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Święta Bożego Narodzenia to naj-
bardziej radośnie i  rodzinnie przeży-
wane święta. O  tym przekonani są 
chyba wszyscy Polacy. Ja, jako że uro-
dziłem  się i  wychowałem w  górach, 
tym bardziej przeżywałem i  przeży-
wam te Święta w kulturze góralskiej. 
Wszyscy doskonale wiemy, że Górale 
w zdecydowanej większości to, nawet 
historycznie, naród pasterski i dla nas 
–  Górali –  opis Bożego Narodzenia, 
a  zwłaszcza pokłon pasterzy, wią-
że się ściśle z naszą góralską kulturą. 
Już od wieków Górale uważali, że Pan 
Jezus narodził się w Betlejem, ale nie 
gdzieś daleko w Palestynie, lecz tutaj 
u nas – na hali pod Tatrami, i  to Gó-
rale jako pierwsi powitali Nowonaro-
dzonego Jezusa. O tym mówią piękne 
góralskie pastorałki, jak chociażby ta:

A wcora z wiecora, kie my łowiec strzegli,
Hej jako ci ptoskowie janieli przibiegli. /x2
Wesoło nowine do uska septali,
Hej ze sie nom Jezusik narodziył na holi. /x2
W Betlejymskiyk holak stoi sopa z jedli,
Hej do niyj nos niebiescy janieli prziwiedli. /x2
Malućko Dziecina roncynta podnosi,
I ło błogosławiyństwo Pana Boga prosi,
Hej i ło pokój ludziom Pana Boga prosi.

Przez to, że  – jak wierzą Górale 
– Jezus urodził się na Podhalu, będzie 
ubierał się w strój góralski i będzie żył 
jak jeden z nich, czyli jak Góral. Oto 
kolejny przykład góralskiej pastorałki, 
która o tym opowiada:

Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontym zrodziył,
Bedzies w biołyk portkak i cusecce chłodziył
I mioł – na mój dusi – z piórkiym kapelusik.
Hej kolynda, kolynda.
A kie se podrośnies, Jezusicku słodki,
Pokozymy tobie ka rosnom siarotki
I biołe leluje, ka łoreł króluje.
Hej kolynda, kolynda.

Do Wieczerzy Wigilijnej przygoto-
wywaliśmy  się już od  dłuższego cza-
su. Choinka była już dzień wcześniej 
przyniesiona z lasu przez tatę, dziadka 

i mnie – i od rana zabieraliśmy się do jej 
ubierania. W tym czasie mama, babcia, 
ciocia i moje siostry zajmowały się goto-
waniem potraw na Wieczerzę Wigilijną. 
Kiedy zapadał zmrok tata przygotowy-
wał i podawał kulki z chleba dla bydła 
i owiec – bo takie zwierzęta były przy 
narodzinach Chrystusa –  wgniatając 
w nie kawałek opłatka i czosnku. A  ja 
z  dziadkiem nakrywaliśmy stół obru-
sem, na  nim kładliśmy spory kosmyk 
świeżego siana i dość dużą garść owsa. 
Po kolacji siano było palone, napełnia-
jąc dom miłym zapachem, zaś owies był 
mieszany z zapasem owsa na wiosenny 
zasiew, co miało gwarantować urodzaj 
pól. Kiedy pojawiła się pierwsza gwiazd-
ka, zasiadaliśmy do Wigilijnej Wiecze-
rzy. Po  modlitwie i  odczytaniu opisu 
Narodzenia Pańskiego z Ewangelii wg. 
św. Łukasza składaliśmy sobie nawza-
jem życzenia, dzieląc się opłatkiem, co 
podkreślało jedność rodziny. Tę naszą 
jedność wyraża też zwyczaj jedzenia 
wszystkich potraw Wigilijnych z jednej 
kamiennej miski postawionej na sianie 
i owsie. Tradycyjne, dodatkowe nakry-
cie w naszej góralskiej tradycji wyrażała 
dodatkowa łyżka leżąca na stole. Potra-
wy Wigilijne były przygotowane tylko 
i wyłącznie z własnoręcznie wychodo-
wanych i  wypracowanych produktów 
spożywczych. Przy posiłku nikt się nie 
spieszył i nikogo nikt nie poganiał, żeby 
wymienić miskę ze stołu na kolejną po-
trawę. Po skończonej kolacji, sprzątając 
i  przygotowując  się do  Pasterki, cały 
czas śpiewaliśmy różne kolędy i pasto-
rałki polskie i nasze góralskie, jak cho-
ciażby ta:

Mom pastusków, mom, jo ło niyk nie dbom,
Nocke w sopce przebywali,
Nocke w sopce nocowali,
Z Pannom Maryjom, z Pannom Maryjom.
A w tyj sopecce złób położony,
Som Pon Jezus, Jezus Krystus,
Som Pon Jezus, Jezus Krystus,
W nim narodzony, w nim połozony.
Narodziył się Bóg w ubogiej sopce,
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Ni ma na niej gónetecka,
Ani słómy wiechetecka,
Ba same snopce, drobne jałowce.
Ba sama trzcina, drobno choina,
W takiej sopce przebywała,
W takiej sopce nocowała
Panna Maryja, Panna Maryja.

Na  Pasterkę wychodziliśmy dość 
wcześnie, żeby móc iść z  sąsiada-
mi, przy czym śpiewaliśmy kolędy 
i  pastorałki oraz było wiele zabawy 
w  śniegu, którego raczej nie brako-
wało. Na Pasterkę szedł każdy, kto tyl-
ko miał siłę, bo to jest wielki zaszczyt 
„powitać Boga”, o czym mówi kolejna 
pastorałka:

Pódźmy syćka Podholanie
Witać Boga na tym sianie,
Wtory lezy we złóbecku
Przi wołowi, łosiołecku. /x2
I łoddali pokłón Jymu
Po góralsku, po swojymu,
Witoj Jezu ukochany
W tyj stajynce pod Tatrami. /x2
Wroz z Jezusym i Maryjom,
Wtoryn ludzkie ciało przijon,
Coby został miyndzy nami
Na Podholu z Górolami. /x2
Teroz syćka zaśpiywojmy,
Jezuskowi pokłón dejmy,
Coby nie pogardziół nami,
Zostoł miyndzy Górolami. /x2

Przed Pasterką w  kościele jest 
piękna tradycja przedstawiania pew-
nego rodzaju „Jasełek” przez mło-
dzież z  zespołu folklorystycznego, 
opisującego w naszej gwarze „Pokłon 
Pasterzy”, przeplatanych tematyczny-
mi, regionalnymi pastorałkami, taki-
mi jak ta:

Kie łowiecek pilnowali przi kosorze,
To pastyrze uwidzieli w nocy zorze,
Pod Tatrami, nad stajynkom,
Kany Jezus był z Józefym i Paniynkom.
Nad Tatrami jasnoś była, ka Maryja
W tyj stajynce Syna Boga porodziyła,
Połozyła Go we złobie,
A gloryja śpiywali Mu janiołowie.
Ci pastyrze piyknie grali i śpiywali,
Podarunki i ukłony łoddawali,
Tymu Bogu Malućkiymu,
Pod Tatrami, pod holami zrodzonymu.

