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Białostocka 
kolęda

W komunii  
z Bogiem

Rodzaj ludzki po grzechu znalazł się w wielkiej nędzy, która się 
ujawniła w pysze, zamiłowaniu w doczesności i zmysłowości. 
Zbawiciel, rodząc się w grocie, daje lekarstwo na te choroby, 
przeciwstawiając pysze pokorę największą, zamiłowaniu 
w doczesności – ubóstwo, a zmysłowości – umartwienie.

bł. Michał Sopoćkos. 11 s. 17
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Drodzy Czytelnicy,
Okres adwentowego oczekiwania, jak co roku, prowadzi nas ku obchodom pa-

miątki Narodzin Chrystusa Pana. Pomimo przystrojonych już świątecznie ulic i wi-
tryn sklepowych, jako wierzący, szukamy wyciszenia i duchowego przygotowania 
do świąt Bożego Narodzenia. Uświadamiamy sobie również, jak uczy Kościół, iż 
Chrystus powtórnie przyjdzie na końcu czasów. 

Pomogą nam w tym parafialne rekolekcje i dni skupienia. Przeżyty Sakrament 
Pojednania, wprowadzi nas atmosferę prawdziwej miłości w naszych rodzinach, 
a nasze życzenia uczyni głosem serca i modlitwą za najbliższych.

Również grudniowy numer Dróg Miłosierdzia, wprowadza nas w atmosferę 
świąteczną. W środku czasopisma znajdziemy List Pasterski Arcybiskupa Metro-
polity zatytułowany W komunii z Bogiem, wyjaśniający i kreślący zadania na progu 
nowego roku duszpasterskiego.

Temat numeru wypełnią artykuły przybliżające charakter i treść okresu Ad-
wentu i Bożego Narodzenia. Dowiemy się również o najpiękniejszej polskiej kolę-
dzie, która po raz pierwszy zabrzmiała w Białymstoku przed dwustu dziewiętnasto-
ma laty. Zgłębimy opis Narodzenia Pana Jezusa w opisie św. Mateusza. Brat Marek 
opowie o dniu dzisiejszym ekumenicznej wspólnoty z Taizé i przygotowaniach do 
Światowych Spotkań Młodych w Rotterdamie. W stałych rubrykach odnajdziemy 
materiały o wychowaniu, modlitwie, kolejny odcinek katechizmu chrześcijanina, 
a także przypomnienie o 17. edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom. Nie za-
braknie słów Papieża Benedykta z katechez środowych, rozważań na grudniowe 
niedziele, kroniki archidiecezji, odpowiedzi na pytania od czytelników oraz porad, 
świątecznych przepisów i części rozrywkowej.

Do grudniowego numeru dołączyliśmy Modlitwę przy wigilijnym stole jako po-
moc w religijnym przeżyciu wieczerzy wigilijnej.

Dziękując Księdzu Arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiemu za świąteczne 
życzenia oraz wielką życzliwość i wsparcie udzielane Redakcji, a Księżom Pro-
boszczom i Wikariuszom za pomoc w kolportażu czasopisma w parafiach, pragnę 
w imieniu całego Zespołu Redakcyjnego przekazać wszystkim Czytelnikom życze-
nia chrześcijańskiej radości z okazji świąt obchodzonych na pamiątkę Narodzin 
Syna Bożego, oraz łaski przymnożenia wiary, nadziei i miłości w Nowym Roku.

ks. Jarosław Jabłoński
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Miesięcznik Archidiecezji BiAłostockiej

dewocjonAliA  szAty 
liturgiczne  upoMinki i pAMiątki 

książki  podręczniki szkolne

księgArniA internetowA:  
www.ksiegarnia-katolicka.pl

od poniedziałku do piątku 9.00-18.00 
soboty 9.00-14.00

Białystok, ul. kościelna 1 
tel. 85 665 24 44, 602 461 402

Czytelnikom „Dróg Miłosierdzia” życzę 
 radosnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Syn Boży, stając się człowiekiem, okazał 
nam Miłosierdzie. 

Idźmy Jego drogami.

