Tobie bądź chwała, Panie wszego świata
Żeś nam doczekać dał Nowego Lata
Daj, byśmy się i sami odnowili,
Grzech porzuciwszy, w niewinności żyli,
[...]
Użycz pokoju nam i świętej zgody,
Niech się nas boją pogańskie narody,
A Ty nas nie chciej odstępować, Panie,
I owszem, racz nam dopomagać na nie.

...abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów;
byście byli jednego ducha i jednej myśli (1 Kor 1,10)
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Przedziwne narodziny

Kontemplacja na Uroczystość
Narodzenia Pańskiego

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 Jego upodobania. »
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili
nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się
tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem 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” (Łk 2,1-20).
Obraz do kontemplacji:
Wyobraź sobie grotę betlejemską, a w niej Maryję i Józefa,
leżące w żłobie Niemowlę oraz pasterzy. Obserwuj milczenie
i adorację Maryi oraz radość pasterzy.



Prośba o owoc kontemplacji:
Proś o głęboką wiarę, że Dziecko narodzone z Maryi jest Synem
Bożym. Proś także o wdzięczność i duchową radość z faktu, że
„Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł być Bogiem”.
1. Droga
Narodzenie Jezusa ma miejsce w ściśle określonym czasie historycznym, za panowania Cezara Augusta. W czasie,
gdy dokonuje się spisu ludności. Spisy ludności odbywały
się w całym Cesarstwie Rzymskim co czternaście lat. Dokonywano ich w tym celu, by móc ściągać podatki od każdej
rodziny. Według prawa rzymskiego każdy właściciel ziemski
powinien stawić się do spisu w miejscu, gdzie znajdowała się
jego rodowa posiadłość.
Józef udał się do Betlejem, gniazda rodowego króla Dawida.
Droga z Nazaretu do Betlejem wynosiła ok. 150 km, a więc ok.
cztery, pięć dni pieszej wędrówki. Nie była to więc droga długa.
Jednak dla Maryi, która była brzemienna, była drogą uciążliwą
i niebezpieczną. Chociaż podjęta z rozkazu Cezara, miała być
realizowaniem Bożych planów. Wymagała całkowitego zaufania
i powierzenia Bogu.
Kontempluj najpierw podróż Maryi i Józefa. Idąc za wskazaniami Ignacego zobacz wzrokiem wyobraźni drogę z Nazaretu
do Betlejem. Zastanów się nad „jej długością, szerokością i czy
ta droga wiedzie przez równiny czy przez doliny i pagórki”
(CD 112).
Następnie przyglądaj się trudowi, jaki podejmuje Święta Rodzina. Zauważ pokój, milczenie, cichość. Wczuwaj się również
w myśli i uczucia, jakie towarzyszą Maryi i Józefowi. Czy pogodzili się ze swoją nieplanowaną podróżą na sposób pogodzenia
się z losem, czy też podejmują podróż z nadzieją, wdzięcznością,
całkowitym powierzeniem się Najwyższemu i oczekiwaniem na
Jego dalsze znaki?
W kontekście tej drogi przyjrzyj się również własnej drodze
życia. Zadaj sobie również pytanie, do jakiego Betlejem zmierzasz? Czy jesteś otwarty na ryzyko drogi z Bogiem do nieznanego Betlejem?
2. Odrzucenie
W dalszym ciągu kontemplacji przeżywaj odrzucenie
Świętej Rodziny. Maryja i Józef nie znaleźli miejsca w żadnej gospodzie. Były one przepełnione w związku ze spisem
i napływem ludności do Jerozolimy. Nie jest też wykluczone, że Maryja i Józef nie znaleźli miejsca z powodu swego
ubóstwa.
W Betlejem Maryja i Józef doświadczają samotności.
Samotność wpisana jest w kondycję ludzką. Ona tworzy
w nas przestrzeń ducha, który owocuje darem i głębokimi
relacjami osobowymi. Może jednak stać się przyczyną wyobcowania. Maryja i Józef spotkali się z takim wyobcowaniem w Betlejem.
Również ciemnej stronie wyobcowania ulegli mieszkańcy
Betlejem. Mieszkańcy Betlejem zapomnieli o gościnności,
tak istotnej w starożytnym Wschodzie; wykazali również
brak ludzkiej życzliwości i zainteresowania wobec kobiety
ciężarnej, znajdującej się w potrzebie.
Odrzucenie Jezusa i Świętej Rodziny stanie się odtąd symboliczne. Starzec Symeon powie w świątyni jerozolimskiej:
„Oto Ten przeznaczony jest (…) na znak, któremu sprzeciwiać
się będą (Łk 2,34).
dokończenie na str. 

F
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Przedziwne narodziny

Kontemplacja na Uroczystość
Narodzenia Pańskiego
dokończenie ze str. 

F

A św. Jan napisał w Prologu: Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło
do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli (J 1,10-11).
Całe ziemskie życie Jezusa będzie czasem odrzucenia
– znakiem sprzeciwu; od Betlejem, przez Nazaret aż po
Kalwarię. Również historia ludzkości i historia poszczególnego człowieka jest czasem sprzeciwu wobec Jezusa i Jego
Ewangelii.
Kontempluj w tej scenie odrzucenie Jezusa w Betlejem
i zastanów się w jaki sposób Jezus bywa odrzucany w twoim
życiu. Zobacz świat, który konstruujesz sam; świat, w którym
nie ma miejsca dla Niego. Nazwij po imieniu „gospodę”, do
której nie chcesz wpuścić Jezusa.
Która strona samotności bierze w tobie górę? W jaki sposób zachowujesz się w sytuacjach odrzucenia, w niepowodzeniach i porażkach osobistych?

3. Narodzenie
Najstarsza tradycja, która sięga I wieku, mówi, że Jezus
urodził się w grocie na polu pasterzy, poza miastem, poza
Betlejem, światem, przez który nie został przyjęty (podobnie
jak umarł – na Golgocie, poza miastem). Wzgórza Betlejem
i okolic do dziś pokryte są takimi grotami. Do dziś też u podnóża Betlejem rozciągają się doliny, szczególnie nadające się
na pastwiska. Apokryficzna Ewangelia Dziecięctwa mówi
z kolei, że Jezus przebywał trzy dni w grocie, a następnie
Maryja z Józefem złożyli Go w stajni, w żłobie.
Św. Łukasz opisuje narodzenie Jezusa w sposób bardzo
zwięzły i prosty: [Maryja] „porodziła swego pierworodnego
Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie”. Czytając
ten tekst przychodzi nam na myśl tradycyjna szopka, ze żłobem dla zwierząt, stajenką, być może w kształcie groty. Zazwyczaj dodajemy jeszcze do tego wołu i osiołka.
Św. Łukasz mówiąc o żłobie, używa słowa fatne. To
słowo ma jeszcze inne znaczenia. Może to być rodzaj przenośnego kosza, albo podwójnej torby, którą zakładało się
na grzbiet osła czy wielbłąda. Do jednej strony torby wkładano narzędzia, a do drugiej żywność, chleb. Jezus rodzi
się w koszyku, torbie przeznaczonej na chleb. Rodzi się
w Betlejem, w Domu Chleba.
Jest to piękny symbol. Jezus rodzi się, jak pachnący chleb,
przygotowany do spożycia, aby stać się życiem dla ludzi.
Przychodzi jak manna z nieba, podarowana na utrzymanie
ubogiego, jak Ten, który się dzieli, wydaje, by swą ofiarą
przynieść pokój i zbawienie światu: „To jest Ciało moje za
was wydane” (por. Łk 22,19); „Ja jestem chlebem żywym,
który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył
na wieki” (J 6,51).
Natomiast obraz dziecka owiniętego w pieluszki nawiązuje
do ciała Jezusa owiniętego w całun i leżącego w grobie. Mamy
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tu więc nawiązanie do śmierci i zmartwychwstania Jezusa. W ten
sposób narodziny Jezusa są już zapowiedzią Jego Paschy.
Wszyscy wierzący Żydzi spodziewali się znaków zapowiadających przyjście Królestwa Bożego i czasów mesjańskich;
spodziewali się cudów i tajemniczych wydarzeń. W taki sposób
zapowiadali Mesjasza prorocy.
Znak Boga kontrastuje z tymi oczekiwaniami. Jezus nie
przychodzi w mocy, nie zatrważa, nie budzi grozy. Przychodzi
w słabości, w sposób bardzo ludzki, zachęcający i otwarty dla
każdego. W Betlejem Bóg przemawia w Dziecku. Bóg ukazuje
siebie w tym, co jest na ziemi najpiękniejsze – w niewinności,
bezradności i bezbronności dziecka.
Czy ten znak Boga przemawia dziś do ciebie? Jaki Bóg jest ci
bliższy: Bóg mocy, triumfu – Bóg Starego Testamentu czy Bóg
pokory, słabości, miłości – Bóg objawiający się w Jezusie?
Zechciej w tej kontemplacji odkryć na nowo głęboką pokorę
i ubóstwo narodzin Syna Bożego. Bóg rodzi się jak człowiek
najuboższy. Będzie także umierał jak najuboższy – na krzyżu,
nie posiadając nic, nawet tuniki.
W ten sposób Jezus dzieli ludzki los: „będąc bogaty, dla nas
stał się ubogi, aby nas ubóstwem swoim ubogacić” (2 Kor 8,9).
Kontempluj pokorę i ubóstwo Jezusa w całym Jego życiu:
od narodzin aż do pełnej kenozy, wyniszczenia i ogołocenia na
krzyżu. Zauważ także ubóstwo Jezusa w świecie i Kościele dziś.
Jezus żyje dziś w ubóstwie znaków sakramentalnych, szczególnie
w Eucharystii, w kawałku chleba; żyje w ubóstwie ludzi najbiedniejszych z którymi się utożsamia; żyje i działa poprzez ubóstwo
tych, którymi się posługuje. Zauważ ubóstwo Jezusa w twoim życiu duchowym. Jezus „zadowala się” twoimi bardzo małymi gestami miłości i poprzez te ubogie gesty czyni wielkie rzeczy.

4. Pasterze
W czasie obecnej modlitwy możesz kontemplować również nowonarodzonego Jezusa wraz z pasterzami. Kim byli
pasterze? W czasach Jezusa pasterze byli ludźmi, których
lekceważono. Wraz z rolnikami i rybakami tworzyli lud nie
znający prawa. Pasterze nie mogli skrupulatnie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawnych, gdyż
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pilnowanie i troska o stada zajmowała im cały czas. Z tego
powodu ortodoksyjni Żydzi patrzyli na nich z pogardą.
Z drugiej strony, w historii Izraela pasterze cieszyli się
szacunkiem i poważaniem. Byli nośnikami Tradycji i religii.
Pasterzem był np. król Dawid, prorok Amos. Tytuł pasterza
nadawano również Bogu – Jahwe. Także Jezus nazywa siebie
Dobrym Pasterzem.
Pasterze byli ludźmi prostymi, szczerymi, na swój sposób
pobożnymi. I ta właśnie prostota, prostolinijność sprawia, że
spontanicznie, bez wątpliwości i oporów przyjmują znak Boga
i zginają kolana przed Jezusem.
Ojcowie Kościoła podkreślają, że ci pasterze są jedynymi
ludźmi, którzy nie śpią, czuwają, troszczą się o stado, służą mu.
Zapewne nie myślą o narodzinach Mesjasza, ale czuwają przy
stadach. Wywiązują się ze swych obowiązków, w przeciwieństwie do mieszkańców Betlejem. Mieszkańcy Betlejem przespali
swoje człowieczeństwo, dlatego też nie widzą chwały narodzin
Pańskich. Nawet jeżeli nazajutrz dowiedzą się o niej od pasterzy,
to i tak nie uwierzą.
Pasterze troszczą się o stado, dlatego Bóg sam troszczy się
o nich: „Chwała Pańska zewsząd ich oświeciła”. Słowo chwała
Pańska (szekinah) oznacza opiekę Boga nad ludźmi, którzy są
wierni swojemu powołaniu, swojej misji.

Pasterze są również pierwszymi świadkami, ale także wysłannikami Nowonarodzonego. Zostaje im powierzona Dobra
Nowina o narodzeniu Zbawiciela, Mesjasza, Pana. Tą nowiną,
radością będą dzielić się z innymi. Radość pasterzy będzie rozprzestrzeniać się, zgodnie z maksymą: Bonum est diffusivum sui.
Właściwością dobra jest to, że się samo rozprzestrzenia.
W czasie tej kontemplacji zechciej stanąć w szeregu ubogich
i pogardzanych pasterzy.
Zastanów się czy twoje doświadczenia ubóstwa otwierają
cię na tajemnicę Wcielenia? Czy czujesz, doświadczasz, że
Jezus przyszedł także do ciebie? Czy jesteś gotowy, by być
świadkiem narodzin Jezusa? Na czym polega twoje czuwanie?
A na czym ospałość? Czy twoje trwanie w Bogu przynosi owoce, podobnie, jak w życiu pasterzy? Czy nie przesypiasz czasu
łaski, objawienia Boga?

Rozmowa końcowa:

Adoruj Jezusa jak Maryja, w pokorze i milczeniu lub jak
pasterze, radując się i uwielbiając Boga za tę „wielką tajemnicę wiary”. Odmów Zdrowaś Mario.
Stanisław Biel SJ

https://czestochowa-jezuici.pl/2020/12/24/przedziwne-narodzinykontemplacja-na-uroczystosc-narodzenia-panskiego/

Pomaluśku Józefie,
pomaluśku, proszę...

J

ózef i Maryja już dochodzą do Betlejem. Lada moment
narodzi się mały Jezus. Pomaluśku Józefie, pomaluśku,
proszę: Widzisz, że ja nie mogę, idąc tak prędko w drogę. Wyrozumiej, proszę, wszak widzisz, co noszę, w mym żywocie
mam Boga, przeto mi przykra droga. Bo już czas nadchodzi,
że się już narodzi – śpiewa Maryja w przepięknej pastorałce.
Posłuchajcie przepięknego wykonania tej pieśni przez
braci dominikanów. Przy tym brzmieniu można się poczuć
jak w Palestynie w czasach Jezusa.
Pomaluśku Józefie, pomaluśku, proszę:
Widzisz, że ja nie mogę, idąc tak prędko w drogę.
Wyrozumiej, proszę, wszak widzisz, co noszę,
W mym żywocie mam Boga, przeto mi przykra droga.
Bo już czas nadchodzi, że się już narodzi,
Którego mi zwiastował Anioł, gdy mię pozdrawiał.
A tak myślę sobie i chcę mówić tobie,
O gospodę spokojną, mnie w taki czas przystojną.
Bo teraz w miasteczku i w lada domeczku
Trudno o kącik będzie, gdy gości pełno wszędzie.
Wolą pijanice, szynkarskie szklenice,
Niżeli mnie ubogą, strudzoną wielką drogą.
Wnijdźmy, rada moja, do tego pokoja,
Do tej szopy na pokój, Józefie opiekunie mój.
A tak my oboje, i to bydląt dwoje,
Będziemy mieli pokój, Józefie opiekunie mój.

