia? Choinka, prezenty, wspólna kolacja przy wigilijnym stole, 

opłatek? To wspaniałe rzeczy związane z piękną bożonarodzeniową tradycją i dobrze, że przychodzą Wam do gło-
wy. Pamiętajcie jednak, że byłyby bez sensu, gdyby nie to, że... jest Boże Narodzenie, czyli urodziny samego Pana 
Jezusa! Dlatego ważne jest, żebyśmy odwiedzili Go w kościele, zaśpiewali kolędy, ucieszyli się tym, że mały Pan 
Jezus kiedyś leżał sobie w stajence. Życzę Wam i waszym rodzinom, żeby ten świąteczny czas był pełen radości!

o. Adam

Pierwsze Boże Narodzenie
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Dzieciątko się narodziło! Uśmiechnij się :) i pokoloruj obrazek!
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25 grudnia  
Pasterka

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, 
żeby przeprowadzić spis ludności w  całym państwie. 
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą 
Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się, więc wszyscy, aby się 
dać zapisać, każdy do  swego miasta. Udał  się także 
Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do  Judei, do miasta 
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził 
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną 
sobie Maryją, która była brzemienna. 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. W tej samej okolicy przebywali 
w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 
Naraz stanął przy nich anioł Pański i  chwała Pańska 
zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 
Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję 
wam radość wielką, która będzie udziałem całego 
narodu; dziś w  mieście Dawida narodził  się wam 

Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem 
dla  was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w  pieluszki 
i  leżące w  żłobie». I nagle przyłączyło  się do  anioła 
mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga 
słowami: «Chwała Bogu na  wysokościach, a na  ziemi 
pokój ludziom, w których ma upodobanie».

Narodziny dziecka są najbardziej niezwykłym wy-
darzeniem w życiu jego rodziców. W narodzinach kry-
je  się cała tajemnica życia. Nowy człowiek przychodzi 
na  świat i  zaczyna w  nim po  prostu żyć. Narodziny 
Jezusa to  przełomowy moment w  historii ludzkości. 
Bóg „schodzi” do  naszego poziomu i  w  ludzkim cie-
le przychodzi na  świat. Rodzi  się Bóg-Człowiek, który 
narodził się dla nas wszystkich, by nas uczuć i przede 
wszystkim zbawić. Przez narodziny Jezusa stajemy się 
dziećmi Boga oraz częścią tajemnicy Bożego planu, któ-
rego rozum ludzi nie jest w stanie pojąć.

Wiesz, że jesteś dzieckiem Boga?

25 grudnia  
Msza św. w dzień

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem 
było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez 
Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W 
Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość 
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się 
człowiek posłany przez Boga, Jan mu było 
na  imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć 
o  Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie 
był on  światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć 
o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca 
każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie 
było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 
poznał. 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, którzy ani z  krwi, ani z  żądzy ciała, ani 
z  woli męża, ale z  Boga  się narodzili. Słowo stało  się 
ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy 
Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje 
od  Ojca, pełen łaski i  prawdy. Jan daje o  Nim 
świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym 
powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności 
wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo 
zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły 
przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten 
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Narodziny Jezusa to przełomowy moment w historii 
świata. Bóg schodzi do nas w osobie swojego umiłowa-
nego Syna, aby dać zbawienie każdemu człowiekowi. Je-
zus przychodzi do nas wszystkich, tych wierzących jak 
również niewierzących. Boże miłosierdzie przerasta na-

Komentarze biblijne



15

Na Piasku  nr 13 (473)      Boże Narodzenie 2016

sze ludzkie rozumowanie. Jego plan zbawienia może być 
nie do końca jasny dla nas ludzi żyjących tu w ziemskiej 
rzeczywistości. Słowo, które stało  się ciałem to  Jezus 
Chrystus, który jest najwłaściwszą droga do zbawienia 
i życia wiecznego z Bogiem Ojcem.

26 grudnia

Jezus powiedział do  swoich Apostołów: «Miejcie  się 
na  baczności przed ludźmi. Będą was wydawać 
sądom i  w  swych synagogach będą was biczować. 
Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić 
z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy 
was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie 
mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, 
co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz 
Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat 
wyda brata na  śmierć i  ojciec syna; dzieci powstaną 
przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie 
w  nienawiści u  wszystkich z  powodu mego imienia. 
Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony».

Wiara w  Boga nie jest prosta. Wielu chrześcijan 
każdego dnia oddaje swoje życie właśnie ze względu 
na wiarę w Jezusa. Nie wiemy, co Bóg dla nas przygo-
tował w  naszej przyszłości, ale  musimy być świado-
mi, że pewnego dnia może powiedzieć „sprawdzam”. 
Sprawdzianem może być trudna sytuacja, choroba, cier-
pienie a nawet prześladowania. Musimy uczyć się odda-
wać swoje życie Bogu, a w trudnych chwilach po prostu 
Mu zaufać, a Bóg umocni nas Duchem Świętym.

A Ty jesteś gotowy na Boży „sprawdzian”?