Arcybiskup Edward Ozorowski 
Metropolita Białostocki

na okładce: Witraż z prezbiterium białostockiej bazyliki archikatedralnej.
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Dziennik

Błogosławiony 
Ksiądz Michał Sopoćko

Wydawnictwo św. Jerzego 
w Białymstoku oddaje do rąk 
 Czytelników prywatne pisma 
 Błogosławionego Michała  Sopoćki: 
dziennik -pamiętnik i zapiski o cha-
rakterze wspomnień. Pozwalają one 
bardziej niż dzieła naukowe wniknąć 
do wnętrza Błogosławionego. Michał 
Sopoćko był płodnym pisarzem.  Wiele 
jego pism ukazało się już drukiem. 
Niektóre czekają jeszcze na wydanie. 
Właściwie, wszystko, co pisał, jest autobiografi czne, pozwalające mówić 
o  autorze. Dziennik daje bezpośredni wgląd w duszę piszącego, pomocny 
jest nie tylko w rekonstrukcji biografi i, lecz także w śledzeniu działania łaski 
w konkretnym życiu.

*  *  *
Z wydanego dzieła patrzy na nas żywy człowiek: ze swoimi przyzwy-

czajeniami, słabościami, cechami charakteru, a jednocześnie ze swoją silną 
wiarą i gorliwością ewangeliczną. Syn Boży, stając się  człowiekiem, wziął 
na siebie wszystko, co człowieka stanowi. Podobnie przygarnął do siebie 
Michała z całym jego człowieczeństwem. Lektura tej książki otwiera drzwi 
do pięknej miłości Boga skierowanej ku człowiekowi.

Arcybiskup Edward Ozorowski
Metropolita Białostocki

o
k

ma
ki:
a-
ne 
nąć 
icha
Wie
ruki
wydanie. 

ał 
ele
iem. 

Dziennik bł. ks. Michała Sopoćki

do nabycia w księgarni św. Jerzego w Białymstoku

Dziennik to najbardziej osobisty zapis  
z życia ks. Michała Sopoćki. 

Świadectwo o Bogu Miłosiernym  
działającym w jego życiu.
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kościół BiałoStocki wSpoMinał 
zMarłych BiSkupów i kapłanów. 
Dnia 3 listopada kapłani i wierni Archidie-
cezji Białostockiej zgromadzili się w bazy-
lice archikatedralnej na Mszy św. za zmar-
łych arcybiskupów, biskupów i kapłanów. 
Uroczystą koncelebrę, której przewodniczył 
abp Edward Ozorowski rozpoczęły żałob-
ne nieszpory prowadzone przez alumnów 
Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium 
Duchownego. Homilię podczas Mszy św. 
wygłosił ks. prałat Antoni Lićwinko. Na zakończenie liturgii odmówiona została mo-
dlitwa za zmarłych biskupów, kapłanów oraz duchownych Archidiecezji. W szczególny 
sposób wspominani byli kapłani zmarli w ubiegłym roku. Po modlitwie koncelebransi 
i wierni udali się w procesji do krypty katedralnej, gdzie przy grobie pierwszego Metro-
polity Białostockiego abp. Edwarda Kisiela odśpiewali „Salve Regina”.

V raJD LiStopaDowy. W dniu 6 listo-
pada br. odbył się kolejny rajd pieszy orga-
nizowany przez Duszpasterstwo Harcerzy 
Archidiecezji Białostockiej oraz Stowarzy-
szenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich 
„Otwórzmy Bramy”. Celem rajdu było 
uczczenie kolejnej rocznicy odzyskania nie-
podległości. Tegoroczny rajd miał charakter 
ekumeniczny, gdyż wśród patroli znaleźli 
się reprezentanci drużyny działającej przy 
Bractwie Prawosławnym w Białymstoku. 