Już nam czas godzina, wielka to nowina,
Stwórcę świata porodzić, ten nas ma z Bogiem zgodzić.
Choć pałac ubogi, ale klejnot drogi,
Niebo, ziemia i morze, ogarnąć go nie może.
A Józef mąż zacny, służy jako baczny,
Najświętszą Pannę cieszył, bo to jego klejnot był.
Mój Józefie drogi, toć to ten mróz srogi,
Uziębnie nam dzieciątko, niebieskie pacholątko.
Przynieś proszę siana, w główkę, pod kolana,
Maleńkiemu dzieciątku, Boskiemu pacholątku.
A Józef mąż zacny, na dzieciątko baczny,
Wziąwszy sianka niewiele, w żłobeczku mu pościele
A zaś bydląteczko, wół i ośląteczko,
Parą swą nań puchali, dzieciątko zagrzewali.
Witaj, Królewiczu! niebieski Dziedzicu!
Bądź pochwalon bez miary za twe niezmierne dary.
(https://youtu.be/YiaNTN0aQEI)
BR 12/2021
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J. K. Dadak-Kozicka

O kolędach archaicznych
i bożonarodzeniowych

G

dy jaskółki gromadnie odlatywały na południe, wichury zdmuchnęły z drzew resztki liści, a pola rankiem
pokrywał śnieg – wiadomo było, że zima nadchodzi. We
wsiach gromadzono drewno i sprawdzano zapasy ziemniaków oraz gorzałki na rozgrzewkę dla domowych i sąsiadów,
którzy coraz częściej wpadali by pogadać.
Gdy nadeszło Boże Narodzenie i Nowy Rok – kolędy
były pieśniami rozbrzmiewającymi najczęściej, i to w całej
Polsce. W XIX wieku jednak nazwa ta miała nieco inne znaczenie, niż dziś. Świadczą o tym dwie słynne, wielokrotnie
wznawiane prace księdza misjonarza Michała Marcina Mioduszewskiego (1787-1868), profesora dogmatyki w Warszawie i Krakowie oraz zasłużonego zbieracza muzycznych
tradycji. Chodzi o Śpiewnik Kościelny czyli pieśni nabożne
z melodyjami w Kościele katolickim używane z 1838 roku
oraz Pastorałki i kolędy z melodyjami, czyli piosnki wesołe
ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane,
a przez X MMM zebrane. Uwaga: Piosnki te w kościele śpiewane być nie powinny. Kraków 1843.
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Dwoistość przeznaczenia pieśni zasygnalizowana w tytułach była sygnałem, przejawem nie tylko przemian kultury
– coraz wyraźniejszego oddzielania się tradycji ludowych od
kościelnych, zgodnych z ortodoksją katolicką, ale i muzyki.
Odrębność bardzo starych muzycznych tradycji ludowych,
o której świadczą zapisy niektórych pastorałek przypomina,
że sięgały one czasów przedchrześcijańskich. Na co wskazuje choćby nazwa: kolęda.
Historycy kultury przypominają, że nazwa calendae wywodzi się z tradycji rzymskiej: oznaczała pierwszy dzień
miesiąca, gdy składano sobie życzenia pomyślności, śpiewano i wręczano dary. Szczególnie ważne były calendae januarie, czyli pierwszy dzień stycznia, rozpoczynający nie tylko
nowy miesiąc, ale i rok; w 46 roku przed Chrystusem Juliusz
Cezar oficjalnie uznał ten dzień za początek roku administracyjnego. Nawiązuje do tego chrześcijaństwo nadając uroczystościom nowy sens: coroczne obchody dotyczą święta, które
rozpoczęło nową erę.
Ponadczasowy wymiar świętowania Bożego Narodzenia
i Nowego Roku podkreśla nie tylko cykliczność świąt, ale
także historyczny, jednostkowy fakt Narodzin Odkupiciela.
On – jako Dzieciątko urodzone na obczyźnie w ubogiej szopie – zmienił dzieje ludzkości zamieniając rzymskie prawo
do ut des (daję, abyś i ty mi dał – wg zasady wzajemności), na
prawo bezinteresownej miłości, także nieprzyjaciół. I tak kolędy zmieniły się w Pieśni Bożonarodzeniowe, choć wpierw
były pieśniami życzącymi, na które należało odpowiedzieć

* Świat polskiej muzyki *
darem, co zachowało się w polskiej ludowej tradycji pastorałkowej. Jej rozkwit obserwujemy w baroku. Wówczas Betlejem okazało się mazowiecką lub góralską wioską, a pasterze
spieszyli ze śpiewem „z dudkami” niosąc: „Kuba tłustego
barana, Michał wina pół dzbana”.
Takie praktyczne dary towarzyszyły śpiewanym i dziś na
wschodzie Polski życzeniom pomyślności (J. Bartmiński,
Kolędowanie na Lubelszczyźnie 1986), po których następowała niekiedy prośba o datek:
A ty Kasiu bądź wesoła, weź kluczyki, skocz do stoła,
a od stoła do szafeczki, wynieś, wynieś gorzałecki,
My gorzałkę wypijemy, zdrowia szczęścia winszujemy
na ten Nowy Rok!
Kiedyś życzenia te brzmiały zapewne tak:
Maszli nam daci, nie daj nam długo staci,
boć nas będzie uziąbaci.
Skakały bosy pod niebiosy, chciały kołacza i kiełbasy.
W każdym razie taką wersję – według zapisu z XVI wieku („Gospodyniej kolęda”) – przytacza znawczyni staropolszczyzny, profesor Helena Kapełuś („Słownik Folkloru Polskiego”, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965, s. 173).



Franciszkańska adoracja żłóbka z kołysaniem figurki
Dzieciątka dała początek wielu nowym śpiewom i zwyczajom. Pokłosiem franciszkańskiej tradycji może być kołysanka „Lulajże Jezuniu”, której tekst utrwalony został u nas
w XVIII-wiecznym rękopisie staniąteckim; melodię znamy
ze zbioru ks. M. Mioduszewskiego.
Najstarsze zapisy polskich tekstów kolęd dotyczą rękopisów XV– i XVI-wiecznych. Jeżeli początkowo dbano o ich
poprawność dogmatyczną, to potrzeby wyrażania uczuć –
głównie wyśpiewania radości – szybko wprowadziły bardziej
osobiste wyrazy ekspresji; zachowane teksty (zapisy nutowe
są późniejsze) opatrywano niekiedy informacją: „śpiewać
jako o słowiku”, czyli na melodie jakiejś pieśni popularnej;
dziś nie do ustalenia. Ta praktyka (zwana kontrafakturą)
wskazuje, że początkowo religijne teksty wykonywano do
znanych melodii, nierzadko z tanecznymi rytmami. Poświadczają to Symfonie Anielskie z 1630 roku, wprowadzające do
kolęd „świeckie nuty” (Anna Szweykowska Polskie kolędy
i pastorałki, PWM 1985).
Bogactwo rodzimych rytmów tanecznych (głównie mazurkowych: Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły, Do szopy
hej pasterze, i polonezowych: Pasterze mili, coście widzieli, Jezus Malusieńki czy Bóg się rodzi; rzadziej walcowych
Mizerna cicha stajenka licha do muzyki J. Galla, czy marszowych Mędrcy świata Z. Odelgiewicza) wyróżnia polskie
kolędy nadając im szczególny charakter.
Może dlatego ta śpiewana Ewangelia o Narodzeniu Pana,
tak osobiście zinterpretowana i muzycznie wyrażona, jest
tak trwała i bliska sercu? Jak pisał Jan Kochanowski w swej
Kolędzie (Pieśń nr XIV):
Tobie bądź chwała, Panie wszego świata
Żeś nam doczekać dał Nowego Lata
Daj, byśmy się i sami odnowili,
Grzech porzuciwszy, w niewinności żyli,
Łaska Twa święta niechaj będzie z nami,
Bo nic dobrego nie uczynim sami.
Mnóż w nas nadzieję, przyspórz prawej wiary,
Niech uważamy Twe prawdziwe dary.
Użycz pokoju nam i świętej zgody,
Niech się nas boją pogańskie narody,
A Ty nas nie chciej odstępować, Panie,
I owszem, racz nam dopomagać na nie.
Błogosław ziemi z Twej szczodrobliwości,
Niechaj nam dawa dostatek żywności.
Uchowaj głodu i powietrza złego,
Daj wszytko dobre z miłosierdzia swego!
(Jan Kochanowski – FRAGMENTA ABO POZOSTAŁE PISMA)
http://www.staropolska.pl/renesans/jan_kochanowski/fragmenta.html

Nurt kościelnych śpiewów Bożonarodzeniowych sięga
średniowiecza; wpierw nawiązywały one do tradycji łacińskich hymnów, ale za sprawą św. Franciszka, który wyczuwając bogactwo radosnych odczuć dotyczących Narodzin
Dzieciątka, zaczął włączać do obchodów świąt śpiewy ludowe i powszechne.

Wśród nowszych zbiorów można wymienić Kantyczki z nutami
„Pójdźmy wszyscy do stajenki” zebrane przez Jana Kaszyckiego, kierownika szkoły ludowej w Krakowie – muzykę przejrzał
Feliks Nowowiejski, a wydał X. Melchior Kądzioła, Redaktor „Prawdy” w Krakowie w 1911 r. (Nihil obstat – Kraków,
13 grudnia 1910 r.).
Reprint kantyczek na podstawie egzemplarza archiwalnego
dostępny jest w internecie – m.in. https://sklep.dominikanie.pl/
(cena ok. 20 zł.)
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Rocznica konsekracji
naszej świątyni

Uroczystość z okazji pierwszej rocznicy
konsekracji świątyni – 17 grudnia 2001 r.
2001 roku obchodziliśmy pierwszą rocznicę
17 grudnia
konsekracji naszej coraz piękniejszej świątyni. Nie-

dawno krzyż znajdujący się w górnej części głównego ołtarza zastąpiono olbrzymim wizerunkiem Chrystusa Króla
Wszechświata, obok którego umieszczono symbole czterech
Ewangelistów. Obchody rocznicy konsekracji zbiegły się
z rekolekcjami adwentowymi prowadzonymi przez o. Pawła
Mazanka, redemptorystę, profesora Uniwersytetu kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tym dniu mieliśmy
również możność gościć w naszej świątyni Radio Maryja
wraz z jego dyrektorem, o. Tadeuszem Rydzykiem. Transmitowano z niej, tradycyjny już, poniedziałkowy program,
z którym Radio Maryja pielgrzymuje po Polsce.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Eugeniusz Ledwoch. Współcelebransami byli: o. Tadeusz Rydzyk,
o. Jacek Cydzik, redemptorysta z Radia Maryja, rekolekcjonista o. Paweł Mazanka oraz nasz wikariusz ks. Piotr Borys.
W wygłoszonym słowie wstępnym ks. Proboszcz przedstawił sylwetkę bł. Władysława, patrona parafii.Mówił też
o początkach jej powstania.

Słowo wstępne Księdza Proboszcza

Szczęść Boże, Bracia i Siostry w Chrystusie, czciciele
Matki Bożej. (...)
Ojciec Jacek na początku wspomniał, że jesteśmy w kościele na Ursynowie-Natolinie pod wezwaniem bł. Władysława z Gielniowa. Błogosławiony Władysław jest patronem
Warszawy, Litwy a od 1988 r. – także patronem naszej parafii. Urodził się w XV stuleciu, mniej więcej w 1430 albo
1435 r. Był zakonnikiem bernardyńskim. Dwa razy był głównym przełożonym zakonu. Ojciec Byczawski na jego temat
wiele pisał, m.in., że autorstwa bł. Władysława są Godzinki
o Matce Bożej, a więc był on czcicielem Matki Najświętszej,
a także Męki Pańskiej. Pierwszy, sto lat przed Kochanowskim
pisał po polsku. Kiedy w początkach XVIII wieku w stolicy wybuchła wielka zaraza, zwana cholerą wtedy ojcowie,
kapłani, biskupi zanosili modlitwy do bł. Władysława, aby
odsunął tę straszną chorobę. W kronikach zakonu dominikanów i paulinów zapisano, że pewien braciszek dominikański
przyniósł klucze do paulinów, mówiąc: ja tu jestem już ostatni. Jak kiedyś przyjdą dominikanie, to im wręczcie te klucze.
I po intensywnej modlitwie, jak mówił również ojciec Byczawski, na niebie w pogodny wieczór ukazał się wizerunek
jakiegoś zakonnika. Wszyscy rozpoznali w nim bł. Władysława. Odtąd ustąpiła ze stolicy cholera i wyruszyła dziękczynna pielgrzymka z Warszawy do Częstochowy w roku 1711.
Sługa Boży kardynał Wyszyński 25 września 1953 r.
gło-sił Słowo Boże w kościele św. Anny i po tym kazaniu
i Mszy św. został aresztowany na trzy lata. Po powrocie co
roku mówił Słowo Boże o bł. Władysławie.
BR 12/2021

Ołtarz w dniu konsekracji
17 grudnia 2000 r.
Kto tego patrona wzywa ku pomocy, ten ją otrzymuje – tak
jak w 1920 r. kiedy nawałnica bolszewicka szła na Warszawę,
wystawiono relikwie św. Andrzeja Boboli i bł. Władysława,
i przy procesji z Najświętszym Sakramentem modlono się, aby
wróg ustąpił. Wiemy, jaki był skutek tej modlitwy i obecności
świętych relikwii obu świętych Polaków.
Kiedy tutaj były wielkie trudności z powstaniem tej parafii
w latach 80. to ks. Prymas Glemp polecił, aby jej patronem był
bł. Władysław, bo on potrafi wszystkie sprawy „wyprowadzić
na prostą”. Dziś jesteśmy w tej wspaniałej świątyni budowanej
tylko sześć lat, a w niej, w tej bryle, mieści się także katolicka
szkoła i ta świątynia mieści kilka tysięcy wiernych.
Jak napisał ks. Biskup Jarecki w protokole powizytacyjnym, parafia ta należy do największych w Warszawie. Wierni nie szczędzą swoich ofiar, aby coraz bardziej upiększać
wygląd świątyni. Tutaj też będzie rozbrzmiewał, już wiszący
na prowizorycznej wieży, największy odlany w Polsce dzwon
poświęcony bł. Władysławowi.
Ta Eucharystia jest sprawowana jako Msza św. koncelebrowana w intencji Radia Maryja, Ojca Świętego, Kół Przyjaciół Radia Maryja, które tutaj dzisiaj przybyły na naszą
parafialną, a zarazem także i Maryjną uroczystość, ponieważ
jest to pierwsza rocznica konsekracji tej świątyni.
W ubiegłym roku ks. Prymas konsekrował kościół w trzecią niedzielę Adwentu. Niech więc Chwała Boża za przyczyną
Matki Najświętszej, którą głosił bł. Władysław, dzisiaj sprawi,
abyśmy wychodząc z tej świątyni, mieli wielką nadzieję, że
w święta Bożego Narodzenia zagości wśród nas Jezus.
Szczęść Boże.
Oprac. KS

Tekst słowa wstępnego ks. proboszcza E. Ledwocha odtworzony z zapisu
magnetofonowego. (przedruk z „Brata” nr 1(56) ze stycznia 2002 r.
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Ewangelia według
Świętego Mateusza