Praktycznie rzecz biorąc od Paster-
ki już rozpoczyna się czas kolędowa-
nia. Grupy kolędnicze, w których skład 

wchodziło: przynajmniej czterech 
muzykantów regionalnych, gwiazdor 
z  gwiazdą, diabeł z  widłami, śmierć 
z  kosą, kominiarz ze  szczotką, żyd 
z sakiewką i cyganka z dzieckiem oraz 
oczywiście turoń, chodzą od  domu 
do domu przedstawiając swój występ, 
prawie w całości śpiewany, zakończo-
ny przyśpiewką, której nie może za-
braknąć, a którą wyłudzają dla siebie 
datek od  odwiedzanej rodziny. Oto 
ona:

Dejcie ze nom, dejcie có nom mocie dać,
Bo nom jes tu zimno pod łokiynkiym stoć,
Krótkie mome kozusiynta,
Zimno nom tys w palusiynta.
Dejcie ze nom, dejcie có nom mocie dać,
Dejcie ze nom, dejcie có nom mocie dać,
Bo jak nom nie docie, to pódyme kraś,
Zwywracome kufry, skrzinie,
Weznyme wom z chlywa świnie.
Dejcie ze nom, dejcie có nom mocie dać,

Po  otrzymaniu datku kolędnicy 
dziękują gospodarzom następującą 
przyśpiewką:

Jakoście nom nadali, nadali, tak wom Pon 
Bóg nawali

Do safarnie, do skrzinie, do skrzinie, tam 
wom nigdy nie zginie.

I odchodzą ze śpiewem:
Za kolynde dziynkujyme,
Scyńścio, zdrowio wiynsujyme
Na tyn Nowy Rok.

Ale w  czasie kolędowania nie 
może zabraknąć przede wszystkim 
„wiynsowanio”, czyli życzeń. Dlatego 
i  ja, na  zakończenie artykułu chcę 
Wam złożyć najserdeczniejsze życze-
nia orawskimi „wiynsowaniami”.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.

Na scyńście, na zdrowie, na to 
Boze Narodzynie. Coby sie 

Wom darzyło syćko boskie stwo-
rzynie; w  kumorze, w  łoborze, 
syndy dobrze. Coby sie Wom da-
rzyły kury cubate, gynsi siodłate, 
kónie z biołymi nogami. Cobyście 
łorali śtyroma pługami, jak nie 
śtyryma to  trzema, jak nie trze-
ma to  dwoma, jak nie dwoma 
to jednym, ale dej Boze godnym. 
Cobyście mieli telo wołków, kie-
lo w płocie kołków, telo cielicek, 
kielo w  lesie jedlicek, telo łowie-
cek, kielo mak mo ziornecek. 
Coby Wom nicego nie chybia-
ło, a  z  roku na  rok przibywało. 
Na  scyńście, na  zdrowie, na  tyn 
Nowy Rok. Coby Wom wypod 
z pieca bok. Coby Wom wypadła 
z  pieca ruła, a  Wasa gaździna 
do roku schrubła. Coby Wom kre-
ty w  łogródku nie ryły, coby  się 
Wom strachy po nocak nie śniy-
ły. Cobyście mieli tyngie kónie, 
a nie śkapy, coby Wom wyciongły 
wóz do nojwiynksyj grapy. Coby 
Wom nigdy w studni nie zabrakło 
wody, a w  chałupie zgody. Coby 
sie Wom krowy same doiyły i trzi 
razy do  roku cielyły. Cobyście 
mieli przynice jako rynkawice, 
ziymnioki jako buroki, a  buroki 
jako przetoki. Cobyście mieli łow-
ce jako kónie, a kónie jako słónie. 
Cobyście mieli pełne becki kapu-
sty, coby Wom starcyło na syćkie 
łodpusty. Coby sie Wom córka 
do  roku wydała, a  i  z  chałupy 
syćkiego nie zabrała. Coby dzieci 
były piykne jak klósecki, a  jako 
janiołecki – piykne zonecki. Coby 
na  świecie było cicho i  spokoj-
nie, a nik nigdy z rodziny nie był 
na wojnie. Cobyście zjeździli syć-
kie stróny świata, a nie zabocyli 
ka rodzinno chata. Cobyście ino 
garli, jedli i piyli i nic innego nie 
robiyli, ino łod casu do  casu sie 
pomodlyli. Coby Wom nie brakło 
podpłomyka, cobyście nie minyli 
głodnego cłowieka. A  do  reśty 
cobyście byli zdrowi i weseli, jako 
w  niebie janieli. Tak Wom Boze 
dej – hej.
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Bracia i siostry, 
kult Dzieciątka Jezus jest powszechny. Wielu świętych 
praktykowało go w  codziennej modlitwie i  pragnęło 
kształtować swoje życie na  Jego wzór. Mam na  myśli 
w szczególności św. Teresę z Lisieux, która jako mniszka 
karmelitańska przyjęła imię Teresy od Dzieciątka Jezus 
i Najświętszego Oblicza. Ona, która jest także doktorem 
Kościoła, potrafiła żyć i  świadczyć o  tym „dziecięctwie 
duchowym”, które  się przyswaja, rozważając w  szkole 
Maryi Panny pokorę Boga, który dla nas stał się malucz-
kim. Jest to wielka tajemnica: Bóg jest pokorny! To my 
jesteśmy dumni, pełni próżności i uważamy się za kogoś 
wielkiego, a jesteśmy nikim! A On, wielki, jest pokorny 
i staje się dzieckiem. Oto prawdziwa tajemnica! Bóg jest 
pokorny. Jakież to piękne!

Był taki czas, kiedy w  bosko-ludzkiej Osobie Chry-
stusa Bóg był dzieckiem, a to powinno mieć szczególne 
znaczenie dla naszej wiary. To prawda, że  Jego śmierć 
na krzyżu i zmartwychwstanie są najwyższym wyrazem 
Jego odkupieńczej miłości, ale nie zapominajmy, że całe 
Jego ziemskie życie jest objawieniem i  nauczaniem. 
W okresie Bożego Narodzenia wspominamy Jego dzie-
ciństwo. Aby rozwijać  się w  wierze, musimy częściej 
kontemplować Dzieciątko Jezus. Oczywiście, nic nie wie-
my o tym okresie Jego życia. Nieliczne wzmianki, jakie 
mamy, dotyczą nadania imienia po ośmiu dniach od Jego 
narodzenia oraz ofiarowania w  Świątyni (Łk 2, 21-28); 
poza tym chodzi o pokłon Mędrców ze Wschodu wraz 

z  wynikającą z  niego ucieczką do  Egiptu (Mt 2, 1-23). 
Następnie mamy wielki przeskok do  dwunastego roku 
życia, kiedy Jezus wraz Maryją i Józefem udali się w piel-
grzymce do Jerozolimy na Święto Paschy a On, zamiast 
wrócić ze  swymi rodzicami, zatrzymał  się w  Świątyni, 
by rozmawiać z uczonymi w Prawie.

Jak widać, niewiele wiemy o Dzieciątku Jezus, ale wie-
le możemy się od Niego nauczyć, jeśli spojrzymy na życie 
dzieci. Jest piękny zwyczaj, że rodzice, dziadkowie spo-
glądają na dzieci, na to, co one robią. Przede wszystkim 
odkrywamy, że dzieci chcą naszej uwagi. Muszą one być 
w centrum, ale dlaczego? Czy dlatego, że są dumne? Nie! 
Dlatego, że potrzebują czuć się chronione. Także my mu-
simy umieścić Jezusa w centrum swego życia i wiedzieć, 
choć może się to wydawać paradoksalne, że mamy obo-
wiązek Go chronić. Chce On być w naszych ramionach, 
pragnie, byśmy się Nim opiekowali i aby mógł utkwić swe 
spojrzenie na  naszym. Ponadto chce, byśmy wywołali 
uśmiech Dzieciątka Jezus, okazując Mu naszą miłość i na-
szą radość, gdyż On  jest pośród nas. Jego uśmiech jest 
oznaką miłości, która daje nam pewność bycia kochanym.

Przytulmy zatem w swych ramionach Dzieciątko Je-
zus, stańmy w  Jego służbie: On  jest źródłem miłości 
i spokoju. I dziś będzie czymś pięknym, jeśli po powro-
cie do domu staniemy przy żłóbku, ucałujemy Dzieciątko 
Jezus i powiemy: „ Jezu, chcę być pokorny jak Ty, pokorny 
jak Bóg” i poprosimy Go o tę łaskę.

