
Nr 250 18 grudnia 2016

Gazetka parafii p.w. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu w £om¿y 

Bo¿e Narodzenie w polskiej rodzinie
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia od najdawniejszych lat prze¿ywane 

s¹ w niecodziennej atmosferze i towarzyszy im wiele zwyczajów, 
bodaj najwiêcej ze wszystkich innych œwi¹t. Zamykaj¹ adwentow¹ 
têsknotê za Zbawicielem i pozwalaj¹ radowaæ siê Jego przyjœciem 
na œwiat. W Wigiliê wczesnym rankiem kto tylko mo¿e, idzie 
na Roraty. W nielicznych parafiach wprowadzony jest zwyczaj, 
¿e na ostatnie Roraty dzieci przynosz¹ ma³e figurki Dzieci¹tka 
Jezus, które kap³an b³ogos³awi, a dzieci ustawiaj¹ je w szopkach w 
domach rodzinnych. Œwi¹teczne zwyczaje w wielu rodzinach s¹ 
troskliwie pielêgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Wigilia to spotkanie w gronie œciœle rodzinnym. W Wigiliê przynoszono do domu sianko na stó³ wigilijny i 
snopy zbo¿a, które ustawiano w k¹tach pokoju. Rano gospodarz domu przynosi³ choinkê, która jest 
nieod³¹cznym elementem œwi¹t. Stroi³y j¹ zwykle dzieci. Zwyczaj ustawiania zielonego drzewka w domu 
pochodzi prawdopodobnie z Alzacji, z ok. 1495 r. Pocz¹tkowo ubierano je tylko jab³kami na pami¹tkê 
zakazanego owocu z rajskiego drzewa. Równie¿ przygotowaniu wieczerzy wigilijnej towarzyszy 
od najdawniejszych czasów specjalna obrzêdowoœæ, przygotowuje siê oczywiœcie pokarmy postne. 
Potraw jest wiele, przynajmniej siedem - do dwunastu. Spo¿ywanie wieczerzy wigilijnej rozpoczynano, 
gdy na niebie pojawi³a siê pierwsza gwiazda, zwana gwiazd¹ Betejemsk¹. Powszechnie podtrzymywany 
jest zwyczaj, ¿e zostawia siê jedno miejsce wolne przy stole dla przygodnego goœcia. Zofia Kossak-
Szczucka pisze w Roku Polskim: „Ktokolwiek zajdzie w dom polski w œwiêty wigilijny wieczór, zajmie to 
miejsce i bêdzie przyjêty jak brat. Raz w roku, w ci¹gu paru godzin, spo³eczeñstwo uœwiadamia sobie 
przez ten zwyczaj, jakim rajem by³by œwiat, gdyby prawa wigilijnej wieczerzy rz¹dzi³y nim stale”. 
Zostawiano te¿ jedno miejsce dla tych, którzy odeszli z rodziny. G³ównym elementem wieczerzy wigilijnej 
jest bia³y op³atek, którym dziel¹ siê wszyscy domownicy i sk³adaj¹ sobie ¿yczenia. W niektórych 
parafiach, zw³aszcza wiejskich, jest zwyczaj, ¿e op³atek kolorowy przeznaczony jest dla zwierz¹t.  
Œwiêtowaniu Bo¿ego Narodzenia towarzyszy³o tak¿e wiele obyczajowych zakazów, a to w trosce o dobre 
duchowe ich prze¿ywanie. Nie wolno by³o wykonywaæ ¿adnych prac, stukaæ, ha³asowaæ, nie wolno by³o 
nawet po³o¿yæ siê spaæ w ci¹gu dnia, urz¹dzaæ hucznych zabaw. W niektórych miejscowoœciach by³ 
zwyczaj, ¿e nie palono œwiat³a wieczorem i nie rozpalano ognia w piecu. W innych nawet posi³ki 
przygotowywane by³y na wszystkie dni œwi¹teczne, by tych prac unikn¹æ w œwiêta. Centralnym punktem 
wieczoru wigilijnego jest udzia³ w Mszy œw. zwanej Msz¹ pastersk¹ albo Pasterk¹. M³odzie¿, która 
nie bra³a udzia³u w Pasterce, wykorzystywa³a nieobecnoœæ gospodarzy i wyczynia³a ró¿ne ¿arty. 
Z zabudowañ gospodarskich wyci¹gano sprzêt rolniczy i ustawiano pod oknami albo nawet na dachu 
stodo³y, zdejmowane by³y bramy, malowano wapnem okna i barykadowano drzwi. Najwiêcej takich figli 
p³atano w rodzinach, gdzie by³y dorastaj¹ce dziewczêta. Piêknym zwyczajem by³o postawienie szopki ze 
œniegu pod oknami dziewczyny. Ze œwiêtami Bo¿ego Narodzenia i Wigili¹ zwi¹zanych jest bardzo wiele 
przys³ów i ludowych zwyczajów, które s¹ pielêgnowane w wielu rodzinach. Œwiêtowaniu ju¿ od Wigilii 
towarzyszy³o œpiewanie kolêd i pastora³ek. Nieod³¹cznym zwyczajem œwi¹t s¹ kolêdnicy. W niektórych 
parafiach kolêdnicy chodzili ju¿ w wieczór wigilijny. Kolêdowanie nazywane by³o tak¿e szczodrakami. 
W innych parafiach kolêdnicy sk³adali ¿yczenia œwi¹teczno-noworoczne, chodz¹c od domu do domu. 
Chodzili z gwiazd¹, z Turoniem, niekiedy nawet wystawiaj¹c krótkie jase³ka w ka¿dym gospodarstwie.
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 1, 18-24).