Zadaniem uczestników było odnaleźć na terenie lasu na Pietraszach punkty kon-
trolne, na których młodzież poznawała historię miasta, historię Polski, wykazywała 
się znajomością zasad pierwszej pomocy oraz zaliczała punkty sprawnościowe. Za-
kończenie rajdu tradycyjnie miało miejsce na terenie Nadleśnictwa Dojlidy. Finałem 
rajdu było odśpiewanie modlitwy harcerskiej, a każdy patrol otrzymał pamiątkowe 
dyplomy i nagrody rzeczowe.
MSza św. za oJczyznę w świę-
to niepoDLegłości. 11 listopada 
br., w Narodowe Święto Niepodległości, 
w archikatedrze białostockiej abp Stani-
sław Szymecki przewodniczył uroczystej 
Mszy św. za Ojczyznę. Koncelebrowali księ-
ża kapelani służb mundurowych. Honoro-
wym gościem uroczystości była Karolina 
Kaczorowska, wdowa po Ostatnim Prezy-
dencie II Rzeczpospolitej na uchodźstwie. 
Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dr 
Aleksander Dobroński, duszpasterz biało-
stockich harcerzy. Po Mszy św. w archikatedrze, główne uroczystości patriotyczne 
odbyły się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jak co roku, w godzinach 
popołudniowych, odbyła się kolejna edycja zawodów dla dzieci niepełnosprawnych 
organizowanych w Zespole Szkół Katolickich w Białymstoku. Tuż przed zawodami 
przed szkołą posadzono „dęby pamięci” dla uhonorowania por. Wiktora Kalinow-
skiego oraz asp. policji Witolda Kazimierza Mikoszy zamordowanych przez NKWD 
w roku 1940.

MetropoLita BiałoStocki na 
uroczyStościach w oStreJ Bra-
Mie. Dnia 14 listopada br. abp Edward 
Ozorowski uczestniczył w uroczystych ob-
chodach odpustu Opieki Matki Miłosierdzia 
w Ostrej Bramie. Podczas odprawianej w ję-
zyku polskim Mszy św., wobec Episkopatu 
Litwy i tysięcy wiernych, wygłosił homilię 
i skierował do wiernych słowo w języku 
polskim. Metropolita Białostocki przybył 
do Wilna na zaproszenie Metropolity Wi-

leńskiego, kard. Audrysa Bačkisa. Po Mszy św. w rezydencji Metropolity Wileńskiego 
odbyło się spotkanie abp. Ozorowskiego z litewskim Episkopatem, które zakończyło 
jednodniową wizytę abp. Ozorowskiego na Litwie.

uroczyStość Matki MiłoSier-
Dzia – patronki archiDiecezJi 
BiałoStockieJ. 7 listopada br. w ba-
zylice katedralnej rozpoczęło się dziewię-
ciodniowe przygotowanie Archidiecezji 
Białostockiej do uroczystości patronalnej 
– Najświętszej Maryi Panny Matki Miło-
sierdzia. Tegoroczna nowenna odbywała 
się pod hasłem: „Z Maryją – w komunii 
z Bogiem”. Homilie głoszone podczas no-
wenny przez członków Kolegiackiej Ka-
pituły Krypniańskiej przybliżały wiernym tematykę rozpoczynającego się wkrótce 
nowego roku duszpasterskiego. W trzecim dniu nowenny odprawiona została Msza 
św. dziękczynna za ocalenie miasta, jego mieszkańców oraz strażaków przed nieprze-
widywalnymi skutkami katastrofy kolejowej z 8 listopada br. Mszy św. przewodniczył 
abp Edward Ozorowski. Licznie uczestniczyli w niej mieszkańcy miasta. Uroczystość 
Matki Bożej Miłosierdzia, przypadająca 16 listopada, zgromadziła w Archikatedrze 
rzesze wiernych. Mszy św. przewodniczył abp Edward Ozorowski. Homilię wygłosił 
abp Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński. Uroczystą Mszę św. zakończył wspól-
ny śpiew Litanii Loretańskiej w kaplicy Matki Miłosierdzia i błogosławieństwo Naj-
świętszym Sakramentem.