25 grudnia 2016

Pokora 
Bożej 
Dzieciny
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24 grudnia

(Łk 1, 26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret, do  dziewicy poślubionej mężowi imieniem 
Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. 
Wszedłszy do  Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, 
łaski pełna, Pan z  Tobą, błogosławiona jesteś 
między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa 
i  rozważała, co by  miało znaczyć to  pozdrowienie. 
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie 
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 
Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad  domem 
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro 
nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty 
zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, 
poczęła w  swej starości syna i  jest już w  szóstym 
miesiącu ta, którą miano za  niepłodną. Dla  Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego». Na  to  rzekła 
Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej Anioł.

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Często w na-
szym życiu przychodzą wydarzenia, których nie potrafi-
my zaakceptować, które są trudne dla nas do zrozumie-
nia jako ludzi, a  nawet nas przerastają. Najważniejsza 
w  takich chwilach jest wiara w  Boga; zaufanie, że  to, 
co się dzieje w naszym życiu jest elementem Boskiego 
planu zbawienia. Życie ziemskie jest tylko etapem przy-
gotowawczym do życia wiecznego.

24 grudnia – Wigilia

(Łk 2, 1-14)
W  owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara 
Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w  całym 
świecie. Pierwszy ten spis odbył  się wówczas, gdy 
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali 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. Powiła 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. Wtem stanął przy nich anioł 
Pański i  chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak 
że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie 
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która 
będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem 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 sobie upodobał».

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 „scho-
dzi do naszego poziomu” i w ludzkim ciele przychodzi 
na  świat. Rodzi  się Bóg-Człowiek, który narodził  się 
dla  nas wszystkich, by  nas kochać i  przede wszystkim 
zbawić. Przez narodziny Jezusa stajemy się dziećmi Boga 
oraz częścią tajemnicy Bożego planu, którego rozum lu-
dzi nie jest w stanie pojąć.

25 grudnia

(J 1, 1-5. 9-14)
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, z tego, 
co się stało. W Nim 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. 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 

Pokora 
Bożej 
Dzieciny

Komentarze biblijne
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z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się 
ciałem i  zamieszkało wśród nas. I  oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy.

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-
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.

31 grudnia

(Łk 2, 22-40)
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według 
Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa 
do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem 
jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne 
dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli 
również złożyć w  ofierze parę synogarlic albo dwa 
młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. 
A  żył w  Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był 
to  człowiek sprawiedliwy i  pobożny, wyczekujący 
pociechy Izraela; a  Duch Święty spoczywał na  nim. 
Jemu Duch Święty objawił, że  nie ujrzy śmierci, aż 
zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z  natchnienia więc 
Ducha przyszedł do  świątyni. A  gdy Rodzice wnosili 

dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju 
Prawa, on  wziął Je w  objęcia, błogosławił Boga 
i  mówił: «Teraz, o  Władco, pozwalasz odejść słudze 
Twemu w  pokoju, według Twojego słowa. Bo moje 
oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś 
wobec wszystkich narodów: światło na  oświecenie 
pogan i  chwałę ludu Twego, Izraela». A  Jego ojciec 
i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon 
zaś błogosławił ich i  rzekł do  Maryi, Matki Jego: 
«Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie 
wielu w  Izraelu, i  na  znak, któremu sprzeciwiać  się 
będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw 
wyszły zamysły serc wielu». Była tam również 
prorokini Anna, córka Fanuela z  pokolenia Asera, 
bardzo podeszła w  latach. Od  swego panieństwa 
siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła 
już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się 
ze  świątynią, służąc Bogu w  postach i  modlitwach 
dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła 
Boga i  mówiła o  Nim wszystkim, którzy oczekiwali 
wyzwolenia Jeruzalem. A  gdy wypełnili wszystko 
według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego 
miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, 
napełniając  się mądrością, a  łaska Boża spoczywała 
na Nim.

Bóg ofiarował się nam z czystej miłości do człowieka. 
Ten akt jest uwieńczony na krzyżu, gdzie Jezus umiera 
za każdego z nas dla zbawienia świata. Człowiek nie żyje 
tylko dla świata, ale przede wszystkim dla Boga, w któ-
rym powinniśmy widzieć cel w każdym dniu naszej ziem-
skiej wędrówki.

Kamil Rączkowski
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Najwybitniejszy polski poeta, Adam Mickiewicz, wykła-
dając literaturę słowiańską w Collège de France w Paryżu 
(1841 r.), tak mówił o kolędach:

Nie wiem, czy jaki inny kraj może się pochlubić zbiorem po-
dobnym do tego, który posiada Polska... Mówię o zbiorze Kan-
tyczek... Uczucia w nich wypowiedziane, uczucia macierzyńskie, 
gorliwej czci Najświętszej Panny dla Boskiego Dzieciątka, są tak 
delikatne i święte, że tłumaczenie prozą mogłoby je spospolito-
wać. Trudno by znaleźć w jakiejkolwiek innej poezji wyrażenia 
tak czyste, o takiej słodyczy i takiej delikatności.

Chyba najpopularniejszą polską kolędą jest Bóg się rodzi 
Franciszka Karpińskiego, napisana w 1787 r., a opublikowa-
na w zbiorze Pieśni nabożnych w 1792 r. Melodię do tego 
utworu skomponował prawdopodobnie Karol Kurpiński, 
jest utrzymana w rytmie narodowego tańca – poloneza, co, 
poza patriotycznymi odwołaniami w  tekście, czyni ją tak 
wyjątkową w zbiorze polskich pieśni bożonarodzeniowych. 
Po raz pierwszy kolędę Bóg się rodzi odśpiewano w starym 
kościele farnym w Białymstoku, gdyż tam przebywał wów-
czas na dworze Branickich sam Franciszek Karpiński.

Warto wspomnieć, że  autor kolędy był człowiekiem 
wszechstronnie wykształconym: uczył  się w  kolegium je-
zuickim w  Stanisławowie, później na  akademii jezuickiej 
we Lwowie, gdzie pośród innych nauk wyzwolonych stu-
diował także filozofię i teologię. Odebrał więc gruntowne 
wykształcenie religijne. Nigdy nie został księdzem, choć bi-
skupi ponoć zabiegali o to, by przystąpił do stanu duchow-
nego.

Jak dobrze wiemy, treścią większości kolęd nie jest teo-
logiczny komentarz odwołujący się do tajemnicy wcielenia 
Syna Bożego. Zwykle są to teksty zainspirowane ludowymi 
wyobrażeniami, tradycjami. Nierzadko opisują istotną rolę 
pasterzy, zwierząt, przyrody. Są wyrazem radości, a niekie-
dy sentymentalnej zadumy nad ubóstwem Świętej Rodziny. 
Tym bardziej wyjątkowa na tym tle wydaje się Pieśń o Naro-
dzeniu Pańskim, której autorowi udało się połączyć zarówno 
tę ludową tradycję, jak i odwołania patriotyczne, a przede 
wszystkim scalić cały utwór powtarzającym  się refrenem 
wywiedzionym od słów Ewangelisty.

Kolęda Bóg się rodzi łączy w sobie wiele istotnych aspek-
tów. Przede wszystkim nawiązuje do treści prologu Ewan-
gelii św. Jana: A  Słowo Ciałem  się stało i  mieszkało między 
nami. Równocześnie utwór zawiera odwołania patriotycz-
ne. Pieśń Karpińskiego została napisana już po pierwszym 
rozbiorze, niedługo przed rozpoczęciem obrad Sejmu 
Czteroletniego. Był to  czas, w  którym oczekiwano dzia-
łań na rzecz ratowania niepodległości. W tym kontekście 
szczególnie wymowny jest wers: Podnieś rękę, Boże Dziecię! 
Błogosław Ojczyznę miłą. Badacze literatury podają, że Pieśń 

o Narodzeniu Pańskim została napisana przez Karpińskiego 
na zamówienie Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej, a fra-
za: Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami 
odwołuje się do posiadłości samych Lubomirskich. Ponadto 
w tekstach historycznych możemy znaleźć potwierdzenie 
na to, że Franciszek Karpiński bardzo cenił prosty lud, a za-
wiedziony działaniem polskich elit w  okresie rozbiorów, 
odkrył sens pisania właśnie dla mieszkańców wsi. Wielka 
zażyłość pisarza z najniższym stanem znalazła wydźwięk 
w słowach: Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy 
i znoje i dalej: Ubodzy, was to spotkało, witać Go przed bogacza-
mi oraz: Bóstwo to razem zmieszało z wieśniaczymi ofiarami.