H

istorię dzieciństwa Jezusa znajdujemy tylko w dwóch
Ewangeliach synoptycznych: w Mt 1-2 oraz Łk 1-2. Pamiętajmy, że dla pierwszych uczniów czymś najważniejszym były
krzyż i zmartwychwstanie, a w następnej kolejności czyny i słowa
Jezusa. Zainteresowanie dzieciństwem pojawiło się później.
Mateusz patrzy na narodzenie i dzieciństwo Jezusa oczyma
Józefa, Łukasz natomiast większą uwagę zwraca na przeżycia
Maryi. „Mateusz opowiada o Nim [wydarzeniu poczęcia i narodzenia Jezusa] z perspektywy świętego Józefa, który jako potomek Dawida pełni funkcję łącznika postaci Jezusa z daną Dawidowi obietnicą (…) – obietnicą wiecznego królestwa: Twój tron
będzie utwierdzony na wieki (2 Sm 7,16)” [1]. „Tak też prorokowali Izajasz, Micheasz, Jeremiasz, Ezechiel, Zachariasz. Od tego
czasu Mesjasza powszechnie nazywano Synem Dawida” [2].
„Zarówno u Mateusza, jak i Łukasza wydarzenia z dzieciństwa
Jezusa są bardzo ściśle – chociaż u każdego z nich w odmienny
sposób – powiązane za słowami ST” [1].
Ks. prof. W. Chrostowski podczas konferencji biblijnych
(2009, 2013) powiedział: „Ewangelia św. Mateusza opiera się na
przeświadczeniu, że aby umocnić tych Żydów, którzy uwierzyli
w Jezusa Chrystusa, oraz pozyskać tych, którzy w Niego jeszcze
nie uwierzyli, to trzeba im pokazać, trzeba im wykazać, że Jezus
Chrystus to jest Mesjasz, Syn Dawida, obiecany, zapowiedziany
na kartach pierwszej części Biblii, na kartach ST. Ci Izraelici,
którzy żyli wtedy, żyli Biblią. Oni znali ją doskonale. I wiedzieli,
że Ewangelia może być dla nich o tyle przekonująca, o ile jest
spełnieniem, ST”.
Gdy porównujemy cztery kanoniczne Ewangelie, to liczba
cytatów ze ST w poszczególnych Ewangeliach wygląda następująco: 70 u Mateusza, 18 u Marka, 19 u Łukasza, 12 u Jana.
„Jest to jeden z elementów podstawowej struktury jego [Mateusza] Ewangelii: dostarczenie ‘dowodu z Pism’ dla wszystkich
najważniejszych wydarzeń, wykazywanie, że słowa Pisma oczekiwały tych wydarzeń i przygotowały je od wewnątrz. W ten
sposób Mateusz pokazuje, że w historii Jezusa stare słowa stają
się rzeczywistością. Jednocześnie jednak pokazuje, że historia
Jezusa jest prawdziwa, to znaczy, że wywodzi się ze słów Pisma,
jest przez nie podtrzymywana i z nich utkana” [1].
„Pięć epizodów z dzieciństwa: rola Józefa w misterium narodzenia Jezusa (1,18-25), pokłon magów (2,1-12), ucieczka przed
prześladowcą Herodem (2,13-15), rzeź chłopców betlejemskich
(2,16-18), powrót z Egiptu do Nazaretu (2,19-23) to świadome
nawiązanie do Pięcioksięgu Mojżesza, jego biografii i autobiografii, a także uwertura do Ewangelii Mateuszowej, złożonej
z pięciu wielkich mów” – czytamy u ks. Tomasza Jaklewicza
w GN 51-52/2011.
NARODZENIE JEZUSA Mt 1,18-25
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak (Mt 1,18). Mateusz
rozpoczyna prezentację narodzin Jezusa od przedstawienia faktu
zaręczyn Maryi i Józefa.

Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem (Mt 1,18)
„W czasach Jezusa kobiety wychodziły za mąż zwykle w wieku kilkunastu lat, a małżeństwo zawierano w dwóch etapach.
Etap pierwszy, zwany ‘erusin’ („zjednoczenie”), polegał na
podpisaniu kontraktu ślubnego (tzw. ketuba) oraz uiszczeniu
opłaty ojcu przez pana młodego (tzw. mohar). Po podpisaniu
kontraktu, choć dziewczyna nadal przez pewien czas mieszkała
z rodzicami, młodzi byli prawnie usankcjonowanym małżeństwem, a to miało konkretne skutki prawne.
Po pierwsze, ewentualne zerwanie małżeństwa po ‘erusin’
było możliwe, ale wymagano od męża wręczenia żonie lub jej
ojcu oficjalnego dokumentu rozwodowego.
Po drugie, w przypadku niewierności strona poszkodowana
mogła domagać się zadośćuczynienia proporcjonalnego do zdrady
małżeńskiej, które przewidywało Prawo [Pwt 22,23-27].
Po trzecie, choć z poczęciem dziecka zazwyczaj czekano do
drugiego etapu ślubu, to nawet gdy panna młoda zaszła w ciążę z mężem zaraz po ‘erusin’, nie traktowano tego faktu jako
współżycia pozamałżeńskiego, choć w niektórych środowiskach
– zwłaszcza w wioskach i mniejszych miastach – mogło być postrzegane jako skandal obyczajowy” [3].
Wpierw nim zamieszkali razem (Mt 1,18)
„Po roku małżeństwa kobieta opuszczała dom rodziców i przenosiła się do domu męża. Niekiedy czas ten skracano. Drugi moment
zawarcia małżeństwa (tzw. nisuin) to zaślubiny, czyli uroczysta procesja – przeprowadzenie panny młodej do domu pana młodego. Pod
domem panny młodej gromadzili się goście, wszyscy w napięciu
wyczekiwali nadejścia męża. W dobrym zwyczaju było, by on się
spóźnił, kazał zgromadzonym na siebie wyczekiwać, dlatego biesiadnicy zaopatrywali się w lampy i oliwę. Gdy wreszcie pan młody
nadchodził, panna młoda wychodziła na zewnątrz i wszyscy w radosnej procesji udawali się do jego domu, gdzie odbywało się wesele. Biesiada weselna trwała niekiedy do pięciu dni. Maryja i Józef
są po pierwszym etapie zawarcia związku, ale przed etapem drugim.
Formalnie są więc już małżeństwem” [3].
Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego (Mt1,18)
„Ten krótki werset Ewangelii Mateusza streszcza wszystko,
co opisuje święty Łukasz w scenie zwiastowania Maryi (por.
Łk 1,26-38). To jest pierwszy moment, gdy zaczynają się wypełniać starotestamentalne proroctwa. Przede wszystkim proroctwo
Sofoniasza (So 3,14-17), (…) także obietnica z Księgi Izajasza
(Iz 49,5-6) – niezwykłe proroctwo zapowiadające zbawczą misję
przyszłego Mesjasza”.[3]
„Wcielenie Syna Bożego jest przypisane głównie Duchowi
Świętemu, choć jest dziełem całej Trójcy Świętej, a to dlatego,
że Wcielenie jest dziełem miłości Bożej, a celem jego – zbawienie i uświęcenie ludzi. Duch Święty zaś jest wyrazicielem
miłości wspólnej Ojca i Syna i Jemu przypisywane są dzieła
uświęcenia” [2].
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją
potajemnie (Mt 1,19).
„To jednak, co Mateusz – antycypując – mówi o pochodzeniu
Dziecka, Józef jeszcze nie wie. Musi przyjąć, że Maryja nie dotrzymała zaślubin i – zgodnie z Prawem – musi ją opuścić” [1].
W Księdze Powtórzonego Prawa znajdujemy jednoznaczne
nakazy dotyczące zdrady małżeńskiej – Pwt 22,22-26.
dokończenie na str. 10

F
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dokończenie ze str. 

F

„Przebieg procedury rozwodowej w I wieku n.e. jest udokumentowany w źródłach w sposób dość fragmentaryczny. Świadectwa epoki potwierdzają, że Józef miał prawdopodobnie dwie
możliwości. Pierwsza – doprowadzenie do publicznego procesu
w bramie miasta (odpowiednik dzisiejszych sądów), w czasie
którego starsi społeczności potwierdziliby, że kobieta, która jest
jego żoną i z nim nie mieszka, zaszła w ciążę – co skutkowałoby
udzieleniem rozwodu. Druga – wystawienie dokumentu rozwodowego przez zdradzonego mężczyznę. Na tej drodze proces nie
był konieczny, ale wymagano słowa wiarygodnych świadków.
I w jednym, i w drugim przypadku rozwód miał więc charakter publiczny. Józef wybiera trzecią drogę. Chce oddalić
Maryję potajemnie, czyli zupełnie po cichu – tak, by nikt nie
zauważył. (…) W tym jednym wypadku – na zasadzie wyjątku – postanowił działać inaczej niż przewidywało Prawo” [3].
Józef wybiera tę drogę, gdyż nie chciał narazić Jej na zniesławienie. „W tej decyzji Mateusz widzi znak tego, że Józef był
człowiekiem sprawiedliwym” [1].
Sprawiedliwy – co termin ten oznacza?
• na samym początku sprawiedliwym nazywano tę osobę, która w handlu za sprzedawany towar ustalała rozsądną cenę,
nie ustalała wyższej ceny, nie oszukiwała (cena wyważona),
• w Starym Testamencie [ST] zazwyczaj wierne przestrzeganie
prawa określano mianem sprawiedliwości. Wielu faryzeuszy, którzy utrzymywali, że są sprawiedliwi, a nawet pierwsi
wśród sprawiedliwych, ponieważ zachowują wszystkie, najmniejsze nawet przepisy wymagane przez prawo, pozwalając
sobie przy tym bez skrupułów na ciężkie uchybienia przeciwko sprawiedliwości i miłości.
• W Nowym Testamencie [NT] – sprawiedliwym nazywa się
tych, którzy postępują miłosiernie. Jezus chce wyższej sprawiedliwości, polegającej nie na ilości zachowywanych przepisów, lecz na zgodności z duchem prawa, duchem, którego
sednem jest istotna miłość Boga i bliźniego.
„Jeśli można powiedzieć, że forma religijności obecna w NT
streszcza się w słowie ‘wierzący’, to całość życia zgodnego
z Pismem Świętym w ST streszcza się w określeniu ‘sprawiedliwy’. Psalm 1 przedstawia klasyczny obraz sprawiedliwego.
Możemy więc widzieć w nim portret duchowej postaci świętego
Józefa” [1].
„Dla świętego Józefa Prawo nie jest celem, ale środkiem wiodącym do celu. Kto ma tego świadomość i kieruje się tą zasadą,
jest człowiekiem religijnie i emocjonalnie dojrzałym. Izraelita
sprawiedliwy to ktoś, kto tajemnice Tory poznał nie powierzchownie, jak myślący legalistycznie uczeni w Piśmie, ale dogłębnie
– taki człowiek z Prawa czerpie samą mądrość” [3].
„Po dokonanym przez Józefa odkryciu istotne dla niego jest
należyte zinterpretowanie i zastosowanie Prawa. Czyni to z miłością; nie chce wystawiać Maryi na publiczne zniesławienie.
Pragnie Jej dobra, także w momencie wielkiego rozczarowania.
BR 12/2021

(…) Szuka drogi jedności Prawa z miłością. W ten sposób jest
wewnętrznie przygotowany do przyjęcia nowego, nieoczekiwanego i po ludzku niewiarygodnego orędzia, jakie otrzyma od
Boga” [1].
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie
i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi,
twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej
poczęło (Mt 1,20). Pan Bóg objawia św. Józefowi tajemnicę
Wcielenia. Do Maryi anioł „przychodzi” (Łk 1,28), Józefowi natomiast ukazuje się we śnie. Anioł wzywa Józefa, żeby przyjął
Maryję do siebie, dzięki czemu jej dziecko, zgodnie z żydowskim prawem, będzie mogło zostać uznane za jego syna.
W komentarzu do przekładu BT (wyd. 3) czytamy: „ST
odnosi się do snów krytycznie (Pwt 13,2-6; Jr 23,25-32;29,8;
Syr 34,1-7). Sny w NT tym się wyróżniają, że nie są alegoryczne, tzn. nie potrzebują wykładni, lecz wprost pouczają: śniącemu
ukazuje się Bóg, anioł lub człowiek i przekazuje mu wiadomość
lub rozkaz (zob. Dz 16,9;18,9)”.
Pośrednictwo anioła w objawianiu woli Bożej jest znaną
formą ze ST (np. Rdz 16,7-8; Wj 3,1-2). „W Ewangelii Mateusza anioł pojawia się w Ewangelii Dzieciństwa i przy pustym
grobie (Mt 28,2). Tym samym motyw ten jest inkluzją księgi
– elementem pojawiającym się na początku i na końcu dzieła
literackiego” [3].
W Credo mówimy: „Wierzę (…) w Jezusa Chrystusa, Syna
Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny”. W książce Benedykta XVI
czytamy: „w historii Jezusa są dwa punkty, w których działanie
Boga wkracza bezpośrednio w świat materialny: narodzenie
z Dziewicy i powstanie z martwych z grobu, w którym Jezus nie
pozostał i nie uległ rozkładowi. (…) [Pan Bóg] przez poczęcie
i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa inauguruje nowe stworzenie. W ten sposób, jako Stwórca, jest także naszym Odkupicielem. Dlatego poczęcie i narodzenie Jezusa z Dziewicy Maryi
stanowią podstawowy element naszej wiary i sygnał świetlny
nadziei” [1].
Anioł objawia Józefowi fakt poczęcia Jezusa za sprawą Ducha Świętego. „W tym momencie święty Józef dowiaduje się, że
dziecko, które Jego żona nosi pod sercem, jest synem samego
Boga. W tym sensie ten werset – paralelnie do zwiastowania Maryi w Ewangelii Łukasza (Łk 1,26-38) – bywa nazywany zwiastowaniem Józefowi” [3].
„Józef jest wyraźnie nazwany synem Dawida i tym samym
zostaje jednocześnie określone powierzone mu w tym wydarzeniu zadanie: jako spadkobierca danej Dawidowi obietnicy ma
być gwarantem wierności Boga «Nie bój się» przyjąć tego zadania, które rzeczywiście może napawać lękiem. «Nie bój się»
– to samo powiedział Maryi zwiastujący anioł (Łk1,30). Przez
to samo napomnienie anioła Józef zostaje włączony w tajemnicę
wcielenia Boga” [1].
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi
swój lud od jego grzechów. (Mt 1,21).
Być może Józef obawia się, iż nie ma żadnych praw do syna
Maryi, poczętego w sposób cudowny: anioł go upewnia i wyjawia mu, że to on, Józef, nada imię oraz prawomocny tytuł syna
Dawidowego Dziecku, które się narodzi. „Imię Jezus (Jeshua)
znaczy: JHWH jest zbawieniem. (…) Tetragram, tajemnicze
imię z Horebu, w imieniu Jezusa tajemniczo zawiera się i zostaje
poszerzone do twierdzenia «Bóg zbawia».

