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Radoœæ Bo¿ego Narodzenia
"Zwiastujê wam radoœæ wielk¹, która bêdzie 

udzia³em ca³ego narodu, dziœ narodzi³ siê nam 
Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan" (£k 2, 10-11)

Ta radoœæ, któr¹ zwiastowa³ Anio³ pasterzom 
w Betlejem, przez dwadzieœcia wieków wype³nia 
serca tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. 
Ta radoœæ p³ynie z faktu, ¿e "dziœ narodzi³ siê nam 
Zbawiciel". I chocia¿ dzia³o siê to dwa tysi¹ce lat 
temu, to jednak dziœ na nowo rozbrzmiewa ta wieœæ 
i wype³nia serca, domy i koœcio³y. Patrzymy na nowo 
w ¿³óbek i z³o¿one w nim Dzieciê na sianie.

W ci¹gu roku jest wiele takich dni, na które 
z niecierpliwoœci¹ czekamy. Oprócz wa¿nych dat 
osobistych nale¿¹ do nich wpisane w polsk¹ tradycjê 
i kulturê œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Gdzieœ na boku 
pozostawiamy wtedy sprawy dnia doczesnego, 
a serce têskni za jak¹œ niespe³nion¹ tajemnic¹. 
Jest w tym oczekiwaniu nadzieja na wyj¹tkowe 
prze¿ycie i ci¹g³e ludzkie pragnienie nowego 
i lepszego jutra. Bo¿e Narodzenie to zapach zielonej 
choinki, mieni¹cej siê wieloœci¹ œwiecide³ek, 
kruchoœæ bia³ego op³atka w d³oni, ³za szczêœcia, 
¿e jesteœmy sobie tak bliscy, tak¿e radoœæ dzieci 
z gwiazdkowych prezentów. Bo¿e Narodzenie 
to przede wszystkim zaduma nad tajemnic¹ Bo¿ego Wcielenia.

Jak¿e czêsto przychodzi prze¿yæ rozczarowanie. Nagle okazuje siê, ¿e pomimo pachn¹cej 
choinki, bia³ego, kruchego op³atka, znów by³o szaro i zwyczajnie, bowiem nikt w tym dniu 
o nas nie pamiêta³. Byliœmy sami ze swoimi problemami, ze swoim cierpieniem. Samotnoœæ 
czterech œcian, dolegliwoœci chorobowe oraz niezrozumienie ze strony najbli¿szych to 
czêste problemy ludzi w podesz³ym wieku. Takich ludzi nie brakuje w naszym otoczeniu. 
Czêsto ich nie zauwa¿amy, choæ mo¿e mieszkaj¹ w tu¿ obok.

Mo¿e dzieli ich tylko niewielkie ogrodzenie na tej samej ulicy. Nie mo¿emy o nich 
zapomnieæ.

Czas Bo¿ego Narodzenia to czas narodzin w naszych sercach mi³oœci i radoœci. Dzielmy siê 
t¹ radoœci¹ z drugim cz³owiekiem, szczególnie ubogim, samotnym i cierpi¹cym.
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 1, 1-5. 9-14).

Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga, i Bogiem by³o S³owo. Ono by³o na pocz¹tku 
u Boga. Wszystko przez Nie siê sta³o, a bez Niego nic siê nie sta³o, co siê sta³o. W Nim by³o 
¿ycie, a ¿ycie by³o œwiat³oœci¹ ludzi, a œwiat³oœæ w ciemnoœci œwieci i ciemnoœæ jej 
nie ogarnê³a. By³a Œwiat³oœæ prawdziwa, która oœwieca ka¿dego cz³owieka, gdy na œwiat 
przychodzi. Na œwiecie by³o S³owo, a œwiat sta³ siê przez Nie, lecz œwiat Go nie pozna³. 
Przysz³o do swojej w³asnoœci, a swoi Go nie przyjêli. Wszystkim tym jednak, którzy Je 
przyjêli, da³o moc, aby siê stali dzieæmi Bo¿ymi, tym, którzy wierz¹ w imiê Jego, którzy ani 
z krwi, ani z ¿¹dzy cia³a, ani z woli mê¿a, ale z Boga siê narodzili. S³owo sta³o siê cia³em 
i zamieszka³o miêdzy nami. I ogl¹daliœmy Jego chwa³ê, chwa³ê, jak¹ Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pe³en ³aski i prawdy.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego

W uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia nie tylko wspominamy fakt przyjœcia 
na œwiat Jezusa z Nazaretu. Przede wszystkim zanurzamy siê w tajemnicy 
Bo¿ego Syna. Wyznajemy, ¿e jest On „z Ojca zrodzony przed wszystkimi 
wiekami, Bóg z Boga, Œwiat³oœæ ze Œwiat³oœci, Bóg prawdziwy z Boga 
prawdziwego”. Ma³o tego. Nasze Credo podpowiada, ¿e Chrystus dla „nas ludzi, 
i dla naszego zbawienia zst¹pi³ z nieba”. Pan Bóg w nieodgadniony sposób 
stworzy³ ludzi. W jeszcze bardziej przedziwny sposób rozpoczyna dzie³o 
zbawienia cz³owieka. Zaczyna siê ono narodzinami Pana Jezusa, który jest 

do nas we wszystkim podobny oprócz grzechu. W Jego osobie dochodzi do niepojêtej dla nas 
wymiany. Oto Bóg przyjmuje nasz¹ ludzk¹ naturê z jej wszystkimi ograniczeniami. Staje siê jednym 
z nas, by umo¿liwiæ nam udzia³ w swojej Boskiej naturze. W osobie Jezusa ogl¹damy Boga 
w widzialnej postaci. Chrystus przynosi nam nowe ¿ycie. On przywraca nam utracone Bo¿e 
dzieciêctwo. Wyzwala nas z niewoli grzechu, by obdarzyæ swoj¹ wolnoœci¹. Dlatego te¿ œwiêtowaæ 
Bo¿e Narodzenie to nic innego jak nieustannie staraæ siê o to, by upodabniaæ siê do Bo¿ego Syna. 
Mamy otworzyæ siê na dzia³anie Bo¿ej ³aski i wzrastaæ we wzajemnej mi³oœci. Wielbimy dziœ Boga 
za to, ¿e przemawia do nas przez swojego Syna. Na koniec módlmy siê s³owami liturgii galijskiej: 
„Panie, wys³uchaj rodzinê Tobie oddan¹ i zgromadzon¹ w dzisiejsz¹ uroczystoœæ narodzenia Twego, 
aby chwa³ê Twoj¹ rozg³aszaæ. Daj jeñcom odkupienie, przywróæ wzrok œlepym, udziel grzesznikom 
przebaczenia, albowiem przyszed³eœ nas zbawiæ. Spojrzyj ze œwiêtego nieba i oœwieæ lud Twój, który 
ca³ym sercem ufa Tobie, Zbawicielu œwiata”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Ojciec Úwiæty zachæciù maùýonków do troski o swoje maùýeñstwo i dzieci. Podkreúliù, ýe nie moýna ich 

zaniedbywaã i w rodzinie potrzebny jest staùy dialog. Nie pominàù teý znaczenia dziadków. Przytoczyù przy 
tej okazji opowiadanie mùodej matki siedmioletniego dziecka, mieszkajàcej z dziewiæãdziesiæcioletnià 
chorà babcià, którà radzono jej oddaã do domu starców. „I ta màdra kobieta pracujàca, która nie jest 
po studiach, odpowiedziaùa: «Nie! Ja chcæ, ýeby moje dziecko wychowywaùo siæ przy babci». Dobrze 
wiedziaùa, jak waýni dla wnuków sà dziadkowie. Trzeba troszczyã siæ o pokój w rodzinie. Sà tam kùótnie, 
to wszyscy wiemy. Maùýeñstwo, które siæ nie kùóci, wydaje mi siæ nienormalne. Waýne, ýeby nie koñczyã 
dnia bez pogodzenia siæ. Czy rodzeñstwo siæ nie kùóci? Aleý zawsze, tylko trzeba siæ pogodziã. A wy, rodzice, 
kiedy wasze dzieci siæ posprzeczaùy, powiedzcie im przed pójúciem spaã: «Pogódêcie siæ! Podajcie sobie 
ræce, dajcie caùusa!». Trzeba nauczyã siæ tej màdroúci pogodzenia. Mieliúcie w ciàgu dnia wojnæ «goràcà»? 
Nie dopuúcie, ýeby staùa siæ nastæpnego dnia «zimnà wojnà», bo jest ona niebezpieczniejsza niý «goràca». 
Rozumiecie? Przed nocà pogódêcie siæ zawsze!” – powiedziaù Franciszek..”            (21.12.2015)
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Bo¿e Narodzenie w tradycji
Œwiêto Bo¿ego Narodzenia zosta³o ustanowione w Rzymie z pocz¹tkiem IV w., a datê 25 grudnia 

wybrano, by usun¹æ pogañskie œwiêto narodzenia niezwyciê¿onego s³oñca, które obchodzono w³aœnie
w czasie zimowego przesilenia. Koœció³ bowiem wskazuje œwiatu Chrystusa, jako prawdziwe œwiat³o. 
Z Jego narodzeniem zaczê³a siê nowa era œwiat³a.