Niech ta piękna kolęda rozbrzmiewa nie tylko w koście-
le, ale także w naszych domach, podczas wspólnego śpie-
wu w okresie Bożego Narodzenia.

Agata Wodka

Bóg się rodzi 
Historia kolędy



Pieśń 
o Narodzeniu 
Pańskim
Bóg się rodzi, moc truchleje;
Pan niebiosów obnażony,
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
śmiertelny, Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje;
Niemało cierpiał, niemało
żeśmy byli winni sami,
A słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano;
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano,
Ubodzy! was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Potem i króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto;
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

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.

Franciszek Karpiński

Śliczna Panienka Jezusa zrodziła,
W stajni powiwszy; siankiem go okryła,
O, siano, siano, siano jak lilija,
Na którem kładzie Jezusa Maryja.

Czemż litości nie masz, Panno droga,
Żeś w liche siano uwinęła Boga?
O, siano, siano, siano, kwiecie drogi,
Że się na tobie kładzie Bóg ubogi.

Dziwna na świecie stała się odmiana,
Że Nazarejski kwiat wrzucon do siana.
O, siano, siano, co to tobie było?
Że będąc sianem w kwiat-eś się 

zmieniło?

Lecz to dziwniejsze, że Pan ogniem 
bywszy,

W siano się ukrył, siana nie spaliwszy.
O, siano, siano, czemu nie gorejesz?
Czemu przynajmniej Pana nie 

zagrzejesz?

Już to nie w cierniu, ten kwiat lilijowy,
Lecz z siana wyrósł przez grzech 

Adamowy.
O, siano, siano, o, błogosławione,
Na którym Jezus Dziecię jest złożone!

Szczęśliwa łąko, któraś temu sianu
Stać się kazała za pościółkę Panu.
O, siano, siano, wszystek kwiat różany,
Przechodzisz dzisiaj narcyz z tulipany.

Szczęśliwa kosa, co to siano ścięła,
Że Jezusowi za łoże stanęła.
O, siano, siano, zapach w tobie zdrowy,
Przechodzisz bowiem i kwiat lilijowy.

Szczęśliwe ręce te zaprawdę były,
Co dla Jezusa to siano kosiły.
O, siano, siano, godne żeś to było,
By się na tobie Bóstwo położyło?

Przeklął był ludzkie Bóg dla drzewa 
plemię.

Leżąc na sienie już przeprasza ziemię.
O, siano, siano, gdy piastujesz Boga,
Nam się przez siano w niebo ściele 

droga.

Dobrze rzekł prorok ukoronowany,
Że jest do bydląt człowiek przyrównany.
O, siano, siano, czegoś narobiło,
Żeś Boga między bydlęta zwabiło?

Wynidź, królestwo światowe, do Pana!
Patrz, jak twój leży król na wiązce 

siana.
O, siano, siano, królewskie bławaty,
Przechodzisz wszystkie świata 

majestaty.

Wynidź i książę z złotego pokoja!
Niech go okrywa siankiem ręka twoja.
O, siano, siano, o nieprzepłacone!
Godne, byś w raju było pokoszone!

Rzucaj na siano berła i korony
Panu nowemu kożdy z swojej strony,
O, siano, siano, o klejnocie drogi!
Niech się przed tobą kładą pańskie 

nogi.

Nuż i wy, starcy, biegajcie do Pana!
Ale i wy młodzi, pospieszcie do siana!
O, siano, siano, tak sobie śpiewajcie,
Pana Jezusa siankiem nakrywajcie.

W ostatku i my wszystkie pójdźmy też 
do Pana,

A po kolędzie nieśmy wiązkę siana.
O, siano, siano, przyjmij od nas, Panie,
A nam za siano daj w niebie 

mieszkanie.

5
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Kolęda 
„Nuż my dziś krześcijani”

Nuż my dziś Krześcijani
Serdecznie się radujmy
dnia dzisiejszego
iż się nam narodził
z czystości panieńskiej
Syn Boga żywego

Narodził sie w Betlejem
w miasteczku Dawidowym
w ubogim gmachu
w pieluszki uwiniony
w jasłeczkach położony
używał strachu

Jemu dziś śpiewajmy
Jemu dzięki czyńmy
mówiąc bez miary
Bądź pozdrowion Panie
Bądź pozdrowion Panie
Za twe dary amen.

4
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W powietrzu czuć zapach choinki i mnóstwo zapa-
chów z kuchni. Kończą  się przygotowania do  ra-

dosnego świętowania. Pan Jezus – Bóg prawdziwy przy-
szedł na ziemię. Przyszedł, choć przecież nie musiał. Nikt 
Go nie zmuszał. Pan Jezus jednak przyszedł, bo wiedział, 
że ludzie potrzebują Go, bo wiele zła jest na ziemi, lu-
dzie są zagubieni, tracą wiarę. Dlatego Bóg się narodził 
i dlatego wszyscy poprzez radosny śpiew kolęd, poprzez 

spotkania z  rodziną i wspólną Mszę Świętą okazujemy 
Bogu wdzięczność. Bóg przyszedł, żeby człowiek mógł 
być znów prawdziwie radosny, szczęśliwy. Prawdziwy 
chrześcijanin to taki, który potrafi się cieszyć – spotka-
niem z drugim człowiekiem, smacznym posiłkiem, zapa-
lonymi lampkami na choince, dawaniem upominków… 
a więc cieszcie się! Bądźcie radośni i rozdawajcie tę ra-
dość i wasze szczęście innym ludziom.

Drogie Dzieci!

Wesołych, Radosnych, Zdrowych 
Świąt BOŻEGO NARODZENIA!
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I. Tajemnica Dziecięctwa 
Chrystusa w życiu duchowym 

świętych Karmelu
Jakie miejsce zajmuje w duchowo-

ści karmelitańskiej tajemnica Dzie-
cięctwa Chrystusa? Najlepiej dowie-
dzieć  się tego od naszych świętych, 
kanonizowanych, beatyfikowanych 
i tylu innych, którzy uświęcili się ży-
jąc duchowością Karmelu.

Na  długo przed reformą św. Te-
resy od  Jezusa, żył w  Karmelu św. 
Albert z  Trapani (1306), do  które-
go bardzo często przychodził Jezus 
w  postaci Dzieciątka i  pragnął spo-
cząć w  jego ramionach. Wśród kar-
melitów dawnej obserwancji, był 
również Pier-Angelo Cernovicchio 
(1581). Na  łożu śmierci, jak prze-
kazuje tradycja, nawiedziła go Naj-
świętsza Dziewica, trzymająca w ra-
mionach Dzieciątko Jezus.

Św. Teresa od Jezusa
Reformatorka Karmelu nie wspo-

mina o  Dzieciątku Jezus w  swoich 
dziełach, z  wyjątkiem fragmentu 
odnoszącego się do św. Józefa: „Nie 
rozumiem, jak można myśleć o Kró-
lowej Anielskiej i o tych latach, które 
przeżyła z Dzieciątkiem Jezus, a nie 
dziękować zarazem świętemu Józe-
fowi za  poświęcenie, z  jakim wów-
czas ich oboje opieką swoją otaczał” 
(Księga mojego życia VI, 8). Wiemy 
też, że  w  czasie swoich podróży, 
trzymała na kola nach i kołysała figur-
kę Dzieciątka Jezus – co wystarczało 
jej, by  wpaść w  ekstazę. Przepajała 
również swoje duchowe córki żywą 
i radosną pobożnością w obchodze-
niu Bożego Narodzenia.