profeSor Stefan Sawicki oDe-
Brał ogóLnopoLSką nagroDę 
Literacką iM. franciSzka kar-
pińSkiego. 19 listopada br. Galerii Slen-
dzińskich w Białymstoku po raz 16. wrę-
czono Ogólnopolską Nagrodę Literacką 
im. Franciszka Karpińskiego. W tym roku, 
białostocki oddział Katolickiego Stowarzy-
szenia „Civitas Christiana”, przyznał ją prof. 
Stefanowi Sawickiemu, teoretykowi i histo-
rykowi literatury. Arcybiskup Edward Ozo-
rowski gratulując prof. Sawickiemu pod-

kreślił jego zasługi w badaniu odniesień języka polskiego do życia indywidualnego 
i społecznego. Wręczenia Nagrody dokonał sekretarz stowarzyszenia Henryk Kloch. 
Uroczystą laudację wygłosił prof. Dariusz Kulesza. Program wieczoru zakończyło wy-
stąpienie Laureata, w którym podsumował swoją pracę naukową.
MetropoLita BiałoStocki prze-
kazał życzenia karD. angeLo 
aMato. Metropolita Białostocki abp 
Edward Ozorowski przekazał życzenia 
prefektowi Kongregacji Spraw Kanoniza-
cyjnych, kard. Angelo Amato, z okazji jego 
kardynalskiej nominacji. Podarował mu 
również ikonę z wizerunkiem Anioła oraz 
nowo wydany Dziennik bł. ks. Michała So-
poćki. Kardynał Amato podziękował Me-
tropolicie Białostockiemu za pamięć i ży-
czenia. Przekazał też pozdrowienia dla całej Archidiecezji Białostockiej. 

więcej informacji na stronie internetowej www.archibial.pl

KroniKa archidiecezji BiałostocKiej

 w święto odzyskania niepodległości 
pasterze i wierni Kościoła w Polsce modlili 
się w intencji ojczyzny. centralnym uroczy-
stościom w warszawskiej bazylice świętego 
Krzyża przewodniczył administrator diecezji 
polowej ks. płk sławomir żarski. msze św. 
odprawiono także przy grobie św. woj-
ciecha w gnieźnie i na wawelu. dla wielu 
biskupów 91. rocznica odzyskania niepod-
ległości była okazją, by w kazaniach zaape-
lować o autentyczny patriotyzm oraz poru-
szyć bieżące sprawy społeczne.

 21 listopada miało miejsce poświęce-
nie monumentalnej figury chrystusa Króla 
wszechświata w świebodzinie. w uro-
czystości wzięli udział mieszkańcy miasta, 
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz 
pielgrzymi z kraju i zza granicy. Posąg jest 
wotum wdzięczności za intronizację chry-
stusa Króla, która odbyła się w roku 2000 
w tym mieście. ma 33 metry i jest o trzy me-
try wyższy od słynnego pomnika chrystusa 
z rio de janerio. obok pomnika znajdzie się 
ołtarz polowy oraz stacje drogi Krzyżowej. 

 w dniach 22-25 listopada biskupi polscy 
przeżywali rekolekcje na jasnej górze. Pro-
wadził je bp Kazimierz ryczan z Kielc. Biskupi 
wysłuchali ośmiu nauk rekolekcyjnych. co-
dziennie uczestniczyli w Kaplicy matki Bożej 
we mszy św. z jutrznią i modlitwie apelu 
jasnogórskiego. Pasterze Kościoła polskiego 
wzięli udział w nabożeństwie drogi Krzyżo-
wej i przystąpili do sakramentu pokuty. re-
kolekcje zakończyły się mszą św. za zmarłych 
członków Konferencji episkopatu Polski.

 wraz z początkiem nowego roku litur-
gicznego Kościół w Polsce rozpoczął realiza-
cję trzyletniego programu duszpasterskiego 
– „Kościół domem i szkołą komunii”. Każdy 
jego rok będzie przebiegał pod innym ha-
słem. hasło pierwszego roku brzmi: „ w ko-
munii z Bogiem”. wśród głównych celów, 
jakie stawia sobie Kościół w Polsce poprzez 
nowy program są: odkrywanie i pogłębienie 
duchowości komunii, odnowa i wzmocnie-
nie różnorodnych „struktur komunijnych” 
Kościoła, w tym uczestnictwa świeckich 
w diecezjalnych radach duszpasterskich, 
w radach parafialnych oraz krzewienie „du-
chowości komunii” wobec coraz bardziej 
podzielonego świata. 

