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Boże Narodzenie
Zamyślenia nad Słowem Bożym

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten
spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z
domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i
położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański
i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. i rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję
wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał». Łk 2, 1 - 14

Noc ciemna i błogosławiona
W Księdze Powtórzonego Prawa, tam gdzie jest
mowa o przestrzeganiu Paschy, zostało znacząco
podkreślone, iż NOCĄ Bóg wyprowadził Izraela
z Egiptu (16,1).
Józef wędrował tylko nocami. Przestał się
lękać ciemności, a nawet je umiłował. Stało się
tak dlatego, że przyjął do siebie prawdziwe światło: Syna i Jego Matkę. W Księdze Liczb (11,9)
napisano: „Gdy NOCĄ opadała rosa na obóz,
opadała równocześnie i manna”. Dlaczego tylko
nocą niebo udziela manny? Bóg, który jest światłem, umiłował sobie ciemność skromności i tajemnicy. Jezus Chrystus, Syn Boga, rodzi się nocą i od samego początku Jego wędrowanie z Ro-

dziną

ukazane jest w ciemnościach nocy.
Gdy Bóg okazuje Mojżeszowi najczulsze
uprzywilejowanie łaską, przyjaźnią i zażyłością
(Wj 33,15-23), ten z kolei odsłania przed Bogiem
swoje najgłębsze pragnienie ujrzenia Jego Oblicza i
Chwały. Ze zdziwieniem jednak odczytujemy odpowiedź Boga: „Nie będziesz mógł oglądać mojego
oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać
mojego oblicza i pozostać przy życiu”. Pozwala
jedynie Mojżeszowi stanąć w rozpadlinie skalnej i
zobaczyć Jego Chwałę OD TYŁU! To właśnie wtedy, gdy wydaje nam się, że Bóg się do nas odwrócił
tyłem, dotyka nas Jego Chwała najbliżej. Nigdy
wcześniej Józef nie był tak blisko Boga, jak wtedy,
gdy wędrował nocami do Egiptu, niosąc na rękach
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Niemowlę.
Owszem, nigdy wcześniej nie było mu tak
ciężko, ale również nigdy wcześniej jego życie nie
było tak sensowne. Hebrajskie KAWOD
(CHWAŁA) jest wieloznaczne i oznacza zarówno
chwałę, jak i ciężar, przytłaczające przeżycie albo
znoszenie czegoś przygniatającego. Doświadczyć
bliskości Chwały Boga nie można, jeśli się unika
ciemnych nocy. Chciałbym o tym pamiętać we
wszystkich chwilach osamotnienia i ciemności, w
chwilach przytłaczających, w których nie widzę nic,
żadnych perspektyw dla siebie. Miecz morderców
Heroda ugodził wszystkich, którzy pozostali w jasnych, ciepłych, przytulnych i pozbawionych zmartwień domach Betlejem – oprócz tej Rodziny, która
wędrowała nocami, przeżywając ciężar ucieczki.
Dzisiejsza Ewangelia jest na pewno adreso-

Tabor

wana do ojców. Ileż ciemności i niepewności ukrywa się w ich sercach? Marta Robin mawiała, że św.
Józef będzie patronem XXI wieku, i przewidywała,
jak wielką ciemnością będzie to stulecie dla ludzkości, a szczególnie dla ojców. W naszym klasztorze
warszawskim w najciemniejszym zaułku klatki schodowej stoi figura św. Józefa i zawsze, gdy obok niej
przechodzę, dotykam jego stóp ręką, prosząc o prowadzenie. Ojcostwo zarówno naturalne, jak i duchowe jest pełne ciemności, ale jest ktoś, kto je przed
nami przeszedł i zna drogę i do Egiptu, i do Ziemi
Świętej. Zawsze można go prosić, by nam pomógł ją
przebyć. W psalmie 119 jest wiersz: „NOCĄ pamiętam o Twoim imieniu, Panie, by zachowywać Twe
Prawo”. Dlaczego dopiero nocą przypomina sobie
człowiek o imieniu Boga, a nie za dnia?
o. Augustyn Pelanowski

BOŻE NARODZENIE Życzenia

Plan Kolędy od 27 XII - 02 I 2018r

„Podnieś rękę Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach,
w dobrym bycie.
Wspieraj jej siłę, Swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
i wszystkie wioski z miastami.
A Słowo ciałem się stało
i zamieszkało między nami ”

27.12.2017 godz. 9.00
1) Podzamcze ul. Wojska Polskiego
nieparzyste i przyległe
2) Podzamcze ul. Wojska Polskiego
parzyste i przyległe (od końca)

***
Marzeń o które warto walczyć.
Radości, którymi warto się dzielić,
przyjaciół z którymi warto być
i nadziei bez której nie da się żyć.
***
Błogosławionych, spokojnych,
zdrowych, radosnych
świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w serdecznym
gronie rodzinnym
oraz
wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2018
Życzą
duszpasterze parafii.