Ze Swej strony, Boskie Maleństwo 
przestawało z naszą Świętą z wielką 
poufałością. Tradycja, mówi o  tym, 

że pewnego razu Dzieciątko ukaza-
ło  się świętej Teresie w  klasztorze 
św. Józefa i  zapytało ją, jak  się na-
zywa: „ Jestem Teresa od  Jezusa”  – 
„A Ja, Jezus od Teresy”, padła odpo-
wiedź.

Kiedy w  1580 roku, udała  się 
w  drogę do  Villanuova z  zamiarem 
powołania fundacji, zatrzymała  się 
w  klasztorze karmelitów Matki Bo-
żej z  Soccoro w Rodzie, którzy po-
darowali jej figurkę Dzieciątka Jezus. 
Tam, podczas procesji przeniesienia 
Najświętszego Sakramentu z kościo-
ła do  nowo tworzącego  się klasz-
toru, w  której brały udział karmeli-
tanki  – fundatorki, s.  Anna od  św. 
Augustyna widziała Dzieciątko, po-
dobne do figurki ofiarowanej przez 
ojców, które radośnie przechodziło 
z Najświętszego Sakramentu do św. 
Teresy, a zniknęło po przybyciu pro-
cesji do klasztoru.

W Karmelu w Toledo święta z Avi-
la czciła figurkę Dzieciątka Jezus, 
które zapłakało w dniu, gdy stamtąd 
odjechała i nigdy już nie powróciła. 
Do dziś ma Ono smutną twarzyczkę, 
a  tamtejsze siostry karmelitanki na-
zywają Je: el Nino lloroncito – Płaczą-
ce Dzieciątko.

W  Valladolid Święta szczególnie 
lubiła barwną figurkę Pielgrzymują-
cego Dzieciątka  – el Nino Peregrino, 
z dużym kapeluszem i pielgrzymią la-
ską (która zachowała się do dzisiaj). 
Powierzyła tę figurkę s. Annie od św. 
Józefa, by  dotrzymywała towarzy-
stwa Boskiemu Dzieciątku w swojej 
celi. Młodziutka siostra starała  się 
nieustannie z  Nim rozmawiać. Jed-
nak pewnego dnia za  bardzo skon-
centrowała się na swojej pracy i usły-
szała czule brzmiące słowa: „Uważaj! 
Zostawiasz mnie samego!”.

2. Św. Jan od Krzyża
Św. Jan od Krzyża wyraża swą głę-

boką miłość do tajemnicy Wcielenia 
w  pięknym poemacie, kończącym 
romance o  Trójcy Przenajświętszej 
i o stworzeniu. Ukazuje się nam Sło-
wo – Oblubieniec, który przychodzi 
zaślubić ludzką naturę i jest złożony 
w  żłóbku przez Swą „wdzięczną” 
Matkę. „Ślubne dary” to łzy Dzieciąt-
ka, Jego łkanie. „Płacz u Boga – czło-
wieka, u  ludzi pieśń wesela”  – oto 
najgłębsza tajemnica Boże go Naro-
dzenia.

Jan od Krzyża często doznawał za-
chwycenia rozważając tę tajemnicę. 
Jako rektor w Baeza, bierze w ramiona 
Dzieciątko Jezus, tań czy z Nim i woła: 
„O mój słodki i czuły Jezu, jeśli miłość 
ma mnie zabić, oto nadeszła godzina”. 
Tam również 24  grudnia organizuje 
wieczorną procesję: karmelici, niosąc 
Najświętszą Dziewicę, pukają kolejno 
do  wszystkich cel w  klasztorze pro-
sząc o  schronienie dla  Matki Boga. 
Zakonnicy odpowiadają z  wewnątrz 
i wszystko trwa bardzo długo – pro-
cesja dociera do kościoła po czterech 
godzinach. Umieszczają „Najświętszą 
Dziewicę i  Nowonarodzone Dziecię” 
przy ołtarzu, w  maleńkiej szopce 
z osiołkiem i wołem i „adorują Oboje 
z tak wielką pobożnością, iż nie moż-
na wyrazić tego, co czuł lud wierny, 
widząc takie przeżywanie świąt Boże-
go Narodzenia”.

W  Grenadzie karmelitanki po-
siadały figurkę Dzieciątka Jezus 
w  pozłacanym drewnie. Maleńkie 
paluszki prawej rączki, wycią gniętej 
w  geście błogosławieństwa, zdawa-
ły się o coś prosić. Widząc to, św. Jan 
nie omieszkał powiedzieć siostrom: 
„Czy wiecie, co Ono do was mówi? 
O duszo, daj mi twoje serce”.

Boże Narodzenie 
w Karmelu
(zapomniane zwyczaje)
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Św. Teresa od Dzieciątka Jezus 
i Najświętszego Oblicza

Teresa pozostaje pod  wpływem 
poruszeń „Małego Jezusa”. W czasie 
podróży do  Rzymu, gdy oczekując 
na  pozwolenie wstąpienia do  Kar-
melu w  wieku piętnastu lat, odda-
je  się Dzieciątku Jezus jako Jego 
mała piłeczka, którą może, jeśli tyl-
ko ma ochotę, uderzać, przebijać 
albo przytulać do  serca. Kiedy już 
jest w  swej upragnionej klauzurze, 
w dniu obłóczyn, Jezus uśmiecha się 
do  niej pośród kwiatów i  świateł. 
A w dniu profesji wieczystej, 8 wrze-
śnia 1890 roku, Teresa wyobraża 
sobie, że  to  Najświętsza Dziewica 
ofiarowuje swemu Dzieciątku maleń-
kiego kwiatka.

Jednakże już wtedy, dokonuje się 
w jej duszy zmiana, która spowodu-
je przesunięcie uwagi z Dziecięctwa 
Chrystusa na  Jego Mękę. Wkrótce 
po  łasce Bożego Narodzenia 1886 
roku, przykuwa jej wzrok widok 
krwawiącej dłoni Ukrzyżowanego. 
Odtąd będzie ją palić pragnienie 
dusz. W lipcu 1887 roku ma miejsce 
słynny proces Pranziniego, dla które-
go Teresa wyprasza łaskę nawróce-
nia, i który staje się jej „pierwszym 
dzieckiem”. Odtąd jest ściśle złączo-
na z Chrystusem Odkupicielem.

W  czasie swego postulatu, za-
czyna odkrywać „niezgłębione 
bogactwa ukryte w  Najświętszym 
Obliczu”. Już w domu rodzinnym po-
znaje to nabożeństwo, które zrodzi-
ło się z objawień otrzymanym przez 
s. Marię od św. Piotra, karmelitankę 
z Tours (1820-1848), która, jak wie-
lu innych, rozpoczęła swą duchową 
drogę od  ofiarowania siebie Dzie-
ciątku Jezus, a następnie, w wyniku 
osobistych doznań i  pod  wpływem 
świętego Męża z  Tours, oddaje  się 
całkowicie kultowi Najświętsze-
go Oblicza, pragnąc zadośćuczynić 
za niezliczone bluźnierstwa. Teresa, 
w dniu swych obłóczyn, 10 stycznia 
1889 roku, po  raz pierwszy podpi-
suje się na bileciku: Teresa od Dzie-
ciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. 
Później pogłębi swoje nabożeństwo, 
opierając  się na  Piśmie Świętym. 
Na  siedem tygodni przed śmier-
cią potwierdza, że  słowa: „Nie miał 

on  wdzięku ani też blasku...” z  53. 
rozdziału Księgi Izajasza, ukazujące-
go cierpienia Sługi Jahwe, stanowią 
fundament nie tylko jej nabożeństwa 
do  Najświętszego Oblicza, ale  całej 
jej duchowości.