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa by³o tak. Po zaœlubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, 
wpierw nim zamieszkali razem, znalaz³a siê brzemienn¹ za spraw¹ Ducha Œwiêtego. M¹¿ 
Jej, Józef, który by³ cz³owiekiem prawym i nie chcia³ naraziæ Jej na znies³awienie, zamierza³ 
oddaliæ J¹ potajemnie. Gdy powzi¹³ tê myœl, oto anio³ Pañski ukaza³ mu siê we œnie i rzek³: 
«Józefie, synu Dawida, nie bój siê wzi¹æ do siebie Maryi, twej Ma³¿onki; albowiem z Ducha 
Œwiêtego jest to, co siê w Niej poczê³o. Porodzi Syna, któremu nadasz imiê Jezus, On 
bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A sta³o siê to wszystko, aby siê wype³ni³o s³owo 
Pañskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu 
nadadz¹ imiê Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami”. Zbudziwszy siê ze snu, Józef uczyni³ tak, 
jak mu poleci³ anio³ Pañski: wzi¹³ swoj¹ Ma³¿onkê do siebie.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„NIE BÓJ SiÊ”

„Nie bój siê” – to pierwsze s³owa Dobrej Nowiny wypowiadane przez 
Anio³a do ka¿dego, komu objawiono wieœæ o narodzeniu siê Syna Bo¿ego. 
Zachariasz, Maryja, Józef, pasterze – maj¹ siê nie baæ, bo przecie¿ rodzi siê 
Bóg. W dniach poprzedzaj¹cych Bo¿e Narodzenie to radosne wezwanie jest 
skierowane i do nas.

Nie wszyscy przyjêli radosn¹ nowinê o narodzeniu siê Zbawiciela bez lêku. 
Pierwsze czytanie ukazuje tchórzliwego króla Achaza. Jego odpowiedŸ 
wydaje siê pobo¿na – jakoby nie chcia³ on wystawiaæ Pana na próbê. W sercu 
jednak mia³ obmyœlony plan bardzo daleki od Boga. W obliczu gro¿¹cego mu 

niebezpieczeñstwa Achaz nie szuka³ ratunku u Pana, lecz zacz¹³ zawieraæ rzekomo korzystne uk³ady 
polityczne. Ucieczka w œwiat w³asnych mo¿liwoœci i ludzkich rozwi¹zañ jest wyrazem braku wiary 
w moc i mi³oœæ Boga. To zawsze wywo³uje lêk.