Kiedy œw. Józef uda³ siê z Maryj¹ do Betlejem "... nadszed³ dla niej czas rodzenia: I wyda³a na œwiat Syna 
pierworodnego, owinê³a Go w pieluszki i po³o¿y³a w ¿³obie, bo zbrak³o dla nich miejsca w gospodzie" 
(£k 2, 6-7).

Wed³ug najwczeœniejszych wierzeñ Matka Bo¿a, jak ka¿da kobieta urodzi³a w cierpieniu. W stajence 
obecny by³ tylko œw. Józef oraz stoj¹ce tam wó³ i osio³. A bardzo dawne legendy podaj¹, ¿e przy Matce 
Bo¿ej czuwa³y dwie po³o¿ne: ufna Zelemi i niewierna Salome. Zelemi uwierzy³a, ¿e Maryja 
w nadprzyrodzony sposób pozosta³¹ dziewic¹, odda³a Najœwiêtszej Panience i cudownemu dzie³u Boga 
nale¿n¹ czeœæ. A Salome zapragnê³a dowodów. Rozgniewa³ siê Bóg i ukara³ podejrzliw¹ kobietê; usch³a jej 
rêka. Jak¿e gorzko Salome zap³aka³a przekonawszy siê, ¿e dla Boga nie ma rzeczy niemo¿liwych! W jednej 
chwili uwierzy³a mocniej ni¿ ufna Zelemi. Wtedy Bóg cofn¹³ karê i sprawi³, ¿e rêka Salome ozdrowia³a. 
Historiê tê chêtnie odgrywano w bo¿onarodzeniowych jase³kach, maj¹cych ju¿ prawie osiemsetletni¹ 
tradycjê. Twórc¹ pierwszych jase³ek by³ œw. Franciszek z Asy¿u. Innym popularnym tematem tych 
misteriów by³a k¹piel Dzieci¹tka Jezus - symbol chrztu œw. Wyk¹pane Bo¿e Dzieci¹tko k³adziono 
do ¿³óbka.

Z biegiem czasu ugruntowa³ siê dogmat o niepokalanym poczêciu Maryi. Szerzy³o siê przekonanie, 
¿e Ona jedyna bez bólu wyda³a dziecko na œwiat. Tylko Ona nie podlega³a przekleñstwu rzuconemu 
na Ewê, bo tylko Jej - narodzonej bez skazy grzechu pierworodnego - nie dotyczy³y gniewne s³owa Boga, 
wypêdzaj¹cego pierwszych ludzi z raju. Od XVI w. Jase³ka przedstawia³y Matkê Bo¿¹ nie cierpi¹c¹, 
ale pe³n¹ uduchowionej radoœci Niewiastê, która oczekiwa³a rozwi¹zania klêcz¹c i modl¹c siê. PóŸniej 
z³o¿y³a nowo narodzonego Syna na r¹bku sukni, a jasnoœæ bij¹ca od Dzieci¹tka zaæmi³a œwieczkê 
œw. Józefa, nape³ni³a stajenkê i wystrzeli³a na zewn¹trz, 
w noc œwietlistymi promieniami. Zaœ Maryja najpierw odda³a 
Jezusowi ho³d, przywita³a Go cich¹ adoracj¹, jako swego 
Pana i Boga i dopiero wtedy przytuli³a Dzieci¹tko do siebie, 
jak ka¿da Matka. Gdy Bo¿a Dziecina spa³a, na polskiej wsi 
panowa³a cisza. Nie wolno by³o ha³asowaæ, stukaæ, ko³ataæ, 
aby nie obudziæ œpi¹cego Dzieci¹tka. Nawet krzykliwe 
zazwyczaj dzieci tego dnia zachowywa³y siê spokojnie.

W zadumie mija³o pierwsze œwiêto Bo¿ego Narodzenia. 
Tylko czasem ksi¹dz siê trochê rozgniewa³, bo chocia¿ 
zabroni³, znów jak co roku ³obuzy s³omê po pawimencie 
rozwlekali, a na Mszy œw. porannej, pierwszej przed póŸnym 
grudniowym œwitem, gdy przy o³tarzu w³aœnie œpiewa³ Gloria in excelsis..., z chórów po obu stronach 
pop³ynê³y ptasie œwiergoty, trele i kl¹skania. To dzieci szkolne wygrywa³y na trzcinowych piszcza³kach.