* Spotkania biblijne *
Imię z Synaju, które – można by powiedzieć – pozostawało
niekompletne, zostaje dokończone. Bóg, który jest, jest Bogiem
obecnym i zbawiającym. Objawienie imienia Boga, zainicjowane w płonącym krzewie, zostaje dopełnione w Jezusie: Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty
Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich (J 17,26)” [1].
On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów – w ten oto
sposób imię Mesjasza znajduje wyjaśnienie w Jego posłannictwie, wyjaśnienie, jak należy rozumieć zbawienie człowieka
i na czym w konsekwencji polega istotne zadanie Zbawiciela.
„Z jednej strony zostało dane wzniosłe zadanie teologiczne,
bo tylko sam Bóg może odpuszczać grzechy. Dziecko zostaje
tym samym połączone bezpośrednią relacją z Bogiem, ze świętą
i zbawczą władzą Boga. Z drugiej jednak strony takie określenie
misji Mesjasza mogłoby rozczarowywać. Powszechne oczekiwanie zbawienia było określone przede wszystkim konkretną
trudną sytuacją Izraela; oczekiwano przywrócenia królestwa
Dawida, wolności i niepodległości i wraz z tym oczywiście także materialnego dobrobytu ludu, w znacznej części zubożałego.
Obietnica odpuszczenia grzechów to – jak się wydawało – zbyt
mało, a jednocześnie zbyt wiele; zbyt wiele, bo wkracza w sferę
zastrzeżoną dla samego Boga; zbyt mało, bo wydaje się, że nie
bierze pod uwagę konkretnych cierpień Izraela i jego rzeczywistej potrzeby wybawienia. (…) Człowiek jest bytem relacyjnym.
Jeśli zostanie zaburzona pierwsza, podstawowa relacja człowieka – relacja do Boga – wtedy żadna inna rzecz nie może być tak
naprawdę w porządku. To właśnie pierwszeństwo wchodzi w grę
w orędziu i w działalności Jezusa. Jezus chce najpierw wskazać
człowiekowi na sam rdzeń jego nieszczęścia i dać mu do zrozumienia, że jeżeli to w tobie nie zostanie uzdrowione, wtedy
mimo wszystkich znalezionych dobrych rzeczy nie będziesz
prawdziwie uzdrowiony” [1].
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”
(Mt 1,22-23).
Przywołane przez Mateusza słowo Boże to werset z Księgi
Izajasza (Iz 7,14): Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna
(hebr. almāh) pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem
Emmanuel. „Hebrajskie słowo almāh może oznaczać zarówno
młodą kobietę, jak i dziewicę” [3].
Benedykt XVI, podsumowując szerokie dyskusje egzegetyczne dotyczące cytowanego wersetu, stwierdza: „jestem
przekonany, że właśnie dzisiaj, po wszystkich wysiłkach egzegezy, możemy na nowy sposób dzielić zdumienie, że długi
czas nierozumiane słowo z roku 733 przed Chrystusem w godzinie poczęcia Jezusa Chrystusa stało się rzeczywistością
– że Bóg dał nam naprawdę wielki znak, który odnosi się do
całego świata” [1].
„W 734 r. przed Chrystusem królowie Syrii i Samarii wystąpili przeciw Achazowi, królowi judzkiemu. Pan Bóg przez
usta proroka Izajasza zapowiada Achazowi zwycięstwo. Na potwierdzenie tego Bóg gotów jest dać każdy znak, jakiego tylko
król zażąda. Król jednak z powodu niewiary nie chciał znaku.
Wówczas Prorok z Bożego nakazu wypowiada proroctwo o cudownym narodzeniu Mesjasza z dziewicy, co ma być największym znakiem (Iz, 1-14). Dziewicą tą jest Najświętsza Maryja
Panna, Matka Mesjasza; do Jej dziewiczego poczęcia odnoszą
się w sensie dosłownym powyższe słowa Proroka” [2].
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Imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami” – takie imiona,
wyrażające jakąś prawdę, są nieraz nadawane przez proroków
komuś, kto nazywa się całkiem inaczej. „Mateusz, a wraz z nim
cała chrześcijańska tradycja, widzi w tym zapowiedź narodzenia
Jezusa z Dziewicy Maryi – Jezusa, który w rzeczywistości nie ma
na imię Emmanuel, jednak – jak usiłują wykazać wszystkie Ewangelie – jest Emmanuelem. Ten Człowiek – jak nam to pokazują
– jest w samej swej osobie przebywaniem Boga z ludźmi. Jest
prawdziwym człowiekiem, a jednocześnie Bogiem, prawdziwym
Synem Bożym” [1].
„Emmanuel w sensie dosłownym i ścisłym – to Mesjasz.
Widać to z treści mowy Izajasza. Ziemię judzką, którą stale w Piśmie Świętym nazywa się ziemią Jahwy, zwie ziemią
Emmanuela (Iz 8,8). Moc nieprzyjaciół będzie skruszona ze
względu na Emmanuela (Iz 9,9-12). Dziecię mające się narodzić posiada imiona, które mogą się odnosić jedynie do
Dziecięcia Bożego i króla: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju (Iz 9,5). Choć więc imię
Emmanuel samo przez się nie oznacza Mesjasza, to jednak
uroczyste zwiastowanie Jego narodzenia można odnieść tylko
do Mesjasza, jak to czyni autorytatywnie św. Mateusz. Całe to
proroctwo (Iz 7,1-14) czytamy podczas adwentu w wotywnej
Mszy św. ku czci N.M.P. Rorate coeli, w tzw. roratach.” [2].
„Z kolei w ostatnich wersetach Ewangelii czytamy: a oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata
(Mt 28,20. Motyw Boga z nami pojawia się na początku i na
końcu Ewangelii, tworząc literacką inkluzję” [3].
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł
Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do
Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus (Mt ,24-25).
„Grecki termin paralambano (dosł. wziąć) w kontekście żydowskiego małżeństwa oznacza drugi etap zaślubin, czyli wspólne zamieszkanie. To jest moment, gdy – mimo początkowych
wątpliwości – Józef w pełni zaufał Bogu i Maryi, czego znakiem
jest decyzja dopełnienia małżeństwa. (…) Nie zbliżając się do
Maryi, Józef okazuje posłuszeństwo woli Boga oraz szacunek
swojej małżonce – zgadza się na to, jaką rolę ma jego żona w odwiecznym Bożym zamyśle” [3]. „Dążąc bezpośrednio do podkreślenia, że poczęcie Chrystusa nastąpiło dzięki działalności
Ducha Świętego, Ewangelista wspomina o dziewictwie Maryi
aż do narodzenia Jej Syna. Z tego bynajmniej nie wynika, że po
narodzeniu Chrystusa zaszła jakaś zmiana pod tym względem.
Przeciwnie, w oparciu o naukę sięgającą pierwszych lat chrześcijaństwa Kościół zawsze nauczał, że Maryja nawet po narodzeniu pozostała Dziewicą” [2].
Bibliografia:
Cytaty biblijne według elektronicznego wydania Biblii Tysiąclecia:
http://www.biblia.deon.pl
1. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo. Wydawnictwo
ZNAK, Kraków 2012
2. Ks. Dąbrowski Eugeniusz, Życie Jezusa Chrystusa w opisie Ewangelistów. PALLOTTINUM, Poznań 1957
3. Ks. Wyrzykowski Mateusz, Droga Świętego Józefa. Co słowo
Boże mówi nam o Oblubieńcu Maryi, Wydawnictwo eSPe, Kraków
2021

Spotkania Biblijne z ks. dr. Mateuszem Wyrzykowskim – (2)
Oprac. Jolanta Górecka
BR 12/2021
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* Medytacje *

Anna Kaszubowska

Medytacja na Niedzielę Narodzenia
Pańskiego
Nowonarodzony – Bliski
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. […]
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy (J 1,1-5.14).

Od

maleńkości była na wyciągnięcie ręki. Otulała moją bezbronność. Brała mnie w swoje
ramiona, chroniła przed zimnem, kołysała. Nuciła delikatnie do ucha, karmiła zatroskana o mój wzrost. Asekurowała pierwsze kroki, cierpliwa i czuwająca. Ocierała łzy z policzka, trzymała za dłoń przed zaśnięciem. Gdy
się budziłam, już miała dla mnie czas, już cieszyła się
nowym wspólnym dniem. Dla niej niepogoda nie istniała. Pokazała mi, że w deszczu można tańczyć, a na
mrozie rysować unikalne wzory. Podnosiła mnie, gdy
upadałam. Opatrywała. Prowadziła bezpiecznie. Z czułością uchylała przede mną kolejny rąbek świata, objaśniała jego tajemnice. Mówiła, że jestem skarbem.
W miarę upływu lat niezdefiniowany „inny” coraz
śmielej zaskarbiał jej uwagę. „To rozsądne, zasadne,
konieczne” – przekonywała. Zaczęło brakować jej czasu. Rozdrażniona, przedkładała lapidarne komunikaty
nad rozmowę. Polubiła imperatywy. „Zostaw! Zrób! Nie
marudź!” – tembr jej głosu złowrogo mutował. Przestała się witać, trzaskała drzwiami w pośpiechu. Znikała
z pola widzenia. Zasłaniała się obietnicami, iż pojawi się
w magicznym„kiedyś”. Usiłowała zasypać braki świąteczną paletą gestów. Uwydatniała, że trudzi się „dla” – rytualnie eksponowała własne niezadowolenie.
Kazała na siebie boleśnie czekać i prędko się nią sycić. Coraz słabiej odczuwalna, rozmywała się w oddali.
Wreszcie stała się samotnością.
BR 12/2021

Bliskość – tak jej na imię.
O tej pierwotnej, czystej, wrażliwej opowiadały mi
potem wielkie narracje – jej papierowe substytuty.
„Dawno, dawno temu…” – wspominałam ją ze wzruszeniem. Tęskniłam za nią. Byleby uciec z surowego „teraz”
choćby na chwilę do wyobrażonej komnaty łagodności.
Ów fantasmagoryczny azyl jednaknie żywił, realny głód
się wyostrzał. Tego podpatrywał, temu wykraść okruchy
więzi usiłował. Przeistoczył się w chłód obojętności, ona
zaś wzniosła niedostępną twierdzę. Dzisiaj w niej właśnie, w dojmującej ciszy drga lekki powiew niczym szept
z głębi. Gdy już wszystko nazwane, wszystko oswojone,
pora… wyjść. Powoli wychodzić z niezauważania do zauważania, z porzucania do pielęgnowania, z niebycia do
przebywania – do życia.
Jak to dobrze, Jezu, że przychodzisz w kruchości
dziecka. Dostępny na wyciągnięcie dłoni, bezbronny,
miłujący delikatność. Gdy dzielisz ze mną wszystko, co
ludzkie, doświadczam obecności, która „mówi” całą
sobą, że nie osamotnienie, ale braterstwo jest moją
rzeczywistością, drogą moją i moją radością.
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu
nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”
(Mt 1,23).
Dzięki tej Obecności wracam do domu – do słuchania, do współprzebywania, do wzajemności. W tym
domu uczę się czuć, być blisko, trwać we wspólnocie.
W tym domu rozwijam uważność na detale.
W tym domu dzisiaj celebruję Narodziny.

Andrea della Robbia, Boże Narodzenie

* Refleksje bożonarodzeniowe *

Stefan Kupiecki

Spełnienie Bożej
Obietnicy – refleksje
bożonarodzeniowe
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.
Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele.
(Iz 9,1-2a).

T

yle jeden z największych proroków Izraela – Izajasz.
Wiem, że pisząc te słowa, natchniony Autor miał na
myśli swoją udręczoną Ojczyznę. Wiem jednak również,
i wierzę w to głęboko, że my, chrześcijanie, mamy pełne
i niezaprzeczalne prawo zastąpić w tym proroczym widzeniu pojęcie narodu pojęciem ludzkości. Ona także kroczy
w ciemnościach i jest przepełniona mrokiem.
A dalej wieści izraelski prorok:
Albowiem Dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany.
(Iz 9,5a).
I wszystko jest już jasne, a sam Izajasz „przeobraża się”
z proroka narodu izraelskiego w proroka całej ludzkości.
W takim rozumieniu nie muszą już nas, chrześcijan, dziwić i zaskakiwać dalsze słowa proroczego widzenia:
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9,5b).
Zwróciłbym szczególną uwagę na słowa „Bóg”
i „Odwieczny”. Wszak my również uważamy z całą pewnością naszej wiary, że Ten, który przyszedł na świat, aby spełnić
Bożą obietnicę, naprawdę jest Bogiem i naprawdę jest Odwieczny.
Tajemnicze i pełne chwały, chociaż dla niektórych będące
znakiem zapytania powodującym nawet odruch odrzucenia,
słowo, jakie usłyszała z ust Bożego Wysłannika, Archanioła Gabriela pewna skromna, uboga i niczym pozornie nie
wyróżniająca się izraelska Dziewczyna. Zacytujmy je ze
szczerym wzruszeniem tak, jak je nam przekazał w swojej
natchnionej relacji Ewangelista Łukasz. Ten, który według
Tradycji Kościoła Powszechnego usłyszał je od samej Matki
Słowa Wcielonego:
Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus
(Łk 1,30b-31).
Na wyrażoną przez Nią wątpliwość, ów Boży Wysłannik
wyjaśnił:
Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni
Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane
Synem Bożym (Łk 1,35).
I wysłuchawszy z pokorą tych słów Maryja wyrzekła to,
co z uwagi na swoją treść wywracało cały dotychczasowy
porządek świata, coś co powinno zabrzmieć jak ogłuszająca
fanfara, a jednak wypowiedziane zostało niemal ściszonym
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głosem:
Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według
słowa twego (Łk 1,38).
I stało się tak...
A potem wszystko przebiegało normalnie ludzkim trybem.
Ciąża, wizyta u Elżbiety, poród, ucieczka do Egiptu, powrót
i długie, spokojne życie w Nazarecie. Na koniec spełnienie się
tragicznych słów wypowiedzianych przez starca Symeona:
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk 2,35).
Wspomniała o nich zapewne wtedy, kiedy jako zbolała
Matka stała na wzgórzu Golgoty i patrzyła na mękę i śmierć
ukrzyżowanego Syna.
Przypomnijmy w tym miejscu także pełne pociechy słowa,
które usłyszał, według Ewangelisty Mateusza, nieszczęsny,
zrozpaczony i zawiedziony w swych nadziejach Jej święty
małżonek Józef. Słowa wypowiedziane do niego we śnie przez
Anioła:
Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi,
twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się
w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus
(Mt 1,20).
I dodajmy jeszcze to, co napisał w swoim liście wielki
głosiciel i obrońca Słowa Bożego, Paweł Apostoł:
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM ku chwale Boga Ojca (Flp 2,9-11).
Stoimy u progu dni, kiedy to z wielką radością będziemy
obchodzić kolejną rocznicę Narodzenia Pańskiego, kolejną
rocznicę przyjścia na świat Słowa Wcielonego. Cieszmy się
zatem i radujmy!
Nie zapominajmy jednak w naszej radości wszystkiego,
co towarzyszyło temu wydarzeniu. A były przecież nie tylko dni pełne chwały i radości, ale i chwile trudne, bolesne,
nie pozbawione ludzkich rozterek i wątpliwości. Wiele z nich
pozostało po dzień dzisiejszy w sercach i umysłach niektórych z nas. I nie myślę tu tylko o członkach narodu wybranego, różnego rodzaju sceptykach, czy ateistach.
Myślę o nas, chrześcijanach, katolikach. Nie jesteśmy bez
winy i skazy.
Niech mi wolno będzie zakończyć moje rozważania słowami wyjętymi z prologu Ewangelii świętego Jana:
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz
świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go
nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało
moc, aby stali się dziećmi Bożymi... A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas (J 1,10-12.14a).
A oto pierwsza gwiazda na niebie. Czas zasiąść do stołu
wigilijnego, a potem – uroczysta Pasterka.
Chwała za to wszystko Bogu, w Trójcy Świętej Jedynemu,
a nam ludziom tu na ziemi, pokój.
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DIECEZJALNE
SPOTKANIE
MŁODYCH
„WSTAŃ, USTANAWIAM CIĘ ŚWIADKIEM TEGO,
CO ZOBACZYŁEŚ.” (DZ 26,16)

Ś

wiatowe Dni Młodzieży w diecezjach obchodzone były
dotychczas w Niedzielę Palmową. W tym roku, po raz
pierwszy, zgodnie z decyzją papieża Franciszka, Światowy
Dzień Młodzieży w diecezjach był obchodzony w niedzielę
Chrystusa Króla Wszechświata, 21 listopada.
W przededniu niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata,
w sobotę 20 listopada, młodzi z Archidiecezji Warszawskiej
spotkali się na Diecezjalnym Dniu Młodzieży w Świątyni
Opatrzności Bożej.
Podczas spotkania wysłuchali m.in. świadectw, wzięli
udział w adoracji oraz koncelebrowanej Mszy św. której przewodniczył metropolita warszawski JEm. kardynał Kazimierz
Nycz.
Hasło tegorocznego, 36 ŚDM „Wstań. Ustanawiam cię
świadkiem tego, co zobaczyłeś” pochodzi z Dziejów Apostolskich. To słowa, które Jezus wypowiedział po nawróceniu
świętego Pawła i to właśnie ten fragment wyznaczył przebieg
całego spotkania w Świątyni Opatrzności Bożej.
– Chcemy, aby ten dzień był przede wszystkim modlitwą,
aby Duch Święty uzdolnił nas do bycia świadkiem Chrystusa,
a potem, żebyśmy potrafili świadczyć na różnych płaszczyznach – swoim życiem, ale też na poziomie znajomości Boga
i Ewangelii. Bez tego nie da się świadczyć życiem. To musi
objąć całego człowieka.
Spotkanie w Świątyni Opatrzności Bożej było również uroczystym zakończeniem Pielgrzymkowej Sztafety Młodych.
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Od końca października odwiedzali oni kolejnymi grupami
archikatedrę warszawską, aby podziękować za beatyfikację
kard. Stefana Wyszyńskiego.
Dzięki pielgrzymce nastąpiła integracja między parafiami, czego od kilku lat nie mieliśmy. Ufam, że będą z tego
owoce.
Chciałbym to powtarzać w innych miejscach – powiedział
ksiądz Zbigniew Sawiak, rejonowy duszpasterz duszpasterz
młodzieży w Archidiecezji Warszawskiej.