30 grudnia 
Święto Świętej Rodziny

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał  się 
Józefowi we  śnie i  rzekł: «Wstań, weź Dziecię i  Jego 
Matkę i  uchodź do  Egiptu; pozostań tam, aż ci 
powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je 
zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę 
i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. 
Tak miało  się spełnić słowo, które Pan powiedział 
przez proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».  
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się 
anioł Pański we  śnie i  rzekł: «Wstań, weź Dziecię 
i  Jego Matkę i  idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, 
którzy czyhali na  życie Dziecięcia». On  więc wstał, 
wziął Dziecię i  Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.  
Lecz gdy posłyszał, że  w  Judei panuje Archelaus 
w  miejsce ojca swego, Heroda, bał  się tam iść. 
Otrzymawszy zaś we  śnie nakaz, udał  się w  stronę 
Galilei. Przybył do  miasta, zwanego Nazaret, i  tam 
osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany 
będzie Nazarejczykiem».

Każda rodzina ma niezwykle istotną rolę w planie zba-
wienia świata. To pośród swoich najbliższych dorastamy 
i dojrzewa nasza wiara. Brak rodziny bądź utrata bliskiej 
nam osoby często jest przyczyną smutku czy pustki, którą 
odczuwamy. Dobre relacje rodzinne są ważnym elemen-
tem naszego codziennego funkcjonowania w  ziemskiej 
rzeczywistości. Porządek w życiu rodzinnym jest naszą 
gwarancją w  dobrym odnajdywaniu  się w  społeczeń-
stwie. Józef może być dobrym wzorem dla każdego ojca. 
Chce chronić swoją rodzinę, troszczy się o nią i najważ-
niejsze dla niego jest życie rodzinne zgodne z wolą Boga.

1 stycznia

Pasterze pospiesznie udali  się do  Betlejem i  znaleźli 
Maryję, Józefa i  Niemowlę, leżące w  żłobie. Gdy Je 
ujrzeli, opowiedzieli o  tym, co im zostało objawione 
o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się 
temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja 
zachowywała wszystkie te sprawy i  rozważała je 
w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając 
Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było 
powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i  należało 
obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je 
nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Maryja jest przykładem osoby o  bezgranicznej wie-
rze. Jest cały czas posłuszna Bogu przyjmując wszystko co 
dla Niej przygotował. Wszyscy słysząc relacje pasterzy dzi-
wili się w związku z tym co usłyszeli. Maryja jako jedyna jest 
świadoma, że Bóg ją wybrał i stała się narzędziem mającym 
nieść dobro innym. Stała się Matką Zbawiciela całego świa-
ta. Maryja zawierzając Bogu dokonuje wyboru, który wypły-
wa z jej własnej decyzji. Wzór Matki Jezusa jest dla nas wie-
rzących wskazówką, że za posłuszeństwem Bogu powinna 
iść Jego kontemplacja, która pomoże nam zaakceptować 
i zrozumieć każdy kolejny dzień naszego ziemskiego życia.

Kamil Rączkowski
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MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY 

NIEDZIELA godz. 19.00

MSZA ŚW. DLA DZIECI 

NIEDZIELA godz. 11.00

Ogłoszenia dla dzieci

Kandydatów do scholi 
zapraszamy w soboty 

o godz. 16.00 (salka scholi).

Kandydatów na ministrantów 
zapraszamy do zakrystii 

w każdą niedzielę 
przed Mszą św. o godz. 11.00.

Porządek nabożeństw 
w Bazylice Karmelitów

Msze święte 

niedziele: 
6.00, 7.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00,  
13.00, 16.30, 19.00

dni powszednie: 
6.00, 6.30, 
7.00, 7.30, 
8.00, 9.00, 

12.00, 16.30, 
19.00

Kancelaria parafialna 
czynna:

poniedziałki i piątki: 9.30-11.00
wtorki: 18.00-20.00

środy i czwartki: 16.00-17.30

Furta klasztorna
otwarta w dni powszednie:

8.00-12.30 i 14.00-17.30
soboty: 8.00-10.00

niedziele i święta: nieczynna.
Wszelkie sprawy w tym czasie

załatwiane są w zakrystii.

Namaszczenie chorych: 
w nagłych wypadkach tel. 511 376 040

Porządek kolędy
Tradycyjnie pragniemy po Nowym Roku odwiedzić naszych parafian z noworocznymi życzeniami i błogo-

sławieństwem. Od poniedziałku do piątku wizyta duszpasterska będzie rozpoczynać się o godz. 16.00, w so-
botę zaś o godz. 14.00. Poniżej podajemy plan odwiedzin kolędowych.

Data Dzień Ulica

02.01 Poniedziałek Dolnych Młynów, Czarnowiejska, Szlak, Asnyka

03.01 Wtorek Karmelicka

04.01 Środa Dunajewskiego, Basztowa

05.01 Czwartek Rajska, Szujskiego, Garbarska

09.01 Poniedziałek Biskupia, Sereno-Fenna

10.01 Wtorek Mickiewicza, Krupnicza

11.01 Środa Czysta, Grabowskiego

12.01 Czwartek Kremerowska, Feldmana, Spasowskiego

13.01 Piątek Siemiradzkiego

14.01 Sobota Sobieskiego

16.01 Poniedziałek Michałowskiego, Pawlikowskiego

17.01 Wtorek Kochanowskiego

18.01 Środa Krowoderska

19.01 Czwartek Batorego

20.01 Piątek Łobzowska

Od Nowego Roku (1 stycznia 2017)  
nastąpi zmiana porządku godzin niedzielnych Mszy świętych w naszej Bazylice.  

Nie będzie Mszy świętych o godz. 7.00 i 8.00.  
W zamian będzie Msza święta o godz. 7.30.

Ilustracja na okładce: Szopka z naszej Bazyliki, Boże Narodzenie 1997 r.
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