28.12.2017 godz. 9.00
1) Podzamcze ul. Krakowska
(od początku) i Bonerów (od końca)
2) Podzamcze ul. Zuzanka
(od końca) i Firleja (od dołu)
29.12.2017 godz. 9.00
1) Podzamcze ul. Birowska,
Zamkowa, Szkolna
2) ul. Kościuszki 131,133,135
i Józefów

30.12.2017 godz. 9.00
1) ul. Olkuska parzyste i Batorego
2) ul. Olkuska nieparzyste (od końca)
i Sikorskiego
02.01.2018 godz. 9.00
1) Morusy i Śrubarnia
2) ul. Słowackiego (od końca)
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W żłóbku czy na kubku
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Świętujemy nie dlatego, że Jezus się narodził, ale dlatego, że nas zbawił.
Piękne jest Dzieciątko. Każdemu się podoba. Maleństwo, bobasek nasz taki. Jezulatko – jak mówią
nasi czescy bracia o cudownej figurze małego Jezusa z Pragi. A skoro
już o Czechach mowa, to w Brnie u progu Adwentu widziałem pełno wizerunków Dzieciątka z napisem: „Náš Ježíšek”.
Takie grafiki zdobiły
kubki, z których
grzańca sączyły tysiące klientów świątecznego jarmarku. Przedwcześnie świętujący
Boże Narodzenie tłum
przewalał się z parującymi kubkami tam i
siam wśród straganów, u stóp wspaniałej katedry, która
wznosi się nad miastem. Katedra otwarta, owszem.
Turyści zwiedzają. W mieście są też inne piękne kościoły. Fascynują barokowe fasady, a zdobione portale zapraszają do wejścia. Ale wejść nie ma jak, bo
w wielu z nich drzwi zamknięte na głucho albo
wręcz zabite płytą paździerzową. Dziwne uczucie –
w mieście pełnym kościołów trudno dziś znaleźć
Jezusa w Eucharystii. Zamiast Niego jest Ježíšek na
napoju z alkoholem.
W każdym społeczeństwie jest taki Ježíšek. Wszędzie mają takiego. On jest fajny, niewymagający i
nic za nim nie idzie. Jak nie dorósł Piotruś Pan, nie
dorośnie też Ježíšek Pan. Dzięki temu na zawsze
pozostanie w żłóbku i nie przestraszy nas dziurami
w rączkach, nóżkach i boczku. Białe czółko nie
spłynie krwawymi strugami spod cierniowej korony,
a na brzusiu i pleckach nie pojawią się sine pręgi od
biczów. Nasz Ježíšek w ogóle nie będzie cierpiał, bo
my przecież myślimy pozytywnie. Nie będzie kuszony na pustyni, nie będzie niedosypiał i pościł, nie
zedrze sobie gardła, wzywając do nawrócenia niewdzięczny tłum. I wreszcie, co najważniejsze, nie
skona w bólu. My zapewniamy: „Nie przyjdzie to na
ciebie, Ježíšku”.
Jest coś takiego – bo Ježíšek jest z płaskiego pomysłu ludzkiego. Nie jest Emmanuelem – Bogiem z
nami. Jest Bozią na miarę dobrej wróżki. Zapewnia
miłą doczesność, takie dożywocie w pozłacanej stajence, bez zaprzątania sobie głowy jakimś zbawie-

niem. Z takiej życzeniowej stajenki nie widać potu i
krwi, i nie słychać krzyku. Tam nie ma grzechu,
więc misja Nowonarodzonego zaczyna się i kończy
w żłóbku. Niech mały
leży i błogosławi, i niczego nie chce, bo jesteśmy przecież dobrzy.
Dobrzy? No to konkret:
Jezus jest dziś zabijany
w swoich braciach najmniejszych i nawet w
Polsce mało kogo to obchodzi. Ilu Polaków
podpisało projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”? 830 tysięcy. A
gdzie reszta? Gdzie ci
wszyscy, co celebrując
swą dobroć, zostawiają
pusty
talerz
dla
„istniejącego teoretycznie” zbłąkanego wędrowca? Taki podpis to jest konkret, bardzo łatwy –
ale nawet tego nie chciało się zrobić milionom fanów Ježíška.
Nie jesteśmy dobrzy – i właśnie dlatego przyszedł
Jezus. Dla nas opuści żłóbek, dorośnie i pójdzie na
krzyż. I zbawi świat.
Franciszek Kucharczak

BOŻE NARODZENIE

Bez niedzielnej Eucharystii nie możemy być świadkami Chrystusa
Dlaczego trzeba iść w Niedzielę na Mszę świętą?