* Otwieram drzwi *
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Taki będzie Kościół, jakimi wy będziecie

W

y jesteście Kościołem. Taki będzie Kościół, jakimi
wy będziecie. Od was, młodych zależy, czy będziemy
obecni na areopagach współczesnego świata. Aby jednak być
tam świadkiem Jezusa, trzeba najpierw Go spotkać – mówił
kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, do młodych
zebranych 20 listopada w Świątyni Opatrzności Bożej podczas Eucharystii będącej kulminacyjnym punktem obchodów
36. Światowego Dnia Młodzieży.
Przed Mszą św. młodzi uczestniczyli w spotkaniu, podczas
którego mogli wysłuchać świadectwa, pomodlić się przed
Najświętszym Sakramentem i przystąpić do sakramentu
pokuty.
Hasło tegorocznego ŚDM „Wstań. Ustanawiam cię
świadkiem tego, co zobaczyłeś” pochodzi z Dziejów Apostolskich. To słowa, które Jezus wypowiedział po nawróceniu
świętego Pawła i to właśnie ten fragment wyznaczył przebieg
całego spotkania w Świątyni Opatrzności Bożej.
Podczas homilii, zwracając się do kilkuset młodych, kardynał Nycz podkreślił, że są dwa zasadnicze powody dzisiejszego spotkania: to po pierwsze – dziękczynienie za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety
Róży Czackiej, po drugie – przeżywanie 36. Światowego
Dnia Młodzieży w diecezjach.
Metropolita warszawski przypomniał znaczenie dwóch
niezwykłych postaci beatyfikowanych w Warszawie ponad
dwa miesiące temu, ich więź duchową i wzajemne oddziaływanie.
Zastanawiając się nad tym, w czym współcześni młodzi ludzie mogą naśladować tych nowych błogosławionych
kardynał Nycz zwrócił uwagę na podejście młodego Stefana
Wyszyńskiego do zdobywania wiedzy.
Dużo się nauczył, bo chciał się nauczyć. Weźcie z niego
ten przykład gorliwego, kreatywnego, twórczego podejścia
do nauki. Od tego w dużym stopniu będzie zależało, kim będziecie, jacy będziecie i na ile będziecie mogli być pomocni
innym. To wy jesteście Kościołem. Taki będzie Kościół,
jakimi wy będziecie.
Kardynał zwrócił też uwagę na przykład Matki Czackiej,
osoby, która jako 22-latka dowiedziała się, że nigdy nie odzyska wzroku.
Posłuchała mądrego lekarza, który powiedział jej prawdę i poradził, żeby zajęła się niewidomymi. Pogodziła się ze
swoją sytuacją i wykorzystała wszystkie siły i możliwości,
by pomóc innym. Jej dzieło służy niewidomym do dziś.
Metropolita warszawski przypomniał też, że Matka Czacka pokazywała, że oprócz ciemności oczu istnieje ciemność
duchowa, ciemność wiary. Potrafiła przyciągać i inspirować
osoby niewierzące i poszukujące, oddalone od Boga. Było
to możliwe dzięki jej cichości, pokorze i mądrości.
Mówiąc o drugim powodzie spotkania kardynał Nycz
podkreślił, że są nim obchody 36. Światowego Dnia Młodzieży w diecezjach. Przypomniał, że św. Jan Paweł II ustanawiając Światowe Dni Młodzieży chciał, by odbywały się
one w wymiarze światowym co 2 lub 3 lata, a w pozostałych
latach – lokalnie w diecezjach w Niedzielę Palmową. Jak
podkreślił, papież Franciszek podjął decyzję o zmianie tego
terminu – na niedzielę Chrystusa Króla.

Nawiązując do liturgii słowa i czytania na temat świętego
Pawła, który spotkał Jezusa w drodze do Damaszku, kardynał
podkreślił, że wiarygodny świadek, to ten, który coś zobaczył i przeżył. Jeśli chcesz być świadkiem Jezusa, musisz Go
spotkać.
Przypomniał też, że Paweł przybywając wraz z małą grupą chrześcijan do wielkiego miasta, jakim był Damaszek, był
w podobnej sytuacji, w jakiej jesteśmy dziś my wobec doświadczenia wielkiego miasta. A jednak jakiś czas później to
właśnie Damaszek stał się wielkim centrum chrześcijaństwa.
– Musimy wejść w ten współczesny areopag świata,
zwłaszcza poprzez media, które stały się takim współczesnym Damaszkiem. Albo w nim jako chrześcijanie będziemy
albo nie będziemy. To, czy będziemy – zależy w bardzo dużym stopniu od was, młodych. Warunek jest jeden – by być
wiarygodnym świadkiem Jezusa, trzeba Go spotkać.
Przed Eucharystią w Świątyni Opatrzności Bożej odbyło się spotkanie młodych, podczas którego mogli oni m.in.
wysłuchać świadectwa 26-letniego Bartka z warszawskiego
Mokotowa. Opowiadał o trudnym dzieciństwie spędzonym
w rodzinie alkoholowej, doświadczeniu narkotyków i życia
na granicy prawa, pobytu w poprawczaku, nieumiejętności
budowania relacji i śmierci nienarodzonego dziecka, do którego – jak podkreślił – poczuł pierwszą w swym życiu miłość. Mówił o rekolekcjach, na które trafił w zasadzie przypadkiem i na których po raz pierwszy zainteresował się, kim
naprawdę jest Bóg.
Opowiadał też zebranym o dalszym brnięciu w zło, o poczuciu całkowitej klęski, chęci zakończenia swojego życia
i modlitwie skierowanej wówczas do Jezusa. Podkreślił, że
pod wpływem wewnętrznego głosu wyruszył w 2-miesięczną pielgrzymkę pieszą do Medjugorie i podczas tej wędrówki
dokonała się zmiana w jego życiu.
W czasie spotkania w dolnym kościele trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Wszyscy chętni mogli też tam skorzystać z sakramentu pokuty.
Modlitwę uwielbienia prowadziła schola „Syjon” z Duszpasterstwa Akademickiego Sandał.
Oprac. na podstawie: KAI/awo
oraz
https://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/diecezjalne-spotkanie-mlodych-taki-bedzie-kosciol-jakimi-wy-bedziecie/
Fot. Wojciech Łączyński
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Alek i kalendarz
adwentowy

A

lek oparł głowę na dłoniach i patrzył za okno, gdzie
szarzał jesienny, listopadowy wieczór. Chłopiec
smucił się, bo zajęcia w szkole znów były zdalne i Alek
nie mógł się spotykać na przerwach z kolegami. W dodatku mała siostra Tosia przeziębiła się, nie chodziła do
żłobka i była bardzo marudna.
– Alku – niewesołe rozmyślania syna przerwała swoim wejściem mama – jutro muszę jechać do biura. Właśnie rozmawiałam przez telefon z babcią i umówiłyśmy
się, że przyjedzie do nas rano. Powiedziała, że chętnie
zaopiekuje się Tosią i obiecała, że usmaży ci twoje ulubione racuszki z jabłkami.
Chłopiec od razu poweselał!Bardzo lubił spędzać czas
z babcią Kazią. Babcia zawsze miała dla niego mnóstwo
czasu – dużo rozmawiali, grali w planszówki, oglądali filmy przyrodnicze. Babcia zawsze cierpliwie odpowiadała
na wszystkie pytania wnuka. A perspektywa pysznych,
babcinych racuszków przepędziła zupełnie jesienne smuteczki. Alek z nową ochotą usiadł do odrabiania lekcji.
Następnego dnia Alka nie trzeba było budzić. Sam
wstał na pierwszy dźwięk budzika, umył się, zjadł
śniadanie i przygotował materiały do lekcji. Kiedy
usłyszał ciche pukanie do drzwi, pierwszy pobiegł,
żeby je otworzyć.
– Babciu, jak fajnie, że już jesteś! – chłopiec zawołał
radośnie na widok babci otulonej w ciepły płaszcz.
– Ja też się za wami stęskniłam Alku i bardzo się cieszę, że razem spędzimy dzisiejszy dzień. Porozmawiamy i zjemy coś dobrego, jak już skończysz swoje zajęcia
– dodała babcia, patrząc na przygotowany na biurku
chłopca komputer i książki.
Alek przytulił się na moment do babci, życzył dobrego dnia rodzicom wychodzącym do pracy i wrócił do
swego pokoju. W czasie zajęć słyszał, jak babcia bawi
się z Tosią, jak się razem z czegoś śmieją. Cieszył się na
myśl, że po lekcjach do nich dołączy.
Kiedy tylko zajęcia się skończyły, chłopiec wyskoczył
ze swojego pokoju szukając babci i Tosi. Okazało się,
że siostra, zmęczona zabawą zasnęła, a babcia smażyła
w kuchni swoje wyborne racuszki. Alek usiadł wygodnie
na krześle w kuchni i z wielkim apetytem zaczął pałaszować te smakowitości.
– Alku, a jak tam twój kalendarz adwentowy? –
zapytała babcia, zdejmując z patelni kolejną porcję
racuszków.
– Ojej! Ja… zapomniałem go przygotować – zmartwił się chłopiec. – Może zechcesz mi babciu pomóc?
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– Oczywiście, że ci pomogę – uspokoiła wnuczka
babcia Kazia – a masz już pomysł, jak ma wyglądać twój
kalendarz?
– Myślałem o tym, żeby na każdy dzień Adwentu
przygotować woreczek z zadaniem, ale takim dla całej
rodziny. Na przykład: ułóżcie wspólnie opowiadanie
o podróży Maryi i Józefa do Betlejem.
– Bardzo ciekawa ta twoja propozycja zadania. Tylko
kiedy znajdziecie na to wspólny czas?
– Miałem taki plan, żeby w dni powszednie wykonywać zadania przy rodzinnej kolacji – wtedy zawsze
mamy dla siebie trochę czasu. A w weekendy, to może
nawet podczas śniadania, albo po obiedzie?
Babcia uśmiechnęła się do wnuczka z oczami pełnymi
miłości i zapytała:
– A z czego chcesz zrobić te woreczki na niespodzianki?
Bo wiesz, że musi ich być aż 27, ponieważ Adwent zaczyna
się 28 listopada.
– Myślałem, żeby użyć do tego starą pelerynę z balu
przebierańców, na którym byłem w drugiej klasie – powiedział Alek przynosząc babci spory kawał czerwonego
materiału.
– A mama nie będzie miała nic przeciwko temu,
że potniemy taką ładną narzutkę? – zaniepokoiła się
babcia.
– Nie martw się babciu, mama powiedziała, że mogę
z tym robić, co zechcę – odpowiedział wnuczek.
Babcia i Alek usiedli przy stole i wspólnie zaczęli
przygotowywać woreczki do domowego kalendarza
adwentowego.
– To jakie zadania planujesz włożyć do tych sakiewek? – zapytała babcia, kiedy powstawał już ostatni
mieszek. – pierwsze już znam, a pozostałe? Masz już
przygotowane?
– Mam pomysły na kilka zadań, ale nie na wszystkie.
Może babciu razem wymyślimy?
– Dobrze Alku – zgodziła się babcia.
Tego popołudnia Tosia spała wyjątkowo dobrze i tak
długo, że Alkowi i babci prawie udało sięskończyć przygotowanie całego kalendarza adwentowego. Pozostało
już tylko jedno zadanie – to ostatnie, na Wigilię Bożego
Narodzenia. I wymyślenie tego zadania okazało się
najtrudniejsze.
– Babciu, może „wspólne ubranie choinki”? – zaproponował Alek.
– A jak ją ubierzecie wcześniej? Zadanie będzie
nieaktualne – zauważyła babcia.

* Braciszek *
– No tak… To może „przygotowanie stołu do uroczystej kolacji”? – bez przekonania rzucił pomysł chłopiec.
– Alku, a co powiesz na propozycję „będę dziś mówił
innym tylko dobre rzeczy”? – zapytała babcia.
– Babciu, ale super pomysł! – chłopiec popatrzył na
babcię z wielkim uznaniem i aż klasnął w dłonie.
Kiedy rodzice wrócili do domu, zastali rozwieszony na
ścianie w przedpokoju kalendarz adwentowy.
– O, widzę synku, że babcia dziś miała sporo zajęć
– zażartowała mama.
– Ale to były bardzo przyjemne zajęcia – uśmiechnęła
się babcia do Alka. – Adwent już przecież za dwa dni i wygląda na to, że wasza rodzinka jest gotowa do dobrego
przeżycia oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.
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W ostatnią niedzielę listopada mama sięgnęła do woreczka w kalendarzu i z uśmiechem głośno przeczytała
pierwsze rodzinne, adwentowe zadanie:
– Powiedz każdemu członkowi rodziny co najmniej
trzy komplementy.
– Ale trudne zadanie – tata żartobliwie zmarszczył
czoło – to ja powiem każdemu z was jeden komplement
na śniadanie, jeden na obiad, a jeden na kolację – może
być?
– Może – zgodził się Alek – jestem ciekaw, jakie komplementy powiesz nam na śniadanie?
– Na pewno równie smaczne, jak te naleśniki mamy
– roześmiał się tata, a razem z nim cała rodzinka.
Ciocia Renia

Dokończ zdanie z Ewangelii wg św. Mateusza 1.21 przechodząc przez labirynt.
Znajdź właściwą drogę wiodącą do wyjścia z labiryntu,
a później spisz kolejno napotkane litery na liniach na dole strony.
Nadasz Mu imię _____________________________________________
BR 12/2021
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Kochane Życie