 w pierwszą niedzielę adwentu rozpoczę-
ła się 17. edycja wigilijnego dzieła Pomocy 
dzieciom. w tym roku odbywa się ono pod 
hasłem „zapalmy dzieciom światło nadziei” 
i poświęcone jest pomocy dzieciom, które 
ucierpiały wskutek powodzi w Polsce. akcja 
organizowana przez caritas Polska, po raz 
11. przebiega jako inicjatywa ekumeniczna. 
włączają się eleos Kościoła Prawosławnego 
i diakonia Kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego. jak co roku w parafiach rozprowa-
dzane są świece, które w wigilię Bożego 
narodzenia zapalone zostaną na polskich 
stołach na znak solidarności z najbardziej 
potrzebującymi w Polsce i na świecie. wpły-
wy uzyskane z kampanii wigilijnego dzieła 
Pomocy dzieciom będą przeznaczone na ca-
łoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szko-
łach i świetlicach, na pomoc edukacyjną 
oraz letni wypoczynek.

Kościół w Polsce

 w dniach 6-7 listopada papież Benedykt 
XVi odbył pielgrzymkę do hiszpanii. Podczas 
swojej 18. zagranicznej podróży apostolskiej 
odwiedził santiago de compostela i Bar-
celonę. w santiago de compostela ojciec 
święty zwrócił się z apelem do europy, by 
coraz bardziej otwierała się na Boga. w Bar-
celonie poświęcił bazylikę świętej rodziny, 
dzieło genialnego architekta, antionio gau-
diego. w czasie wizyty w hiszpanii zachęcał 
do intensywnej modlitwy w intencji rodzin, 
a także zwrócenia uwagi na sytuację osób 
cierpiących.

 11 listopada została zaprezentowana po-
synodalna adhortacja apostolska Benedykta 
XVi Verbum Domini, stanowiąca podsumo-
wanie Xii zgromadzenia zwyczajnego sy-
nodu Biskupów, które odbyło się w dniach 
5-26 października 2008 r. pod hasłem: „sło-
wo Boże w życiu i misji Kościoła”. dokument 
ten składa się z trzech części zatytułowa-
nych: Verbum Dei (Słowo Boże), Verbum in 
Ecclesia (Słowo w Kościele) i Verbum mun-
do (Słowo dla świata). ojciec święty w 124 
punktach nawiązuje do propozycji ojców 
synodalnych, dając zarazem wytyczne do 
„odkrywania na nowo w życiu Kościoła sło-
wa Bożego, będącego źródłem nieustannej 
odnowy” i wyrażając pragnienie, by „stawa-
ło się ono coraz bardziej sercem wszelkiej 
działalności kościelnej”.

 dnia 13 listopada w watykanie odbyło 
się spotkanie ojca świętego z szefami dyka-
sterii Kurii rzymskiej. jednym z poruszanych 
tematów była kwestia Papieskiej rady ds. 
Krzewienia nowej ewangelizacji. Podczas 
takich okresowych konsultacji – niegdyś 
odbywały się one nawet kilka razy w roku 
– omawiane są aktualne problemy Kościoła 
i szczegółowe zagadnienia dotyczące kom-
petencji różnych dykasterii.

 dnia 20 listopada w Bazylice św. Piotra 
w watykanie odbył się publiczny konsystorz 
zwyczajny, na którym Benedykt XVi wręczył 
insygnia kardynalskie 24 nowym członkom 
Kolegium Kardynalskiego. ich nazwiska pa-
pież ogłosił 20 października. wśród nowych 
kardynałów znaleźli się kard. angelo amato, 
Prefekt Kongregacji do spraw Kanonizacyj-
nych, który 28 września 2008 r. przewodni-
czył beatyfikacji ks. michała sopoćki w sank-
tuarium miłosierdzia Bożego w Białymstoku 
oraz metropolita warszawski, abp Kazimierz 
nycz. aktualnie Kolegium Kardynalskie li-
czy 203 członków, spośród których 121 nie 
ukończyło jeszcze 80 lat i może uczestniczyć 
w konklawe.