Trudno sobie wyobraziæ lêk, jaki móg³ dotkn¹æ Józefa. W kr¹g mo¿liwych rozwi¹zañ, jak 
chocia¿by oddalenie w³asnej ma³¿onki, wszed³ Anio³ i przemówi³: „Nie bój siê”. Bo¿y wys³aniec 
przypomnia³ mu przede wszystkim o tym, ¿e jest potomkiem królewskim. Takiej osobie nie przystoi 
lêk. Wiêcej, „syn Dawida” musi ufaæ Bogu tak, jak to czyni³ jego œwietlany przodek. Wtedy ka¿da 
ciemnoœæ zostanie rozœwietlona. Pan ponownie daje znak. Tym razem jest nim Emmanuel – Bóg 
z nami. Józef uwierzy³ i „wzi¹³ swoj¹ Ma³¿onkê do siebie”.

Nasze ¿yciowe trudnoœci mog¹ wywo³ywaæ lêki i niepokoje. Wówczas wszystko wydaje siê 
spowite ciemnoœci¹, w której nie widaæ œwiat³a wyjœcia. Pamiêtajmy jednak o tym, ¿e jest „Bóg 
z nami”. Zw³aszcza w takich chwilach.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

„Tam, gdzie jest matka, zawsze jest obecnoœæ i ciep³o domu. 
Tam, gdzie jest matka, bracia mog¹ siê k³óciæ, 

ale zawsze zwyciê¿y poczucie jednoœci. 
Gdzie jest matka, nie zabraknie walki o braterstwo”.

       papie¿ Franciszek
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Anio³owie
W wielu katolickich domach rodzice 