5.12.2021 r., Kochane Życie, pr. I, Familijna… ok.6.15

Pokłady pamięci

Dzień dobry
Zwykło się mawiać, że aby kogoś dobrze poznać, należy
zjeść z nim beczkę soli. No więc może dziś o tej soli słów
parę…
Nie pamiętam, żeby o tym uczono mnie w szkole, ale też
mam prawo już nie pamiętać. A zresztą tematami wtedy były
raczej plan 6-letni a potem pięciolatki, niż jakaś mam żupa
solna na prowincji.
A tymczasem mamy u siebie taki mały cud świata – Bochnię i Wieliczkę. Podobno już 3 tys. lat przed Chrystusem pojawiła się tam sól, na ziemiach Polskich pierwsze piśmienne
ślady to rok. ok. 1248, choć już i w 1044 coś tam wzmiankowano. Zaś z Wieliczką związana jest historia świętej Kingi,
święta Kinga z Węgrami, i tak dalej… A sama Wieliczka to
już obiekt UNESCo…
– Wybiła nasza godzina, otwarły się wrota i przed nami
800 schodów w głąb kopalni napisała ongiś Pani Elżbieta
z Katowic o wycieczce do Wieliczki. I dalej: Nie wiem jakich
użyć słów do opisania tych cudów natury i rąk ludzkich. To
wszystko trzeba zobaczyć dotknąć, polizać solną ścianę, po
prostu przeżyć! – zachwycała się. Ale też: Niewiele osób wie,
że to właśnie w Wieliczce znajduje się jedyna w Europie
podziemna Droga Krzyżowa. Wyjątkowa instalacja to 12 misternie wyrzeźbionych w drewnie tablic. Ta podziemna Droga krzyżowa powstała w pamiętnym 2010 roku…
I tak to krzyżują się także ludzkie ścieżki – ciężka praca
i modlitwa, historia i codzienność, sacrum i profanum. Wiosną dotarła do mnie wiadomość że grupa Polaków mieszkająca
w Wielkiej Brytanii organizuje ekstremalną Drogę Krzyżową,
w ten sposób niosąc przesłanie swoim angielskim braciom.
Pojechali tam za chlebem a stali się jakby apostołami.
To także sól naszej ziemi.
Elżbieta Nowak
12.12.2021 r., Kochane Życie, pr. I, Familijna… ok.6.15

Było – nie minęło

Dzień dobry.
Tak się czasem dziwnie składa że akurat gdy jest jakaś
rocznica czy inny znaczący dzień, to jakby i okoliczności
się same układają w tymże temacie. Jutro wypada rocznica
stanu wojennego, kolejna już, nowe pokolenie w tym czasie
wyrosło, i nowe wydarzenia zakrywają tamte niedobre dni.
Nie powiem że wszystko już jest poukładane, bo nasze dzieje
wciąż się dzieją. Ale jakoś sobie radzimy z naszą współczesnością, lepiej lub gorzej, mądrzej lub nieudolnie.
Znów czytam powieść „Czas niedokonany” i akurat jestem w momencie, gdy nastaje w Polsce Stan Wojenny…
Bohaterkę milicjanci zabierają z domu do więzienia, ma być
internowana, ale dzięki staraniom męża i półświadomemu
podpisaniu lojalki, wychodzi na wolność i wraca do domu,
do męża i synka… Oprócz konkretnych wydarzeń opisane są
uczucia jakie miotają bohaterami tej opowieści, momenty euforii, ale i goryczy oraz poczucia klęski…
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A zaczyna się ta saga od przyjazdu ze Stanów Zjednoczonych
właśnie tego syna, który był wtedy małym chłopcem, do matki do
Polski. Jest to opowieść o ludziach
na przestrzeni wielu dziesięcioleci,
i czasami warto na to wszystko co
nas spotkało popatrzeć nie tylko
swoimi oczami. Nawet to ciekawe,
jak inni przeżyli czas miniony, przymierzamy się do ich losów, czasem zastanawiamy, co byśmy zrobili na ich miejscu.
Mam wciąż w pamięci tamten poranek 13 grudnia 1981 r.,
gdy poszłam do kościoła, a na ławkach ktoś pozostawiał karteczki zapisane na maszynie o tym, jak to zbójcy nocą wdarli
się do domów…
Już po powrocie sąsiadka dopytywała, czy nie wiem, co
się stało z telefonem, bo jest głuchy…
I dopiero po otwarciu telewizora wszystko się wyjaśniło.
Co ja zresztą będę Państwu opowiadała? Ci co pamiętają
jak to było, to nie muszę im o tym mówić. Zaś inni, niech
sobie poczytają, albo podpytają swoich staruszków.
Ciekawe jak następne pokolenia będą nas wspominać.
Może tak jak my dziś opowiadamy o „Bitwie pod Grunwaldem” albo o Powstaniu Warszawskim…
I co powiedzą na Marsze Niepodległości?
Elżbieta Nowak
19.12.2021, Kochane Życie, pr. I, Familijna… ok. 6.15

Częstochowa adwentowa

Dzień dobry.
– Ponad wszystko CZĘSTOCHOWA! – napisała moja
wierna korespondentka (codziennie list!). Teraz opisała swoją wyprawę przedświąteczną do Częstochowy, podziękować
Matce Bożej za przeżyty rok.
– Nigdy dotąd nie mieliśmy tyle spokoju i czasu na modlitwę. Jednak smutniej bo mniej ludzi. W pierwszy dzień znalazło się więcej na Apelu, na drugi dzień poszliśmy o 6-tej, było
biało. – ten fragment oddaje zimową atmosferę Jasnej Góry.
I dalej:
– Lekko nie było, szliśmy z dworca , padał mokry śnieg,
korki, nawet taxi nie rozwiązałoby problemu. Warunki w Domu Pielgrzyma super. To co potrzeba. Zwykle jeździliśmy samochodem z dziećmi, nerwy, pośpiech, choć z Częstochowy
wraca się zawsze uszczęśliwiony. Pamiętam jak syn powiedział „na taki dzień warto był czekać cały rok”.
Dalej czytamy:
Sama Częstochowa, płakać to za mało, wzdłuż ulic ściany
z drzwiami wejściowymi małych sklepików, reszta w gruzach, zlikwidowane, do wynajęcia. Na ulicy spotkaliśmy jedną osobę z kulą, babcia na spacerze, było ciemno.
W drodze powrotnej upomniał nas strażnik za maseczki,
jakie to nieludzkie, napisy na dworcu że nie wolno spożywać
posiłku. Nie zapłaciliśmy mandatu, tylko upomnienie. W pociągu znów maseczki i konduktor w rękawiczkach, pociągi to
już nie te dawne stukoty, suną i 160/h. Ja zatęskniłam za tym
stukotem i tamtą atmosferą…

Kochane Życie
I na koniec powtórzę słowa listu: Czy w tym roku mieliśmy taki dzień, na który warto było czekać cały rok?
Elżbieta Nowak
24.12.2019, „Kochane Życie”

Myśli na Wigilię

Dzień dobry.
To niesamowite szczęście że mogę do Państwa mówić
właśnie dzisiaj, w dzień Wigilii Bożego Narodzenia. Powiem
nawet więcej, traktuję to trochę w kategorii cudu…
Ostatnio dostałam wiadomość że Jedynka pragnie zmienić
pasmo poranne, a konkretnie wymienić osoby opracowujące
„Myśli na dobry dzień”. Jako osoba zainteresowana nie komentuję takich decyzji. Przecież życie nie kończy się na myślach, nawet jeśli są dobre, bo – jeśli chodzi o mnie – pozostaje mi dosłownie „Kochane Życie”, czyli felieton w Familijnej
Jedynce i „Kochane Życie” drukowane w „Niedzieli”, gdzie
zresztą prowadzę kącik poradniczy.
Całkiem przypadkowo dostałam te dodatkowe okołoświąteczne terminy „Myśli na dobry dzień”, jak jakiś gwiazdkowy
podarek! Dlatego tak się cieszę. Chciałabym przede wszystkim podziękować Słuchaczom, ale i korespondentom, bo
dzięki temu, że ktoś napisał, dowiedziałem się że mnie – czyli
nas – słuchał. A listy były przeróżne, od wyższych duchownych, po osoby z zakładów karnych… Pisali poeci i poetki,
rozżaleni życiem, wdzięczni za felietony, chcący się podzielić własnymi spostrzeżeniami…
To były setki listów przez ten okres, i proszę się nie niepokoić – można dalej do mnie pisać, do Familijnej Jedynki.
Siedziałam tam kiedyś przy telefonie, więc wiem że też mnie
słuchano. Mam sympatyczne glosy od ludzi młodych, którzy
życzliwie pochylają się nad moimi wiekowymi mądrościami,
ale też dostaję wzruszające listy od moich rówieśników, pisane czasem drążącą ręką i piękną polszczyzną, jak choćby
wierny Pan Józef:
„My Polacy w walce o prawdę nie jesteśmy sami, bo
zawsze jest z nami Jasnogórska Pani! Wznieśmy do nieba
Polskie serca czyste, w naszej Ojczyźnie i w każdej rodzinie
– króluj nam Chryste!”
Czyż nie są to słowa jakby specjalnie napisane na ten
świąteczny już dzień? I gdy zaśpiewamy o północy kolędę,
to pomyślmy o tych wszystkich, którzy akurat nie mogą być
z najbliższymi, bo może pracują w ten dzień, albo są daleko
od domu, może w szpitalu…
Gdy byłam wolontariuszem, często wypadał mi dyżur
w dni, gdy inni akurat świętowali, i miałam wtedy jakby poczucie misji. Na przykład – inni się już szykują na Sylwestra,
czy nawet do Wigilii, a ja tu muszę siedzieć przy telefonie….
Bo może ktoś do mnie zadzwonić…. Ach, to były też piękne
chwile, gdy człowiek człowiekowi jest potrzebny, i ta rezygnacja zdawało się że dla wyższego celu też dawała poczucie
szczęścia i wyjątkowości. I rodzina przez ten czas przecież
nigdzie nie uciekła, tylko wiernie czekała….
A tak dla porządku, to jeszcze dodam, że my Polacy, jesteśmy jedną wielką rodziną, nieprawdaż?
Elżbieta Nowak
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25.12.2020, „Kochane Życie”

Gdy przychodzi ten czas

Dzień dobry
Nie wiem jak Państwo ale ja w tym roku jakoś wyjątkowo
niecierpliwie czekałam na te Święta. Choć ostatnie tygodnie
nie nastrajały optymistycznie, gdy widziałam wiele pustych
ławek w kościele, to jednak wierzyłam wciąż i nieustannie,
że ta piąta tajemnica radosna – odnalezienie Pana Jezusa
w Świątyni – wypełni się i tym razem żywą treścią…
Bo bardzo potrzeba nam czegoś żywego, prawdziwego,
autentycznego. Głód Boga – to dokładnie odczuwałam przez
miesiące zaleconej izolacji od marca do czerwca…
I gdy już wyszłam z domu, to jakbym dostała skrzydeł!
No niestety, ani telewizja ani radio nie zastąpią żywego uczestnictwa w mszy świętej. I przypomniałam sobie te
wszystkie lata, gdy nie było żadnych ograniczeń, a ja wyliczałam skrupulatnie, kiedy powinnam a kiedy niekoniecznie
mam być w kościele… Jak dzisiaj się z tym czuję, nie muszę
Państwu opowiadać, bo to są te lekcje jakie otrzymujemy od
życia.
A czasami wydarza się i coś więcej…
Oto zbliża się moment rozwiązania, jakby na zamówienie
na same święta, i przyszła matka już jedzie do renomowanego szpitala gdzie była pod opieką i miała rodzić, bo czuje
swój czas. Ale tam mówią że jeszcze nie pora, i niech wraca
do domu! Ojciec jedzie więc po córeczki do przedszkola.
A w międzyczasie w domu się zaczyna, i dopiero jest zamieszanie! W akcję wplątana jest policja pozaregulaminowo
eskortująca w ulicznym korku samochód dziadka zdążającego z pomocą, babcia też już odpaliła auto z drugiej strony.
Z jeszcze innej nadjeżdża tato z córeczkami, zaś w trakcie
grane jest pogotowie zamówione przez młodocianego dostawcę pizzy wystraszonego przez szpitalną dyspozytorkę
że będzie odbierał poród, i potem już tylko szybka jazda do
najbliższego zwyczajnego szpitala, gdzie po 7 minutach od
chwili dotarcia na miejsce, na świat przychodzi nowy człowiek, chłopiec!
Tak, to kolejny mój prawnuk.
Mam ich już razem siedmioro! I chwała Panu!
Mówiła bardzo szczęśliwa
Elżbieta Nowak
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* Mowa nasza ojczysta *

Aby język giętki
powiedział wszystko,
co pomyśli głowa
Parę słów o adwencie…

W

łaśnie zaczyna się grudzień. W naszej świadomości jest to już miesiąc zimowy, mimo że zima kalendarzowa zacznie się dopiero za trzy tygodnie.
Wprawdzie ocieplenie klimatu powoduje, że ostatnio
dość dawno nie mieliśmy prawdziwej zimy, ale nigdy nie
wiadomo, jak będzie w tym roku. Tak czy inaczej świadomość zimowego charakteru „grudnia” jest zapisana
w samej jego nazwie, która pochodzi od słowa „gruda”
– czyli zamarznięta garść wilgotnej ziemi.
Grudzień to okres adwentu. Słowo to pochodzi z łaciny – adventus oznacza przyjście, nadejście. Jest to więc
okres oczekiwania na Narodzenie Boga, czyli na Święta Bożego Narodzenia. Adwent zaczyna się od nieszporów czwartej poprzedzającej Święta niedzieli i trwa do
zmierzchu 24 grudnia. Jego początek przypada między
27 listopada a 3 grudnia.
Początków obchodzenia adwentu należy szukać
w IV wieku. W tym czasie miał on charakter pokutny.
Trzeba było pościć co najmniej trzy razy w tygodniu
(a był to post ścisły, obejmujący również abstynencję
małżeńską) i codziennie bywać w kościele. Z czasem
wymagania złagodniały; ujednolicił je papież Grzegorz
Wielki.
Teraz adwent jest przede wszystkim oczekiwaniem
na przyjście Boga, ale szaty liturgiczne są fioletowe, czyli mają kolor żałobny, pokutny. Wyjątkiem jest trzecia
niedziela – jest to tzw. niedziela Gaudete (radujcie się)
i wtedy używa się koloru różowego. Przez cały adwent
w czasie Mszy św. pomija się radosną Glorię i Te Deum.
Bywa też, że ograniczona jest muzyka organowa. Czyli
jest to czas radosnego oczekiwania, ale i pełnej świadomości własnej grzeszności, stąd oczekiwanie połączone
jest z przygotowaniem w postaci pokuty.
Współcześnie adwent obejmuje cztery niedziele i ma
trojaki sens. Odwołuje się do oczekiwania na pierwsze
przyjście Boga na ziemię (czas przeszły); oznacza przyjście Jezusa do serc wiernych w Eucharystii (czas teraźniejszy) oraz oczekiwanie na powtórne nadejście Chrystusa na końcu dziejów (czas przyszły). W tym okresie
pierwsze czytania pochodzą z Księgi proroka Izajasza
i wyrażają właśnie wyczekiwanie na Zbawiciela. Pominięcie Glorii jest nie tyle wyrazem pokuty (jak w Wielkim
Poście), ale raczej znakiem czekania na najradośniej-
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sze wykonanie tego hymnu anielskiego, zaśpiewanego
w noc Narodzenia.
Tradycją Kościoła katolickiego jest odprawianie
w czasie adwentu o świcie Mszy zwanych roratami. Są
to Msze wotywne o Najświętszej Marii Pannie (wotywne
– to znaczy odprawiane nie wg formularza przypadającego na dany dzień, ale właśnie w całości poświęcone
innej intencji, w tym przypadku Matce Boskiej). Są one
odprawiane o świcie, czyli jeszcze po ciemku i stąd tradycja przychodzenia na nie z lampionami, aby oświetlić
sobie drogę w ciemnościach. Lampiony te jednocześnie
nawiązują do przypowieści Jezusa o mądrych pannach,
które oczekiwały na oblubieńca właśnie z zapalonymi
lampkami. Skądinąd bardzo piękny jest widok światełek, zdążających w stronę kościoła w ciemnościach poprzedzających świt.
Skąd pochodzi nazwa „roraty”? Bierze się ona od
śpiewu: „rorate caeli desuper” – co znaczy „spuśćcie rosę,
niebiosa”. Pieśń ta jest śpiewana (lub odczytywana)
na wejście, czyli na początku nabożeństwa.
Dodam jeszcze, że obecnie możemy się spotkać
z praktyką odprawiania rorat wieczorem, aby umożliwić
uczestnictwo w nich ludziom, którzy nie mogą przyjść
rano, choćby ze względu na godziny rozpoczęcia pracy.
Ważnym elementem adwentu jest wieniec adwentowy – symbol tego okresu. Uwity jest z gałęzi choiny,
w których umieszczone są cztery świece, symbolizujące
cztery niedziele adwentu. Co niedzielę zapala się kolejną
świecę. Pierwsza z nich jest świecą pokoju, druga – wiary, trzecia – miłości, czwarta – nadziei. Zielone gałązki oznaczają życie, nadzieję; kształt wieńca – krąg – to
powracający cykl życia.Wymownym symbolem jest sam
sposób zapalania świateł w czasie roratów – najpierw
w kościele jest ciemno, gdyż oświetlają go jedynie świece; gdy rozlega się pieśń „Chwała na wysokości…”, wtedy zapalają się wszystkie światła. Ciemność została pokonana, nastało światło…
Jest jeszcze jedna świeca – biała lub niebieska, obwiązana niebieską kokardą, tzw. roratka. To symbol
Najświętszej Marii Panny, która przecież przyniosła
Światłość na ten świat, a owa kokarda symbolizuje Jej
niepokalane poczęcie.
W niektórych rejonach naszego kraju mamy do
czynienia z wieloma innymi zwyczajami lokalnymi,
związanymi z adwentem. Świadczą one o tym, jak
ważnym okresem w naszej świadomości jest ten czas
– czas oczekiwania na najbardziej przełomowe wydarzenie
w dziejach ludzkości.
Halina Siwińska
Zapraszam do zadawania pytań.
Mail: h.siwinska@onet.pl

* Nasza historia *

Kazimierz Sadowski

13 grudnia
roku pamiętnego...