 wraz z początkiem adwentu na Placu św. 
Piotra w rzymie rozpoczęto budowę tego-
rocznej szopki. zwyczaj ustawiania pod obe-
liskiem szopki i choinki, wprowadził w 1982 
roku jan Paweł ii. Początkowo przyjęto tę 
inicjatywę sceptycznie, z czasem stała się 
ona wielką atrakcją zarówno dla mieszkań-
ców rzymu, jak i turystów. w szopce wyko-
rzystuje się zawsze te same figury z połowy 
XiX wieku, które powstały na zamówienie 
św. wincentego Pallotti, natomiast potęż-
nych rozmiarów choinka przybywa za każ-
dym razem z innego kraju. 

stolica aPostolsKa

Dnia 3 listopada br. w setnym roku życia zmarł 
ks. kan. antoni Sawicki. Był kapłanem Archidie-
cezji Białostockiej. Od końca lat czterdziestych pełnił 
swoją posługę w Archidiecezji Łódzkiej. Ksiądz Antoni 
urodził się 21 kwietnia 1911 r. w Białożyszkach na Wi-
leńszczyźnie. Po ukończeniu nauki w gimnazjum wstą-
pił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego 
w Wilnie. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
im. Stefana Batorego w Wilnie. Święcenia kapłańskie 
przyjął w roku 1945 w Moguncji. Jako wikariusz pa-
rafii w Suchowoli w 1947 roku udzielił chrztu Jerzemu 
Popiełuszce. Z końcem lat czterdziestych ks. Antoni 
przeniósł się do diecezji łódzkiej. Został pochowany 
na cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi.
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1.  Środa – iz 25, 6-10a; mt 15, 29-37
2.  Czwartek – iz 26, 1-6; mt 7, 21.24-27
3.  Piątek – wspomn. św. Franciszka 

Ksawerego, Prezb. – iz 29, 17-24; 
mt 9, 27-31

4.  Sobota – iz 30, 19-21.23-26; mt 9, 
35-10, 1.5.6-8

5.  II NIEDZIELA ADWENTU – iz 11, 1-10; 
rz 15, 4-9; mt 3, 1-12

6.  Poniedziałek – iz 35, 1-10; łk 5, 17-26
7.  Wtorek – wspomn. św. Ambrożego, 

Bp Dr – iz 40, 1-11; mt 18, 12-14
8.  Środa – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKA-

LANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY – rdz 3, 9-15; ef 1, 
3-6.11-12; łk 1, 26-38

9.  Czwartek – iz 41, 13-20; mt 11, 11-15
10.  Piątek – iz 48, 17-19; mt 11, 16-19
11.  Sobota – syr 48, 1-4.9-11; mt 17, 

10-13
12.  3 NIEDZIELA ADWENTU – iz 35, 

1-6a.10; jk 5, 7-10; mt 11, 2-11
13.  Poniedziałek – wspomn. św. łucji, dz 

m – lb 24, 2-7.15-17a; mt 21, 23-27
14.  Wtorek – wspomn. św. jana od Krzy-

ża, Prezb. dr – so 3, 1-2.9-13; mt 21, 
28-32

15.  Środa – iz 45, 6b-8.18.21b-25; łk 7, 
18b-23

16.  Czwartek – iz 54, 1-10; łk 7, 24-30
17.  Piątek – rdz 49, 2.8-10; mt 1, 1-17
18.  Sobota – jr 23, 5-8; mt 1, 18-24
19.  4 NIEDZIELA ADWENTU – iz 7, 10-14; 

rz 1, 1-7; mt 1, 18-24
20.  Poniedziałek – iz 7, 10-14; łk 1, 26-

38
21.  Wtorek – Pnp 2, 8-14 albo so 3, 14-

18a; łk 1, 39-45
22.  Środa – 1 sm 1, 24-28; łk 1, 46-56
23.  Czwartek – ml 3, 1-4; 4, 5-6; łk 1, 