Niedzielna celebracja Eucharystii znajduje się w
centrum życia Kościoła (por. Katechizm Kościoła
Katolickiego, n. 2177). My, chrześcijanie idziemy
w niedzielę na Mszę św., aby spotkać zmartwychwstałego Pana, czy raczej pozwolić, aby On nas
spotkał, aby słuchać Jego Słowa, karmić się przy
Jego stole i w ten sposób stawać się Kościołem,
czyli Jego Mistycznym Ciałem żyjącym dziś w
świecie.
Zrozumieli to od samego początku uczniowie Jezusa, którzy celebrowali eucharystyczne
spotkanie z Panem w dniu, który Żydzi nazywali
"pierwszym dniem tygodnia", a Rzymianie
"Dniem Słońca", ponieważ tego dnia Jezus zmartwychwstał i ukazał się uczniom, rozmawiając z
nimi, jedząc z nimi, dając im Ducha Świętego (por.
Mt 28,1; Mk 16,9.14; Łk 24,1.13; J 20,1.19). Także wielkie wylanie Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy
nastąpiło w niedzielę, pięćdziesiątego dnia po
zmartwychwstaniu Jezusa. Z tych powodów niedziela jest dla nas dniem świętym, uświęconym
przez celebrację eucharystyczną będącą żywą
obecnością Pana między nami i dla nas. Zatem to
właśnie Msza św. tworzy niedzielę chrześcijańską!
Cóż to dla chrześcijanina za niedziela, w której
brakuje spotkania z Panem?
Niestety istnieją wspólnoty chrześcijańskie,
które nie mogą cieszyć się w każdą niedzielę Mszą
św.. Tym niemniej również one są wezwane, aby
w tym świętym dniu zgromadzić się na modlitwie,
w imię Pana, słuchając Słowa Bożego i podtrzymując pragnienie Eucharystii.
Niektóre społeczeństwa zlaicyzowane zatraciły chrześcijański sens niedzieli, na którą swe
światło rzuca Eucharystia. To szkoda. W takich
sytuacjach konieczne jest ożywienie tej świadomości, aby odzyskać sens świętowania, radości,
wspólnoty parafialnej, solidarności, odpoczynku,
który odnawia duszę i ciało (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nn. 2177-2188).
Tych wszystkich wartości uczy nas Eucharystia, niedziela po niedzieli. Z tego powodu Sobór
Watykański II chciał podkreślić, że "Niedziela jest
pierwotnym dniem świątecznym, który należy tak
przedstawiać wiernym i wpajać w ich pobożność,
aby stał się również dniem radości i odpoczynku
od pracy" (Konst. Sacrosanctum Concilium, 106).
Niedzielne powstrzymanie się od pracy nie
istniało w pierwszych wiekach: jest specyficznym
wkładem chrześcijaństwa. Zgodnie z tradycją bi-

blijną, Żydzi odpoczywali w sobotę, podczas gdy w
społeczeństwie rzymskim nie był przewidziany tygodniowy dzień powstrzymania się od pracy służebnej.
Ale to właśnie chrześcijańskie poczucie życia jako
synów, a nie niewolników, ożywiane przez Eucharystię sprawiło, że niedziela - prawie powszechnie stała
się dniem odpoczynku.
Bez Chrystusa jesteśmy skazani na opanowanie przez znużenie dnia powszedniego wraz ze zmartwieniami i lękiem przed jutrem. Niedzielne spotkanie
z Panem daje nam siłę do życia dniem dzisiejszym z
ufnością i odwagą oraz podążania naprzód z nadzieją.
Eucharystyczna komunia z Jezusem zmartwychwstałym i żyjącym na wieki jest zapowiedzią
niedzieli, która nie zna kresu, kiedy nie będzie już
trudu ani bólu, ani żałoby czy łez, ale tylko radość
życia w pełni i na zawsze z Panem. Także o tym błogim spoczynku mówi nam niedzielna Msza św., nauczając nas abyśmy w upływie tygodnia powierzali
się w ręce Ojca, który jest w niebie.
Co możemy odpowiedzieć tym, którzy twierdzą, że nie ma potrzeby chodzenia na Mszę św., nawet w niedziele, bo ważne jest, aby dobrze żyć, kochać innych? To prawda, że jakość życia chrześcijańskiego mierzy się zdolnością do miłości, jak Jezus
powiedział: "Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali" (J
13,35). Jakże jednak możemy praktykować Ewangelię, nie czerpiąc niezbędnej do tego energii, w każdą
niedzielę, jedna po drugiej w niewyczerpalnym źródle
Eucharystii? Nie idziemy na Mszę świętą, aby dać coś
Bogu, ale aby otrzymać od Niego to, czego naprawdę
potrzebujemy. Przypomina o tym modlitwa Kościoła,
zwracająca się do Boga w następujący sposób:
"Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali
dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia" (Mszał Rzymski, Prefacja zwykła IV).
Podsumowując - dlaczego trzeba iść na Mszę
św. w niedziele? Nie wystarczy odpowiedzieć, że jest
to przykazanie Kościoła. Choć pomaga to strzec jego
wartości, to samo nie wystarcza. My, chrześcijanie
musimy uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., ponieważ tylko dzięki łasce Jezusa, z Jego żywą obecnością w nas i między nami, możemy wypełniać Jego
przykazanie, i w ten sposób być Jego wiarygodnymi
świadkami.
Papież Franciszek