P

rzed 40 laty trzecia niedziela Adwentu przypadła
13 grudnia. Ten Adwent AD 1981 był pod wieloma
względami wyjątkowy. Był to wprawdzie jak co roku czas
oczekiwania na Boże Narodzenie, ale przebiegał, podobnie
jak i cały 1981 rok, w atmosferze społecznego niepokoju i totalnych braków w zaopatrzeniu.
Jednym z wydarzeń „adwentowych” był strajk w Wyższej
Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie który trwał od
25 listopada do 2 grudnia. Strajkujący podchorążowie sprzeciwiali się podporządkowaniu uczelni przepisom ustawy
o szkolnictwie wojskowym i domagali się, by WOSP został
objęty ustawą o szkolnictwie wyższym. Do strajku przystąpiło 96% podchorążych. Po spacyfikowaniu strajku grupa 229
studentów WOSP kontynuowała strajk w Gmachu Głównym
Politechniki Warszawskiej do 6 grudnia 1981 r.
Atmosfera napięcia i niepokoju trwała przez cały rok
1981, a właściwie od zakończenia strajku sierpniowego 1980
i podpisania porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej. Tak było też z rejestracją
NSZZ Solidarność, NSZZ Rolników Indywidualnych i NZS.

Kolejne prowokacje, próby zastraszania...
Podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy 19 marca trzej związkowcy z Solidarności (Jan Rulewski,
Mariusz Łabentowicz i Michał Bartoszcze) zostali dotkliwie
pobici przez funkcjonariuszy ZOMO. Związek stanął w ich
obronie i 27 marca zorganizowano ostrzegawczy strajk generalny – na cztery godziny stanęła prawie cała Polska. Władze zapewniły, że odszukają winnych pobicia i protest został
zawieszony. W tym czasie na terenie Polski odbywały się
manewry wojsk Układu Warszawskiego. Podczas ulicznych
manifestacji dochodziło do prowokacji dokonywanych przez
wmieszanych w tłum, ubranych po cywilnemu stacjonujących
na Golędzinowie funkcjonariuszy ZOMO.
W dniach 5-10 września oraz 26 września – 7 października
odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Na przewodniczącego wybrano Lecha Wałęsę. 8 września
Zjazd wydał posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej,
w którym wezwał związkowców krajów bloku socjalistycznego do wspólnej walki o wolność zrzeszania się.
Na Zjeździe nie byli akredytowani dziennikarze Polskiego
Radia i TV. Chyba jedynym akredytowanym dziennikarzem
był mój przyjaciel z Programu I Polskiego Radia, który od
początku powstania Solidarności był niemal wszędzie, gdzie
Lech Wałęsa jeździł „gasić pożary”. Od niego dowiedziałem
się, że wśród delegatów na Zjazd Solidarności znaczącą część
stanowili członkowie PZPR (zwłaszcza spoza Warszawy)
i to oni przodowali w zgłaszaniu postulatów i haseł kierowanych przeciwko ZSRR dając w ten sposób pożywkę dla
propagandy PRL na temat NSZZ Solidarność.
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Cały czas trwało ze strony władz zaostrzanie napięcia. I tak 10 września aparat partyjny otrzymał broń palną,
a 16 października wprowadzono przedłużenie zasadniczej
służby wojskowej. Zaś 25 listopada minister MSW gen.
Kiszczak zalecił podwładnym używanie w propagandzie
groźby interwencji wojsk radzieckich.
W dniach 11-12 grudnia odbyło się ostatnie posiedzenie
władz krajowych NSZZ Solidarność. Z tego posiedzenia był
wielokrotnie nadawany w radiu i TV wyrwany z kontekstu
fragment wypowiedzi Lecha Wałęsy, w której rzekomo nawoływał do walki. W tamtych czasach taki zabieg polegał na
cięciu i klejeniu taśmy magnetofonowej, toteż w pierwszych
emisjach tak przygotowanej informacji „fałszywkę” mogło
wyczuć nawet niewprawne ucho. W kolejnych powtórkach
można było zauważyć kolejne starania o poprawę jakości.
Sobotnia noc przed III Niedzielą Adwentu – 13 grudnia.
W wielu polskich domach przed północą pojawili się nieproszeni goście. Około 10 tysięcy ludzi, nie rzadko w bieliźnie, zabrano z domów i wywiezionych do nieznanych miejsc
odosobnienia. Do mojego przyjaciela milicjanci zapukali
jeszcze przed północą. Nie został wtedy zabrany dzięki sprytowi małżonki, łańcuchowi w drzwiach i determinacji sąsiadów, którzy zbiegli się słysząc hałas. A miało być po cichu,
bo dopiero od rana w TV trwał nieustający serial z generałem
Jaruzelskim ogłaszającym powstanie WRON i stan wojenny.
Przyjaciel trafił jednak na Białołękę, ale dopiero w środku tygodnia, gdy wpadł do domu po zmianę bielizny...
16 grudnia w kopalni „Wujek” do protestujących górników padły strzały. Zginęło dziewięciu górników, wielu
zostało rannych. Dziś, po 40 latach głównych winowajców
nadal brak! Niektórzy pewnie tłumaczą się już gdzie indziej.
Wyłączono telefony, co stało się przyczyną trudnej do
oszacowania liczby zgonów ze względu na brak możliwości wezwania pomocy. Wprowadzono godzinę milicyjną
i ograniczono swobodę podróżowania, by odwiedzić podczas świąt rodzinę, potrzebna była przepustka.
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generał
Florian Siwicki na posiedzeniu Biura Politycznego partii
zameldował:
„Na dzień dzisiejszy osiągnęliśmy zamierzony cel. [...]
Współdziałanie wojska z MO i SB bardzo dobre. Przełamaliśmy pierwszą pozycję – sparaliżowaliśmy, ale nie rozbiliśmy
przeciwnika. Wnioski:
1. Utrzymać stan wojenny, siły zbrojne na pozycjach wyjściowych, nie rozluźniać kleszczy wobec wroga.
2. Władze wszystkich szczebli bezwzględnie muszą egzekwować podporządkowanie się dyscyplinie i rygorom
stanu wojennego.
3. W uzasadnionych przypadkach demonstrować siłę, nie
rozluźniać rygorów na okres świąt. Równocześnie tam, gdzie
to możliwe, łagodzić dolegliwości stanu wojennego.
4. Po złamaniu strajku, izolowaniu przeciwnika nie może
być politycznej pustki. Potrzebna walka o umysły, potrzebne
duże zaangażowanie sił partii”.
Źródła: http://www.solidarnosc.gov.pl http://www.encyklopediasolidarnosci.pl/wiki/index.php?title=D00018_Strajk_w_WOSP_
Warszawa oraz wspomnienia własne.
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Z życia parafii

M

iesiąc listopad jest miesiącem, w którym nasze myśli
biegną ku niebu. Każdego roku, w listopadzie, wybieramy się na cmentarz. Odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych, odmawiamy krótką modlitwę, zapalamy znicze. Często myślimy wówczas, co się teraz z nimi dzieje, jak
wygląda życie po tamtej stronie, czy nas widzą i słyszą, czy
mogą mieć jakiś wpływ na nasze życie? Niektórzy mówią,
że śmierć to koniec wszystkiego, że po niej nie ma już nic,
ale my, chrześcijanie, wierzymy, że życie człowieka „zmienia
się, ale się nie kończy”.
1 listopada obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych. Z wielką radością wspominaliśmy tych zmarłych, którzy są już w niebie. To oni modlą się za nas i pomagają nam
w życiu. Prosimy ich, aby pomogli nam dobrze przeżyć życie
i jak oni osiągnąć niebo, dlatego staramy się ich naśladować.
Natomiast 2 listopada wspominaliśmy wszystkich wiernych zmarłych, to znaczy tych, którzy są w czyśćcu. Oni
potrzebują naszej pomocy, aby wejść do Nieba. Kościół nie
wspomina tych, którzy znajdują się w piekle, ponieważ im
już nic pomóc nie może. Wieczorem odprawiliśmy procesję
za zmarłych, podczas której wspominaliśmy zmarłych papieży, kapłanów, rodziców, chrzestnych, przyjaciół.
Kościół proponuje nam wiele form modlitwy za zmarłych.
Najważniejszą z nich jest zawsze Msza Święta, a w szczególności Msza św. gregoriańska (30 Mszy św. odprawianych
codziennie za jednego zmarłego). W polskiej tradycji istnieje
także modlitwa wspominkowa. W tej modlitwie modlimy się
za zmarłych, wymieniamy ich imiona i nazwiska, polecamy
Bożemu miłosierdziu.
W naszej parafii taka modlitwa odprawiana jest w I i II poniedziałek miesiąca o godz. 18.30, a Msza św. w intencji
zmarłych polecanych w wypominkach odprawiana jest
w każdy I poniedziałek miesiąca o godz. 19.00.
Ważną pomocą dla zmarłych są także odpusty, które są
darowaniem kary za grzechy. Można je uzyskać dla siebie samego albo dla kogoś ze zmarłych i w ten sposób pomóc mu
w osiągnięciu nieba. Jeśli ktoś z nas jest w stanie łaski uświęcającej, nie ma przywiązania do żadnego grzechu, pomodli
się w intencjach Ojca Świętego i wypełni jedną z czynności
określonych przez Kościół, może uzyskać odpust zupełny.
Do czynności wymaganych do odpustu należy na przykład
półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, odmówienie jednej części różańca, odbycie rekolekcji i wiele innych.
Odpust zupełny za zmarłych można uzyskać także za
pobożne nawiedzenie cmentarza (a także znajdującego
się w naszym kościele grobu śp. ks. kanonika Eugeniusza
Ledwocha, pierwszego Proboszcza i budowniczego kościoła) i równoczesne pomodlenie się za zmarłych w dniach
od 1 do 8 listopada. W tym roku, z racji pandemii, czas
ten został przedłużony przez Stolicę Apostolską na cały listopad, ale mogliśmy uzyskać taki odpust tylko za ośmiu
zmarłych.
11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości. Ten
dzień był także świętem Patrona naszych księży – Marcina
Wiśniewskiego i Marcina Żurka.
BR 12/2021

W niedzielę 14 listopada rozpoczął się XVI Synod Biskupów ogłoszony przez papieża Franciszka. Obecnie trwa jego
pierwszy etap, który realizowany jest między innymi przez
spotkania w parafiach. Także w naszej parafii ruszyły prace
związane z Synodem.
19 listopada odbyło się spotkanie dla liderów grup parafialnych, a tydzień później, 26 listopada ogólne spotkanie dla
wszystkich chętnych.
21 listopada przeżywaliśmy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ta niedziela kończy w Kościele rok
liturgiczny. Jest to także patronalne święto Akcji Katolickiej.
Podczas Mszy św. o godz. 13.15 dziękowaliśmy za nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i prosiliśmy dobrego Boga
o dalsze błogosławieństwo dla wszystkich jego Członków.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest także świętem patronalnym reaktywowanego 31 lat temu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. O godz. 18.00 została odprawiona koncelebrowana Msza św., której przewodniczył ks.
Kamil Falkowski, który jest Asystentem Diecezjalnym KSM.
Podobnie jak w ubiegłym roku podczas tej Mszy św. odbyło
się uroczyste ślubowanie nowych członków KSM. W tym roku
ślubowanie złożyło 25 dziewcząt i chłopców z naszej parafii
i z Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych z Chomiczówki.
Adwentowy dzień skupienia dla młodych „Bądź dobrej
myśli” odbędzie się w sobotę 4 grudnia. Dzień skupienia
rozpocznie się o godz. 9:30-16.00 dla młodzieży nie tylko
z KSM-u. W programie katecheza, medytacja, modlitwa.
Listopad to także czas, kiedy co roku rozpoczynaliśmy
wizytę duszpasterską. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym,
z racji pandemii nie będzie tradycyjnej formy odwiedzania
rodzin, wspólnej modlitwy i błogosławieństwa mieszkań.
Nie chcemy jednak całkowicie rezygnować z kolędy,
dlatego będziemy chcieli zaprosić Was na Msze św. o godz.
19.00, które będą odprawiane od 27 grudnia od poniedziałku do piątku w intencji Waszych rodzin. Żeby ograniczyć
ryzyko zakażeń, a także sprostać wytycznym państwowym,
będziemy zapraszać mieszkańców poszczególnych rejonów
parafii.
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Ślubowanie nowych członków KSM
Fot. K. Sadowski
Na specjalnie przygotowanym stoliku będzie wystawiony
koszyczek, do którego będziecie mogli złożyć napisane na
kartkach Wasze intencje (dziękczynne, prośby), które później
podczas specjalnego nabożeństwa będą przedstawione Panu
Jezusowi. Na końcu tego nabożeństwa zostanie udzielone indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
W niedzielę 28 listopada rozpoczęliśmy nowy rok
liturgiczny 2021-2022, podczas którego wspominamy
życie Jezusa Chrystusa: od narodzin, po głoszenie Dobrej Nowiny, aż po mękę, śmierć, zmartwychwstanie
i wniebowstąpienie. Zaczyna się on od Adwentu, który
ma dwie części:
W pierwszej, która trwa od I Niedzieli Adwentu aż do
16 grudnia, wierzący pochylają się nad tajemnicą Paruzji,
a więc powtórnego przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Nie
wiemy, kiedy to nastąpi, ale wierzymy, że będzie to na
końcu świata, kiedy wszyscy ludzie zmartwychwstaną.
W drugiej części Adwentu, która trwa od 17 grudnia do
Wigilii Narodzenia Pańskiego, przygotowujemy się na święta, w których wspominamy pierwsze przyjście Pana Jezusa
na świat. W tym oczekiwaniu przewodniczką dla wierzących jest Maryja, którą wspominamy w czasie Mszy św.
zwanych roratami (w naszej parafii roraty od poniedziałku
do soboty o godz. 6.45).
Adwent przybliża także postać Jana Chrzciciela, który
z mocą nawoływał do nawrócenia i przygotowania swojego
życia na przyjście Pana. Jan Chrzciciel, prowadząc radykalne