Dzieciątko Jezus zawsze jest 
obecne w jej myślach, w jej ascezie. 
W refektarzu ofiarowuje każdą po-
trawę Najświętszej Rodzinie. A jeśli 
coś nie jest zbyt smaczne, mówi 
sobie z  radością: „Dziś, moja mała 
córeczko, wszystko jest dla  cie-
bie”. W czasie choroby, oddaje  się 
Boskiemu Dzie ciątku jak słodkie 
winogrono, o  złocistej i  delikatnej 
skórce. Wie dobrze, że Jezus wkrót-
ce przyjdzie, by  ją wykraść. Długo 
opowiada matce Agnieszce o  Jego 
pokornym i  zwyczajnym życiu 
w  Nazarecie. Chcąc oderwać swo-
je siostry od  smutku, zabawia je 
w dziecinny sposób. Chce zasłonić 
przed nimi tragiczną rzeczywistość 
swego zjednoczenia z  Jezusem 
Ukrzyżowanym, jakie dokonuje się 
w  całej jej istocie. Taka heroiczna 
postawa mogła  się zrodzić tylko 
dzięki całkowitemu poddaniu  się 
woli Ojca, na  wzór Jego Boskiego 
Syna, w  ślepym zawierzeniu Miło-
siernej Miłości.

II. Przygotowanie do Świąt 
Bożego Narodzenia

Opisane poniżej praktyki, nieste-
ty już od wielu lat nie są kultywowa-
ne w polskim Karmelu. Warto jednak 
zapoznać  się z  tym specyficznym 
przygotowaniem do Świąt Narodze-
nia Pańskiego, jakie było udziałem 
wielu pokoleń karmelitów w  za-
mierzchłych czasach.

Istniał w  Karmelu, odziedziczo-
ny głównie po św. Tere sie od Jezusa 
i  św. Janie od  Krzyża, głęboki kult 
Dzieciątka Jezus.

W  domach formacyjnych, szcze-
gólnie w  nowicjacie i  klerykacie, 
podczas dnia imienin poszczególne-
go zakonnika, w  refektarzu na  sto-
le stawiano przed nim Dzieciątko 
w żłóbku. Na imieniny przeora Dzie-
ciątko było wystawiane na  stoliku 
na  środku refektarza. Przed Bożym 
Narodzeniem odbywała się nowenna 
do Dzieciątka Jezus.

Najważniejsza jednak i  oczeki-
wana była praktyka dnia skupienia 
z Dzieciątkiem Jezus w celi. Najpierw 
było losowanie dnia przyjścia Dzie-
ciątka do  każdego z  zakonników. 
Wędrowanie Dzie ciątka rozpoczyna-
ło się w kaplicy. Tam formowała się 
procesja w takiej kolejności: wszyscy 
współbracia, dwóch ze  świecami, 
dwóch z  kwiatami i  wychowawca 
niosący Dzieciątko w  żłobku. Pod-
czas procesji śpiewano hymn po-
święcony Najświętszemu Imieniu 
Jezus: Jesu dulcis memoria (Jezusa 
słodkie wspomnienie).

W celi czekał na Dzieciątko brat 
na  klęcząco, całował Dzieciątko 
w  nóżki, a  wychowawca śpiewał 
werset i  modlitwę. Obdarowany 
Dzieciątkiem, pozostawał z  Nim 
dobę (24 godziny) na  modlitwie 
z wyjątkiem czasu na wspólnotową 
Liturgię godzin i  posiłki. Na  drugi 
dzień przed rozmyślaniem, bracia 
zbierali  się w  jego celi i  po  modli-
twie w  jego intencji ze  śpiewem 
hymnu udawali  się do  następnego 
brata. I  tak powtarzała  się ta pro-
cesja do  ostatniego dnia adwentu. 
W Wigilię po nieszporach odnoszo-
no Dzieciątko do chóru.

Praktykowano też w Karmelu zwy-
czaj odprawiania każdego miesiąca 
nabożeństwa Drogi Betlejemskiej.

Okres Bożego Narodzenia
Niektóre zwyczaje opisane poni-

żej przetrwały do dnia dzisiejszego 
i są praktykowane w naszym klaszto-
rze krakowskim.

Rano w  Wigilię podczas Prymy 
uroczyście jeden z zakonni ków śpie-
wał Martyrologium na  Dzień Bożego 
Narodzenia (melodia gregoriańska), 
określające różnymi datami od stwo-
rzenia świata narodziny Syna Boże-
go według ciała w Betlejem na osiem 
dni przed Nowym Rokiem.

Jak w  każdym katolickim domu 
świętowanie rozpoczynało  się uro-
czystą wieczerzą wigilijną. W  tę 
Świętą Noc nie było wielkiego mil-
czenia. Po wieczerzy i po wspólnym 
śpiewaniu kolęd, cała wspólnota 
procesyjnie przechodziła z  refek-
tarza do  kościoła, aby pokłonić  się 
Dzieciątku Jezus.
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Święta trwały przez cztery dni: 
świętego Szczepana, świętego Jana 
ze święceniem wina oraz Młodzian-
ków, w  które najmłodszy z  zakon-
ników zostawał przeorem i  prze-
wodniczył we  wszystkich aktach 
wspólnotowych. Przez te cztery dni 
na  wieczornym rozmyślaniu śpie-
wano w  kaplicy zakonnej kolędy. 
Podczas tych czterech dni, a  także 
w  Nowy Rok i  uroczystość Trzech 
Króli, na  wszystkich aktach wspól-
notowych towarzyszyło Dzieciątko 
Jezus w  żłóbku. W  czasie modlitw 
było ustawione na  ołtarzu wśród 
kwiatów i dwóch zapalonych świec. 
Zanoszone było na  obiad i  kolację 

do refektarza ze śpiewem „W żłobie 
leży”, potem przenoszone w milcze-
niu do sali rekreacyjnej i tam śpiewa-
no kolędę i po rekreacji w milczeniu 
odnoszono do kaplicy. W przenosze-
niu Dzieciątka i w rekreacjach brała 
udział cała wspólnota.

W  Nowy Rok wspólnota bra-
ła udział w  procesji dzieci z  Dzie-
ciątkiem Jezus. W  następny dzień 
– w niedzielę po Bożym Naro dzeniu 
lub  2  stycznia  – uroczyście obcho-
dzono święto Imienia Jezus. W świę-
to Świętej Rodziny, całe zgromadze-
nie szukało „Dzieciątka”  – medalika 
schowanego przez przełożonego. Ten 
medalik musiał być przynajmniej tro-

szeczkę widoczny. Szukanie trwało 
kilka godzin. Ten, który odnalazł mógł 
przedstawić trzy prośby, m.in. zazwy-
czaj prosił o  Mszę świętą w  swojej 
intencji, czy też o  rekreację całod-
niową dla wszystkich. W Trzech Kró-
li była po  nieszporach kolęda, która 
polegała na  poświęceniu wszystkich 
pomieszczeń klasztoru. Zakonnicy 
przyjmowali ojca w celi, a on kropił ją 
wodą święconą, okadzał, udzielał bło-
gosławieństwa. Towarzyszący mu brat 
naznaczał drzwi literami K+M+B 
i aktualną datą roczną. Cały okres Bo-
żego Narodzenia kończył się 2 lutego 
– w Święto Matki Bożej Gromnicznej.

o. Wiesław Strzelecki O. Carm.