umieszczaj¹ nad ³ó¿eczkiem syna lub córki 
obrazek Anio³a Stró¿a. Zwykle przedstawiony 
jest on jako uduchowiona istota ze skrzyd³ami, 
strzeg¹ca dzieci przechodz¹ce przez 
rozwieszony nad przepaœci¹ most. W kaplicy 
Najœwiêtszego Sakramentu w katedrze 
p³ockiej anio³owie, ubrani w szaty liturgiczne, 
adoruj¹ Chrystusa. Na niejednym cmentarzu 
pogr¹¿eni w bólu rodzice na grobie swego 
dziecka umieszczaj¹ napis: „Powiêkszy³ grono 
anio³ków”. Czy rzeczywiœcie zmar³e dziecko 
staje siê anio³em? Kim s¹ anio³owie? Co o nich wiemy? Czego na ich temat uczy Koœció³? S³owo anio³ pochodzi 
z jêzyka greckiego (angelos) i oznacza zwiastuna albo pos³añca. Anio³ to istota, która nie nale¿y do œwiata 
ziemskiego, ale mo¿e kontaktowaæ siê z ludŸmi i wywieraæ na nich wp³yw. W Katechizmie Koœcio³a Katolickiego 
czytamy: „Jako stworzenia czysto duchowe anio³owie posiadaj¹ rozum i wolê: s¹ stworzeniami osobowymi 
i nieœmiertelnymi. Przewy¿szaj¹ doskona³oœci¹ wszystkie stworzenia widzialne” (KKK 330). Jan Pawe³ II naucza³, 
¿e „stanowi¹ one jak gdyby najbli¿sze œrodowisko Boga” (katecheza z 9 lipca 1986 r.). Biblia wielokrotnie 
wspomina o udziale anio³ów w najwa¿niejszych momentach historii zbawienia. W Starym Testamencie anio³ 
strzeg³ bram raju po opuszczeniu tego miejsca przez Adama i Ewê (Rdz 3,24); anio³owie objawiali prorokom wolê 
Boga (Iz 6,6; Ez 40,3) oraz g³osili chwa³ê Stwórcy (Iz 6,2). W szczególnoœci maj¹ oni zlecon¹ troskê o ludzi, o czym 
najwiêcej mówi Ksiêga Tobiasza. Psalmy wrêcz zapewniaj¹ cz³owieka: „anio³om twoim rozkaza³… aby ciê nosili 
na rêku, byœ nie urazi³ o kamieñ swej nogi” (Ps 91). W Nowym Testamencie anio³ zapowiedzia³ Zachariaszowi 
niezwyk³e narodziny jego syna (£k 1,19), zwiastowa³ Maryi poczêcie Jezusa (£k 1,26) i poleci³ Józefowi udaæ siê 
do Egiptu, aby uchroniæ Dzieci¹tko przed zemst¹ Heroda (Mt 2,13-19). Ewangelie mówi¹ tak¿e o obecnoœci 
anielskiej podczas czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni (Mt 4,11), podczas modlitwy w Ogrójcu 
(£k 22,43), przy grobie Zmartwychwsta³ego (£k 24,4) i przy Wniebowst¹pieniu (Dz 1,11). Wszyscy Ewangeliœci 
zapisuj¹ te¿, ¿e „Syn Cz³owieczy… przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z anio³ami œwiêtymi” (por. Mk 8,38). 
Z analizy tekstów biblijnych wynika, ¿e anio³ów jest wielu. S¹ oni „stworzeniami duchowymi, które 
nieustannie wielbi¹ Boga i s³u¿¹ Jego zbawczym zamys³om wobec innych stworzeñ. (...) Wspó³dzia³aj¹ 
we wszystkim, co dla nas jest dobre. Otaczaj¹ Chrystusa, swego Pana, s³u¿¹ Mu w szczególny sposób 
w wype³nianiu Jego zbawczej misji wobec ludzi” (KKK 350, 351). Biblia wspomina o ró¿nych grupach anio³ów 
(chórach anielskich), wymieniaj¹c m.in. archanio³ów, serafinów, cherubinów, moce, zwierzchnoœci albo 
panowania. Zapewne to zró¿nicowanie wynika ze spe³nianych przez nich funkcji. £¹czymy siê z nimi 
w uwielbieniu Boga podczas prefacji, œpiewaj¹c lub mówi¹c: „Œwiêty, œwiêty, œwiêty...”. Szczególn¹ kategoriê 
stanowi¹ anio³owie stró¿owie. Ich opieka nad ludŸmi trwa od narodzenia a¿ do œmierci. Ta prawda wiary nie 
jest dogmatem, teologowie katoliccy uwa¿aj¹ jednak, ¿e jest wiarygodna oraz ¿e mo¿na j¹ uzasadniæ na 
podstawie Pisma Œwiêtego (Mt 18,10) i Tradycji (por. KKK 336). Wielu z nich s¹dzi, i¿ nie tylko poszczególni ludzie, 
lecz równie¿ spo³ecznoœci maj¹ swoich anio³ów - opiekunów. W kalendarzu liturgicznym œwiêto Œwiêtych 
Archanio³ów Micha³a (którego imiê oznacza „Któ¿ jak Bóg”), Gabriela („Moc¹ moj¹ Bóg”) i Rafa³a („Bóg 
uzdrawia”), przypada 29 wrzeœnia, a wspomnienie Anio³ów Stró¿ów - 2 paŸdziernika. Anio³ami nazywa Pismo 
Œwiête oraz Tradycja te czyste duchy, które – jak mówi Jan Pawe³ II - wybra³y Boga w „podstawowej próbie 
wolnoœci” (Katecheza z 6 VIII 1986 r.). Pismo Œwiête naucza bowiem równie¿ o anio³ach zbuntowanych przeciw 
Bogu, czyli szatanach (Mt 25,41; 2 Kor 12,7; Ap 12,7-9). Poœwiêcimy im kolejn¹ katechezê. Na koniec warto 
podkreœliæ, ¿e z jednej strony anio³ów nie mo¿na usun¹æ z Pisma Œwiêtego, bo wtedy trzeba by - wed³ug s³ów 
Jana Paw³a II - usun¹æ ca³e Pismo Œwiête, z drugiej nie nale¿y ulegaæ pewnej wspó³czesnej tendencji, która – 
choæ sama w sobie dobra – zdaje siê czasem banalizowaæ kult anio³ów przez mno¿enie ich wizerunków, 
upodabnianie ich do postaci dzieci itp. Ma³e dzieci, odchodz¹c z tego œwiata, „nie powiêkszaj¹ grona 
anio³ków”, lecz jako osoby ludzkie - dziêki ofierze Jezusa Chrystusa Boga-Cz³owieka – wchodz¹ do grona 
zbawionych. Zapamiêtajmy: Anio³ to istota duchowa, która ma rozum i woln¹ wolê, ale nie ma cia³a. Anio³owie 
zostali stworzeni przez Boga, aby nam pomagaæ. Naszymi szczególnymi opiekunami s¹ anio³owie - stró¿owie. 
Ka¿dy cz³owiek ma swego anio³a stró¿a, na którego pomoc mo¿e liczyæ w trudnych sytuacjach ¿yciowych.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Coraz bli¿ej jest do uroczystoœci Narodzenia Pañskiego. W sobotê jest Wigilia, a potem 
kolejne œwi¹teczne dni. Czy do ich prze¿ywania jesteœmy dobrze, po chrzeœcijañsku 
przygotowani? Narodzenie Dzieci¹tka Jezus powinniœmy œwiêtowaæ radoœnie i z czystym 
sercem; przede wszystkim niech to bêdzie prze¿ycie religijne. Pamiêtajmy, ¿e Pan Bóg 
wkracza w nasz¹ historiê i przez to nadaje naszemu ¿yciu Bo¿y wymiar. Pamiêtajmy, 
¿e S³owo, które sta³o siê Cia³em, jest obecne poœród nas, zamieszka³o miêdzy nami 
na zawsze.