Od Pasterki zaczyna³y siê gody zwane inaczej Dwunastnic¹ - od dwunastu kolejnych dni trwaj¹cych 
do Trzech Króli i obrazuj¹cych dwanaœcie miesiêcy roku. Pogoda i wydarzenia w ka¿dym z tych dni 
przepowiada³y, jakie bêd¹ miesi¹ce ca³ego roku. 25 grudnia informowa³, jaki bêdzie styczeñ, 26 grudnia - 
luty, 27 grudnia - marzec itd. Ranek to pocz¹tek miesi¹ca, po³udnie - œrodek, wieczór - koniec. St¹d 
wierzenia i zabiegi magiczne ka¿dego z dwunastu dni odpowiada³y obrzêdom dokonywanym 
w odpowiednich miesi¹cach roku.

Ta sama wiara w konsekwencji wydarzeñ i pogody przyœwieca³a gospodyniom, gdy uk³ada³y na okienku 
szereg dwunastu ³upin od cebuli nape³nionych sol¹, aby siê dowiedzieæ, jaka bêdzie pogoda w ka¿dym 
z dwunastu miesiêcy nadchodz¹cego roku. Sprawdzano z rana: Jeœli sól sucha, to i posucha grozi w danym 
miesi¹cu, jeœli wilgotna - bêdzie padaæ.

           (Niedziela 52/2000) 
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. „Dziœ siê narodzi³ Chrystus Pan, Zbawiciel” – œpiewaliœmy w refrenie Psalmu i niech te 
s³owa oraz radoœæ towarzysz¹ nam w œwiêtowaniu pami¹tki narodzin naszego Pana, 
pami¹tki Jego pierwszego przyjœcia na ziemiê. 

Dzielmy siê prawd¹, ¿e narodzi³ siê nam Zbawiciel, Mesjasz, Pan. Dzielmy siê t¹ wielk¹ 
radoœci¹ ze wszystkimi, których spotkamy, ¿ycz¹c sobie wzajemnie, by Nowonarodzony 
Pan i Odkupiciel opromienia³ ka¿dy dzieñ swoj¹ obecnoœci¹, by nas umacnia³ i wspiera³, 
by nam b³ogos³awi³ i hojnie udziela³ swoich ³ask i wszelkiego dobra. Pamiêtajmy, ¿e to Pan 
Jezus jest mi³osiernym obliczem Boga Ojca, o czym przypomina nam trwaj¹cy w Koœciele 
Rok Mi³osierdzia.

2. Dziœ, w dzieñ Bo¿ego Narodzenia, Msze Œwiête o godz. 7 , 9 , 11 , 13  i 18 … Prze¿yjmy 
ten dzieñ radoœnie, w gronie rodziny, wspólnie œpiewaj¹c kolêdy. Z racji uroczystoœci 
nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych.

3. Jutro drugi dzieñ œwi¹t. Œwiêto Œwiêtego Szczepana, pierwszego mêczennika. Msze 
Œwiête tak jak w pierwszy dzieñ Bo¿ego Narodzenia. Nasz¹ materialn¹ ofiar¹ wesprzemy 
katolickie uczelnie w naszej OjczyŸnie.

4. W najbli¿sz¹ niedzielê przypada œwiêto Œwiêtej Rodziny z Nazaretu. Bêdziemy siê modliæ 
za wszystkie rodziny naszej parafii. Na Mszy Œwiêtej o godz. 11  i 13  odnowienie œlubów 
ma³¿eñskich.

5. Ca³ej wspólnocie parafialnej i tym, którzy z nami prze¿ywaj¹ te radosne œwiêta, 
sk³adamy najlepsze ¿yczenia piêknych i b³ogos³awionych œwi¹t Narodzenia Pañskiego.

Wasz Proboszcz

00 00 00 00 00

00 00

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18

Dowcipy z Ma³ego Goœcia Niedzielnego:

Trzej przyjaciele otwieraj¹ sklepy obok siebie. Jeden wywiesi³ szyld: „Tu naj³adniej”.
Drugi zachêca szyldem: „Tu najtaniej”. A trzeci, którego sklep znajdowa³ siê w œrodku popatrzy³ na szyldy 
kolegów i powiesi³ szyld z napisem: „Tu wejœcie”.

Jasio wraca do domu.
– Mam nadziejê, ¿e nie zgubi³eœ znowu kluczy...
– Zgubi³em, ale nie martw siê, tato, tym razem przyczepi³em do nich kartkê z naszym adresem!
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