W okresie Świąt Bożego Narodze-
nia często słyszymy słowa „szop-

ka”, „stajenka” i  oczami wyobraźni 
widzimy słodki obrazek uroczej sto-
doły czy groty z wołkiem i osiołkiem. 
A więc często nasze wyobrażenia tej 
sceny ograniczają się do dość prostych 
i „dziecinnych” obrazów. Może w tym 
roku warto sobie jeszcze bardziej 
uświadomić, że  Syn Boży urodził  się 
właśnie w  miejscu brudnym, miejscu 
dla zwierząt, które bynajmniej nie było 
przeznaczone dla ludzi, a tym bardziej 
dla rodzącej kobiety i noworodka? Jest 
to szokujące, chyba tym bardziej w na-
szych czasach, gdy wszyscy starają się 
zapewnić niemal sterylne warunki 
porodu i połogu, zarówno dla matki, 
jak i dziecka. Maryja i Józef stanęli tak 
naprawdę wobec dość dramatycznych 
okoliczności narodzin Jezusa, a z pew-
nością chcieli dla  niego wszystkiego, 
co najlepsze. A może byli tak skupieni 
na cudzie przyjścia Mesjasza najpierw 
do nich, a potem do wszystkich ludzi, 
że wszystko wokoło w ogóle nie było 
dla nich ważne?

Serce jak stajnia
Kiedyś pomyślałam sobie o sercu 

człowieka jako o  stajni. Oczywiście 
ten obraz nie jest idealny, ale  uwy-

pukla pewne moje myśli w  naszym 
temacie. Ale  dlaczego stajnia? Bo 
gdy Bóg przychodzi do nas w sakra-
mencie Eucharystii, to  nigdy nasze 
serce nie jest Go godne. Niezależnie 
od tego, jak bardzo jesteśmy święci. 
A nawet jeśli udaje się nam tam po-
sprzątać (na  szczęście Pan Bóg dał 
nam spowiedź), to stajnia pozostaje 
stajnią, a  więc miejscem na  pewno 
niegodnym przyjęcia Króla świata. 
Jednak właśnie tam, podobnie jak 
do Betlejem, przychodzi Bóg! On sam 
tę stajnię swoją własną obecnością 
przebóstwia i  czyni świątynią, czyli 
miejscem swojego przebywania. Ma-
ryja i  Józef często są przedstawiani 
jako wpatrujący  się w  Nowonaro-
dzonego w  betlejemskiej stajni. Ty 
także możesz adorować Go cały czas 
we własnym sercu, z wielką pokorą 
i radością, że On tam właśnie jest.

Rewolucja Wcielenia
Pan Bóg dobrze wiedział, co robi, 

pozwalając, by Jego własny Syn naro-
dził się w takich warunkach. To dziec-
ko, na które patrzyli Józef z Maryją, 
tak piękne, czyste, małe i bezbronne 
jest samym Bogiem! A narodziło się 
w  marnym, śmierdzącym pomiesz-
czeniu ze  zwierzętami... Ten sam 

Bóg –  w  stajni i  na  tronie. Jezus 
wszedł delikatnie w  naszą zwykłą 
codzienność, prostotę, trudności, 
nieidealność. I  właśnie to  wszystko 
przebóstwił samym sobą. Przyszedł 
na świat w rodzinie i dorastał wśród 
zwyczajnych spraw, w domu, z Mat-
ką i przybranym Ojcem, jedząc z nimi 
śniadanie, odpoczywając i  pracu-
jąc... Maryja i Józef otrzymali wspól-
ne zadanie na całe życie, w każdym 
spojrzeniu na  małego Jezusa mogli 
adorować Boga w swoim Synu i całe 
rodzinne i małżeńskie życie podpo-
rządkować Jemu. A Jezus to wszyst-
ko uświęcił. I On też może uświęcać 
także twoje codzienne sprawy, twoją 
rodzinę, małżeństwo, jeśli tylko Mu 
na to pozwolisz.

Oddawać pokłon
Pokłon Trzech Mędrców bardzo 

dobrze wpisuje  się w  wezwanie 
papieża Franciszka, które przeka-
zał w  trakcie ostatnich Światowych 
Dni Młodzieży, aby „zejść z  kana-
py”. Trzej Królowie, którzy wybra-
li  się w  daleką podróż, aby zoba-
czyć Boga, wyszli ze  swojej „strefy 
komfortu”, z otoczenia, w jakim się 
znajdowali, oddalili  się od  osób 
prawdopodobnie wysokiej klasy 

Adorować Boga w stajni
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społecznej i  majętności i  poszli 
na  peryferia, do  małego, biednego 
Betlejem. Musieli być w głębi serca 
wolni od  przywiązania do  wszyst-
kiego, co pozostawili, tak, że  nie 
zatrzymali się w pałacu Heroda i byli 
w  stanie iść jeszcze dalej, aby zo-
baczyć Mesjasza w  dziecku z  ubo-
giej rodziny z Nazaretu. Oddali Mu 
pokłon, ale  również oddali „cześć” 
Maryi i  Józefowi, nie traktując ich 
z pogardą i niechęcią, mimo że byli 
zwykłymi, prostymi ludźmi. My-
ślę, że  właśnie patrząc na  postawę 
Trzech Króli możemy zobaczyć swo-
je powołanie do tego, aby oddawać 
pokłon Bogu w  każdym człowieku, 
którego spotykamy, traktując go 
z  szacunkiem, miłością, bez osą-
dzania i kierowania się schematami, 
stereotypami. I dawać drugiemu to, 
co mamy najlepsze  – podobnie jak 
Mędrcy ofiarowali Jezusowi mirrę, 
kadzidło i  złoto. Królowie, wycho-
dząc ze  swojego otoczenia, które 
dobrze znali i gdzie dobrze się czu-
li, podjęli trud dalekiej wędrówki, 
do  obcego kraju, nieznanych ludzi 
i  ostatecznie zetknęli  się ze  zwy-

czajnością i  prostotą małej rodziny 
w Betlejem. Jednak właśnie tam zna-
leźli Prawdę. I byli w stanie ją zoba-
czyć. Takie wychodzenie do całkiem 
innych środowisk i  osób, które są 
czasem na  marginesie społecznym 
i duchowym, aby tam szukać Boga, 
nie jest stratą czasu i  jakimś niere-
alizowaniem siebie, ale właśnie ono 
może stać  się okazją do  zachwytu 
nad  Prawdą, spotkania Najwyższe-
go w człowieku, którego serce jest 
może jak brudna stajnia. Możesz 
oddać pokłon Bogu właśnie w  tym 
człowieku, który z  jakiś powodów 
cię odpycha i  pokazać mu, że  jest 
wart miłości, że sam Bóg chce, aby 
jego serce stało się świątynią. I być 
może ten człowiek zechce wysprzą-
tać swoje serce...

A może właśnie  
on patrzy głębiej

Pasterze, którzy przybyli na miej-
sce narodzin Boga, byli traktowani 
w Izraelu jako osoby z marginesu spo-
łecznego. Nie tylko z racji charakteru 
swojej pracy byli daleko od synagogi, 
ale także nie przestrzegali wszystkich 

przepisów Prawa Mojżeszowego. 
Oczywiście, borykali się z ubóstwem, 
więc ich sytuacja nie była godna po-
zazdroszczenia. Ale właśnie im uka-
zali  się Aniołowie a  oni zaufali gło-
sowi z niebios i wyszli na spotkanie 
Mesjasza. Dostrzegli Bożą tajemnicę. 
A  przecież doświadczali odrzucenia 
nawet od  samych rabinów, a  społe-
czeństwo traktowało ich z pogardą. 
Czasem, gdy jedziemy tramwajem, 
widzimy, że na którymś fotelu siedzi 
bezdomny i z daleka czuć, że w tym 
miejscu znajduje się taka osoba. Nie 
wiemy, dlaczego jest w takim „opła-
kanym” stanie, nie wiemy nic o jego 
życiu duchowym. Jednak często 
reakcje pasażerów są pozbawione 
szacunku i  współczucia. Może tak 
wyglądał pasterz z  Betlejem, który 
zobaczył Syna Bożego? Tak jak Mę-
drcy nie zrezygnowali z  szukania 
Jezusa, gdy droga poprowadziła ich 
do  rodziny w  małym Betlejem, nie 
pozwólmy, aby osądzanie i złe myśli 
zniszczyły w nas pragnienie oddania 
„pokłonu” nawet najbiedniejszemu 
człowiekowi.