2. Liturgiczny obchód pami¹tki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy 
Œwiêtej sprawowanej o pó³nocy z soboty, 24 grudnia, na niedzielê, 25 grudnia. Wczeœniej 
w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjn¹, chrzeœcijañsk¹ 
oprawê wigilijnej wieczerzy. Niech to bêdzie okazja, mo¿e jedyna w roku, do pojednania, 
zgody, wyci¹gniêcia przyjaznej d³oni do kogoœ z bliskich, znajomych, w s¹siedztwie. Niech 
wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Œwiêtego 
o narodzeniu Zbawiciela œwiata (obrzêd wigilii w dodatku), ³amanie siê op³atkiem, 
wspólny œpiew kolêd i pastora³ek. Nie stawiajmy na wigilijnym stole alkoholu i tradycyjnie 
zachowajmy te¿ wstrzemiêŸliwoœæ od potraw miêsnych, choæ post ten nie jest ju¿ 
obowi¹zkowy.

3. Przy wigilijnym stole pamiêtajmy o ludziach biednych i samotnych. Utrwalone w naszej 
tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostaæ puste. Niech czas Bo¿ego Narodzenia 
bêdzie przepe³niony chrzeœcijañsk¹ wzajemn¹ ¿yczliwoœci¹ i dobroci¹. Pamiêci¹ 
obejmijmy równie¿ tych, którzy ju¿ od nas odeszli do domu Ojca, a ¿yli z nami, kochali nas 
i dla nas siê trudzili. 

4. W tym duchu przyjdŸmy na Pasterkê do naszej parafialnej œwi¹tyni (od godziny 23  
Wieczór kolêd). Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy byæ wierni tej tradycji. Radoœnie 
i we wspólnocie uczcijmy przychodz¹cego Pana.

5. Msze Œwiête w uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego (pierwszego i drugiego) dnia bêd¹ 
sprawowane o godz. 7 , 9 , 11 , 13 , i 18 .

      Wasz Proboszcz
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