życie na pustyni, wypełnione modlitwą i postem, jako pierwszy rozpoznał w Jezusie Mesjasza. Dziś Jan Chrzciciel woła
do nas: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę
Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!” (Łk 3,4). Modlitwa, dobre uczynki, spowiedź i rekolekcje parafialne (12-14 grudnia)
niech pomogą nam wypełnić słowa Proroka i dobrze przygotować się na przyjście Pana.
Symbolem Adwentu są wieniec i świeca adwentowa – roratka. Chrystus jest określany jako „Światłość Świata”. Światło czterech kolejnych świec adwentowych ma nas prowadzić
do „Światła” – Jezusa wschodzącego w Boże Narodzenie, ale
Jezus jest również „Światłem”, do którego zmierza całe życie
człowieka i cała historia świata.
W piątek 17 grudnia przypada 21 rocznica konsekracji
kościoła i zarazem 20 rocznica poświęcenia górnej części
fresku ołtarzowego przedstawiającej Chrystusa Pantokratora
i symboliczne postacie czterech Ewangelistów.
Parafialny Zespół Caritas, myśląc o swoich podopiecznych, rozpoczął przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących pomocy. Dobrowolne ofiary na ten cel można
składać do 19 grudnia do puszki Caritas w kiosku parafialnym, do skarbonki Caritas w kościele lub wpłacać na konto
Caritas. Z uwagi na wciąż trwającą pandemię prosimy nie
przynosić produktów żywnościowych. Produkty te zostaną
zakupione z ofiarowanych środków. Od niedzieli 5 grudnia
Parafialny Zespół Caritas będzie także rozprowadzał świece
wigilijne Caritas.
Ks. DM
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Ku Kościołowi synodalnemu:
komunia, uczestnictwo, misja

10

października 2021 roku rozpoczął się XVI Synod
Biskupów Kościoła Powszechnego „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Papież
Franciszek uważa, że „droga synodalności jest drogą, którą Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia”.
Duży nacisk został więc położony na włączenie do
konsultacji synodalnych całego Ludu Bożego, gdyż „bez
prawdziwego uczestnictwa całego Ludu Bożego mówienie o komunii będzie tylko pobożnym życzeniem” – jak
powiedział abp Stanisław Gądecki. Stąd tak ważne jest
przeżywanie i umocnienie w Kościele wspólnoty sióstr
i braci, którzy razem wyznają i celebrują wiarę i razem
dają świadectwo o naszym Zbawicielu we wszystkich środowiskach życia.
Zapraszając wszystkich do włączenia się do Synodu,
papież Franciszek prosi, aby nie był on potraktowany jako
jednorazowe wydarzenie.
Z jednej strony celem Synodu jest wypracowanie takich metod duszpasterskich, dzięki którym owocniej będzie prowadzona misja ewangelizacyjna Kościoła.
Z drugiej strony chodzi o zdynamizowanie procesów
zachodzących w lokalnych wspólnotach Kościoła, aby doświadczenie bycia synodalnym było rozwijane na każdym
poziomie funkcjonowania Kościoła.
Samo słowo synod oznacza z języka greckiego wspólna droga, droga odbywana razem. Jak zauważają polscy
biskupi, mamy w czasie synodu przyjrzeć się temu, w jaki
sposób razem, duchowni i świeccy, budujemy wspólnotę
Kościoła?
Czy i jak w Kościele ze sobą rozmawiamy?
Jak często spotykamy się, by wspólnie szukać woli Bożej?
Na ile potrafimy cierpliwie słuchać siebie nawzajem,
szanując zdanie drugiego?
I właśnie nad tym mamy zastanowić się na różnych poziomach organizacji Kościoła, zarówno w nieformalnych
gremiach, jak i w ruchach, stowarzyszeniach, parafiach
i diecezjach.
Podstawa Synodu to spotkanie, słuchanie i rozeznanie.
Nie ma bowiem lepszego sposobu na zdobycie zaufania,
na pogłębienie relacji, jak spotkanie, bycie razem i cierpliwy dialog, któremu towarzyszy świadomość Bożej obecności.
Prace synodalne potrwają dwa lata. 17 października rozpoczęła się faza diecezjalna, która zakończy się
w sierpniu 2022 roku. Po niej nastąpi faza kontynentalna,
a wreszcie w 2023 roku – faza powszechna.
Na każdym etapie uczestnicy Synodu stawiają sobie
zasadnicze pytanie:
Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podąża razem”.
Jak owo „podążanie razem” realizuje się dzisiaj w waszym
BR 12/2021

Kościele lokalnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza
nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu
razem”? (Dokument Przygotowawczy Synodu, 26).
W celu ułatwienia przeprowadzania konsultacji synodalnych wskazanych zostało dziesięć różnych obszarów,
które wyrażają różne aspekty przeżywanej synodalności.
Obszary te to towarzysze podróży, słuchanie, zabieranie
głosu, celebrowanie, współodpowiedzialność w misji,
prowadzenie dialogu w Kościele i społeczeństwie oraz
z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, władza i uczestnictwo, rozeznawanie i podejmowanie decyzji oraz formowanie się do synodalności.
Nasza parafia aktywnie włączyła się w Synod. Od października trwały prace organizacyjne, których celem było
przygotowanie parafialnych konsultacji synodalnych.
Pierwsze spotkanie odbyło się już 26 listopada. Kolejne
będą odbywać się dwa razy w miesiącu do marca 2022
roku. Wszystkie spotkania odbywają się w piątki, w kościele, rozpoczynają się o godz. 20.00 i trwają około półtorej godziny.
Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie internetowej parafii. Tam również będą umieszczane szczegółowe informacje o najbliższym spotkaniu – tematyka,
fragmenty z Pisma Świętego do indywidualnej modlitwy
i rozeznawania oraz pytania, które będą poruszane na
spotkaniu. Zapoznanie się z nimi umożliwi lepsze przygotowanie się do konsultacji.
Spotkanie rozpoczyna zapalenie świecy synodalnej,
modlitwa do Ducha Świętego oraz liturgia Słowa. Po niej
następuje główna (najdłużej trwająca) część spotkania
– dialog, dyskusja.
Aby umożliwić wszystkim przybyłym swobodną wypowiedź wszyscy uczestnicy zostają podzieleni na małe
grupy, w których moderator prowadzi rozmowę, a po
spotkaniu sporządza notatkę. Podsumowanie każdego
spotkania będzie publikowane na stronie internetowej parafii. Po zakończeniu spotkań parafialnych zostanie sporządzona całościowa synteza, która zostanie przekazana
dalej do kolejnych prac synodalnych. Wszystkie spotkania
parafialne są otwarte, nie ma obowiązku uczestniczenia
we wszystkich spotkaniach.
Zachęcamy do jak najszerszego udziału w spotkaniach
aby – zgodnie ze słowami papieża Franciszka „zrodziły się
marzenia, powstały proroctwa i wizje, rozkwitły nadzieje,
umocniła się ufność, zostały opatrzone rany, nawiązały się
relacje, wstał świt nadziei, by uczono się od siebie nawzajem i budowano pozytywną wyobraźnię, która oświeci
umysły, rozpali serca, przywróci rękom siły”.
Marek Liszyński

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

25

Od naszego
mola książkowego
„Biblia staje się ofiarą poprawności
politycznej. Coraz częściej normą katolickiej wiary oraz teologii i moralności
nie jest Biblia i długa tradycja Kościoła,
zapoczątkowana przez autorów Nowego Testamentu, Ojców Kościoła, pisarzy
i teologów, lecz psychologia, socjologia,
„wsłuchiwanie się”, „rozeznawanie”,
analiza słupków popularności, natomiast
kanon Biblii schodzi na daleki plan,
jest niewygodny, a więc i niepotrzebny”
– mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski,
znany polski biblista, tłumacz nowego biblijnego przekładu z hebrajskiego „Księgi
Dwunastu. (Prorocy mniejsi)”.
Biblia Hebrajska, Księgi protokanoniczne ST – Księga Dwunastu (Prorocy
mniejsi) wydana w ramach Prymasowskiej Serii Biblijnej to początek monumentalnego dzieła. Ten autorski przekład protokanonicznych ksiąg Starego
Testamentu realizowany jest w oparciu o Biblia Hebraica Quinta (BHQ)
– czyli Biblia Hebrajska Piąta.
Numer oznacza piąte wydanie krytyczne, które opiera się na rękopisie
Biblii Hebrajskiej, znanym jako Kodeks Leningradzki (od miejsca przechowywania). Jest to rękopis, który
powstał w latach 1008 – 1009; w Polsce
panował wtedy książę Bolesław Chrobry. Kodeks Leningradzki zachował się
w stanie bardzo dobrym, ale po tysiącu
lat są i tam miejsca mniej czytelne.
Wydanie nazwane BHQ ma tę wielką
zaletę, że zawiera warianty rozpoznane
w żmudnym procesie porównywania
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tekstu Kodeksu Leningradzkiego z innymi zachowanymi tekstami, zarówno
hebrajskimi i aramejskimi, czyli oryginalnymi, jak i z przekładami, z których
trzy starożytne mają szczególne znaczenie: Septuaginta – przekład ksiąg
świętych na język grecki, Peszitta
– przekład na język syryjski oraz Wulgata – przekład na język łaciński.
Wielkie znaczenie mają też świadectwa tekstu Biblii odnalezione w Qumran i innych miejscach na Pustyni Judzkiej, na zachód od Morza Martwego.
Wszystko to składa się na panoramę
oryginalnego tekstu, który jest kanoniczny, czyli normatywny dla wiary.
To najnowsze wydanie krytyczne
ukazuje się dopiero od kilkunastu lat
w postaci zeszytów, które zawierają tekst poszczególnych ksiąg. Dotąd
opublikowano około 50% tekstu Biblii
Hebrajskiej i prace wciąż trwają.
W zamyśle tłumacza całość będzie
przekładem zwracającym szczególną
uwagę na chrystologiczne zapisy obecne
w Biblii Hebrajskiej.
Wszystkie dotychczasowe przekłady protokanonicznych ksiąg świętych Starego Testamentu na język
polski opierały się na dwóch starszych wydaniach krytycznych, znanych jako Biblia Hebraica Kittela
(BHK) i Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), które również opierały
się na Kodeksie Leningradzkim, lecz
były zaopatrzone w znacznie uboższy
aparat krytyczny.

To niezwykłe dzieło zawiera:
– wprowadzenia ukazujące historie najważniejszych przekładów Biblii, postaci i nauczanie dwunastu proroków
mniejszych na tle historii biblijnego Izraela oraz chrystologię Księgi
Dwunastu;
– przegląd cytatów i aluzji do Księgi
Dwunastu w pismach Nowego Testamentu;
– zasady przekładu Księgi Dwunastu
– obszerne wstępy do każdej księgi;
– marginalia z odniesieniem do odpowiednich miejsc w Nowym Testamencie, w których występują cytaty
z Księgi Dwunastu.
Księga Dwunastu (Prorocy mniejsi)
Przekład i wstępy:
ks. prof. Waldemar Chrostowski
Oficyna Wydawnicza Vocatio,
Warszawa 2021

Mająca porodzić przybyła do Betlejem
pewnego zimowego wieczoru wiele lat po
wyroczni proroka. Niemal siedemset lat później. Ale przybyła punktualnie, bo dary łaski
i wezwanie Boże są nieodwołalne. Bo tysiąc
lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy
dzień, który minął, niby straż nocna...
Tej nocy niebo pełne było świateł i tajemniczej wrzawy. Na polach betlejemskich można
było dostrzec sylwetki pasterzy biegających
tam i z powrotem, jakby nie mogli zasnąć.
W Betlejem. Gdzie narodziła się miłość Boga
Tarcisio Zanni
Wydawnictwo Serafin. Kraków 2021
BR 12/2021

* W naszej parafii *
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Terminarz parafialny
MSZE ŚWIĘTE W CIĄGU ROKU
W niedziele i święta:
7:00, 9:00,
10:30 (dla rodzin z dziećmi),
12:00,
13:15 (I niedziela miesiąca w intencji matek
oczekujących potomstwa, pozostałe
niedziele z liturgią chrzcielną);
18:00 (dla licealistów), 20:00 (dla studentów)
W dni powszednie:
7:00, 7:30, 18:00, 19:00
W soboty:
7:00, 7:30,
18:00 (liturgia niedzielna)

Poradnia rodzinna
Doradca życia rodzinnego
Dorota Strojnowska

Poradnia rodzinna służy pomocą
w sprawach rodzinnych
oraz przygotowuje narzeczonych
do sakramentu małżeństwa.
Kontakt z doradcą rodzinnym
poprzez e-mail:
poradnia.bl.wladyslaw@gmail.com

Parafialny Zespół Caritas
Dyżury: ostatni wtorek miesiąca
godz. 15.30-17.45

NABOŻEŃSTWA




Nabożeństwo ku czci bł. Władysława
z Gielniowa
poniedziałek: po Mszy św. o godz. 19.00
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
wtorek: po Mszy św. o godz. 19.00
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
środa: po Mszy św. o godz. 19.00
Nabożeństwo do św. Rity
III sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 18:00
Wypominki: I i II poniedziałek miesiąca,
godz. 18.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu
po Mszach św. w pierwszą niedzielę miesiąca
we wtorek:
po Mszy św. od godz. 19.00 do godz. 20.30
w piątek:
po Mszy św. od godz. 19.00 do godz. 21.00
oraz codziennie (poniedziałek-piątek)
od godz. 8.00 do 17.45.
Parafia bł. Władysława z Gielniowa
Warszawa, ul. Przy Bażantarni 3
http://blwlad.mkw.pl
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Chcielibyśmy, aby BRAT stał się pismem wszystkich parafian,
by służył przekazywaniu nie tylko informacji, ale także
świadectwa działania Jezusa Chrystusa w naszym życiu.
BR 12/2021

Tel. 604 641 047
Tel. 603 491 060




Konto bankowe:
PKO BP SA XVI Oddział W-wa

94 1020 1169 0000 8802 0063 3735

Kancelaria parafialna

czynna w dni powszednie
rano w godz. 9:00-10:00
po południu w godz. 16:30 – 17:45
oraz w soboty w godz. 9:00-10:00
( Tel. 22 648 59 11 (

e-mail: kancelaria@blwlad.mkw.pl
Numer konta bankowego parafii:
PKO BP SA IX O/ Warszawa
ul. Nowogrodzka 35/41

98 1020 1097 0000 7002 0001 0934
Zespół redakcyjny:
Dagmara Sankowska, Maryla Metelska, Paweł Krzysztof Polański,
Halina Sadowska, Kazimierz Sadowski, Halina Siwińska
Skład komputerowy – Kazimierz Sadowski, tel. 609-137-849
e-mail: kazek@blwlad.pl ; brat@blwlad.pl
Opiekun duchowy: ks. prałat Jacek Kozub, proboszcz parafii

Żywa szopka – Boże Narodzenie AD 2008

Fot. B. Leśniewski
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Michael Lucas Leopold Willmann „Śląski Rembrandt” (1630-1706) – Droga do Betlejem
Nie było miejsca dla Ciebie
W Betlejem w żadnej gospodzie
I narodziłeś się Jezu
W stajni w ubóstwie i chłodzie. (...)

A dzisiaj czemu wśród ludzi
Tyle łez jęków katuszy
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej człowieczej duszy.

Słowa i muzyka : ks. Stanisław Jeż (Jezuita), Stary Sącz. 1938 r.
BR 12/2021