Monika Szeptyńska
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Milion groszy to  10 tys. zł. Wła-
śnie tyle udało się zebrać nam – 

wolontariuszom Karmelitańskiego 
Dzieła Miłosierdzia (KDM) od zakoń-
czenia Światowych Dni Młodzieży 
(ŚDM) w Krakowie w 2016 roku. Pie-
niądze pochodzą z  kiermaszy, które 
organizujemy cyklicznie przez ostat-
nie półtora roku. Za  nami już: kier-
masz palm (3800 zł), loteria fantowa 
na „Karmeliadzie” (4514 zł), sprzedaż 
zniczy (1635 zł) oraz kiermasz bo-
żonarodzeniowy. Ponieważ do  ŚDM 
w Panamie w styczniu 2019 pozostał 
niecały rok, nasza grupa KDM zapla-
nowała jeszcze: sprzedaż muffinek (4. 
lutego), palm (25. marca) oraz ozdob-
nych świec (20. maja). Przeważająca 
większość wyrobów to  rękodzieła, 
przygotowywane podczas spotkań 
integracyjnych wolontariuszy.

Zebrane fundusze pozwolą dofi-
nansować wyjazd młodzieży na  ko-
lejne spotkanie młodych z papieżem 
Franciszkiem za  wielkim oceanem. 
Młodzi ludzie, zapaleni wydarzeniami 
w  Krakowie, z  entuzjazmem szyku-
ją  się do  kolejnych wielkich przeżyć 
w Panamie. Jednak koszt wyjazdu jed-

nej osoby na dwutygodniowe spotka-
nie przekracza możliwości budżetu 
niejednego z nas. Komitet diecezjalny 
szacuje go na ok. 8 tys. złotych. Tym 
bardziej jesteśmy wdzięczni wszyst-
kim, którzy wspierają nas podczas 
organizowanych kiermaszy, ponie-
waż pozwalają zrealizować marzenia 
młodych ludzi o uczestnictwie w ko-
lejnych Światowych Dniach Młodzie-
ży. Dziękujemy Wam za zrozumienie, 
Wasze dobre serce i  składane ofiary. 
Darowizny na  ten cel można także 
wpłacać na  konto parafii, (którego 
numer podany jest na końcu gazetki), 
z dopiskiem: „na Panamę”.

Karmelitańskie Dzieło Miłosierdzia 
powstało zaraz po zakończeniu ŚDM 
w Krakowie. Grupa wyłoniła się spo-
śród wolontariuszy parafialnych, któ-
rzy bardzo się ze sobą zżyli i postano-
wili wyznaczyć sobie wspólne, nowe 
cele. Głównym jest wyjazd do Panamy 
na kolejne ŚDM w 2019 roku. Jednak 
by słowa papieża Franciszka o „wsta-
niu z kanapy” i ruszeniu do działania 
nie poszły w  las, grupa postanowiła 
wspólnie realizować 14. uczynków 
miłosierdzia, zachęcając do tego rów-

nież parafian. I tak w roku akademic-
kim 2016/17 udało się zrobić Wigilię 
dla  potrzebujących parafian, dzień 
gier i  zabaw dla  dzieci, napisać listy 
do  więźniów (z  jednym z  nich dalej 
pozostajemy w  kontakcie), posprzą-
tać zapomniane groby, wybudować 
studnię w Republice Środkowej Afry-
ki, zebrać ubrania dla „Zupy na Plan-
tach” i wiele innych akcji.

Podczas wizytacji biskupa Jana 
Szkodonia zostaliśmy uznani za  wy-
jątkowy przykład trwałości wolonta-
riatu, który zawiązał się podczas przy-
gotowań do  ŚDM w  Polsce. Mimo, 
że w każdej parafii był komitet odpo-
wiedzialny za przyjęcie pielgrzymów, 
to  w  niewielu miejscach powstało 
coś nowego, co trwa do dziś. W roku 
2017/18 grupa nie tylko pragnie na-
dal spełniać uczynki miłosierdzia, 
ale i modli się też o nowych członków, 
by  to  wspaniałe dzieło mogło ciągle 
trwać i  rozwijać się w naszej parafii. 
Zapraszamy na  naszą stronę: kdm.
karmelici.pl. Można tam bliżej zapo-
znać się z tym, co robimy.

KDM
Hanna Przegon

Milion groszy
 do Panamy!
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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 od poniedziałku do piątku:

8.00-12.30 i 14.00-17.30
soboty, niedziele i święta: nieczynna.

Wszelkie sprawy w tym czasie
załatwiane są w zakrystii.

Namaszczenie chorych: 
w nagłych wypadkach tel. 782 139 777

Ilustracja na okładce: Created by Freepik

Data Dzień Ulica
02 stycznia 2018 Wtorek Mickiewicza, Krupnicza
03 stycznia 2018 Środa Batorego
04 stycznia 2018 Czwartek Łobzowska
05 stycznia 2018 Piątek Sobieskiego
08 stycznia 2018 Poniedziałek Krowoderska
09 stycznia 2018 Wtorek Kochanowskiego
10 stycznia 2018 Środa Michałowskiego, Pawlikowskiego
11 stycznia 2018 Czwartek Rajska, Szujskiego, Garbarska
12 stycznia 2018 Piątek Dolnych Młynów, Czarnowiejska, Szlak, Asnyka
13 stycznia 2018 Sobota Karmelicka
15 stycznia 2018 Poniedziałek Siemiradzkiego
16 stycznia 2018 Wtorek Kremerowska, Feldmana, Spasowskiego
17 stycznia 2018 Środa Biskupia, Sereno-Fenna
18 stycznia 2018 Czwartek Czysta, Grabowskiego
19 stycznia 2018 Piątek Dunajewskiego, Basztowa

Plan wizyt kolędowych 2018 r.

Minione dwa miesiące były dla na-
szej wspólnoty parafialnej obfite 

w różnego rodzaju akcje charytatyw-
ne. Pomogliśmy dwukrotnie klasz-
torowi w Sąsiadowicach, w akcji Ro-
dzina Rodzinie wsparliśmy 26 rodzin 
znajdujących  się w  trudnej sytuacji 
materialnej, w  akcji Domni dla  Bez-
domnych zorganizowaliśmy zbiórkę 
odzieży zimowej. Ponadto wsparli-
śmy ogólnokrajową akcję Tytka miło-
sierdzia, a także zebraliśmy fundusze 

na  pierwszy Światowy Dzień Ubo-
gich, który ogłosił papież Franciszek. 
Nie można także zapomnieć o  wi-
gilii zorganizowanej w  Elaiszówce 
dla  samotnych parafian oraz rodzin 
borykających  się z  trudną sytuacją 
materialną. We  wszystkich akcjach 
odpowiedzieliście szeroko otwartym 
sercem, za  co jesteśmy Wam – Dro-
dzy Parafianie jak i sympatycy nasze-
go kościoła i  klasztoru –  ogromnie 
wdzięczni. Bez Waszego dobrego 

serca nie udałoby się przeprowadzić 
tych akcji. Pomoc, której udzieliliście 
była konkretna i obfita. Za Wasze do-
bre serca, zaangażowanie składamy 
serdeczne Bóg zapłać. Słowa szcze-
gólnego podziękowania kierujemy 
do Grupy Charytatywnej oraz Karme-
litańskiego Dzieła Miłosierdzia, bo 
to właśnie te dwie grupy był koordy-
natorami akcji charytatywnych odby-
wających się w naszej bazylice.

Karmelici

Charytatywne miesiące

Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego 
31 grudnia o godz. 18.30