57-66
24.  Piątek – msza (poranna): 2 sm 7, 

1-5.8b-12.14a.16; łk 1, 67-79; msza 
wieczorna wigilijna: iz 62, 1-5; dz 13, 
16-17.22-25; mt (dłuższa) 1, 1-25 
albo (krótsza) 1, 18-25

25.  Sobota – UROCZYSTOŚĆ NARODZE-
NIA PAŃSKIEGO – msza w nocy: iz 
9, 1-3.5-6; tt 2, 11-14; łk 2, 1-14; 
o świcie: iz 62, 11-12; tt 3, 4-7; łk 
2, 15-20; w dzień: iz 52, 7-10; hbr 1, 
1-6; j (dłuższa) 1, 1-18 albo (krótsza) 
1, 1-5.9-14

26.  Niedziela w oktawie Narodzenia 
Pańskiego – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ 
RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 
– syr 3, 2-6.12-14; Kol 3, 12-21; mt 
2,13-15.19-23

27.  Poniedziałek – ŚWIĘTO ŚW. JANA, 
APOSTOłA I EWANGELISTY – 1 j 1, 
1-4; j 20, 2-8

28.  Wtorek – ŚWIĘTO ŚW. MłODZIAN-
KÓW, MĘCZENNIKÓW – 1 j 1, 5-2, 2; 
mt 2, 13-18

29.  Środa – PIĄTY DZIEŃ W OKTAWIE 
NARODZENIA PAŃSKIEGO – 1 j 2, 
3-11; łk 2, 22-35

30.  Czwartek – SZÓSTY DZIEŃ W OKTA-
WIE NARODZENIA PAŃSKIEGO – 
1 j 2, 12-17; łk 2, 36-40

31.  Piątek – SIÓDMY DZIEŃ W OKTAWIE 
NARODZENIA PAŃSKIEGO – 1 j 2, 
18-21; j 1, 1-18

św. Barbara
Źródła historyczne dotyczące 
świętej zaginęły. według legendy 
była córką poganina – wysokiego 
urzędnika z nikomedii (turcja). 
Potajemnie przyjęła chrzest i zło-
żyła ślub czystości. na wieść o tym 
ojciec zamknął ją w wieży i głodził, 
usiłując zmusić do wyrzeczenia się 
wiary. wyczerpawszy wszystkie środki, zawlókł 
córkę przed sędziego. skazaną na ścięcie oso-
biście stracił, zapewne około 305 r. święta jest 
patronką dobrej śmierci oraz wszystkich nara-
żonych na nagły zgon: górników, hutników, żoł-
nierzy. wspomnienie 4 grudnia.

św. Mikołaj
urodził się prawdopodobnie w Pa-
tarze (turcja) około 270 r. od młodo-
ści troszczył się o potrzeby bliźnich, 
podrzucając im skrycie pieniądze. 
wybrany biskupem miry, okazał się 
gorliwym pasterzem, wspierał ubo-
gich i chorych, wypraszał ułaska-
wienie dla skazanych, modlitwą ratował toną-
cych. uczestniczył w soborze nicejskim w 325 r. 
zmarł 6 grudnia między 345 a 352 r. Patron dzieł 
miłosierdzia, marynarzy, rybaków. wspomnienie 
przypada na dzień śmierci świętego.

św. Szczepan
jeden z pierwszych diakonów 
Kościoła, wyświęconych przez 
apostołów do pełnienia posługi 
ubogim. zajmował się również 
głoszeniem ewangelii, za co został 
postawiony przed sanhedrynem 
i skazany na ukamienowanie około 
40 r. jest uważany za pierwszego 
męczennika chrześcijaństwa. opis 
jego działalności i okoliczności śmierci znajduje 
się w Dziejach Apostolskich (dz 6,8 – 7,60). li-
turgia czci świętego w dniu 26 grudnia.

św. Jan Ewangelista
jeden z apostołów chrystusa; wraz 
z bratem, jakubem starszym, trud-
nił się rybołówstwem. należał do 
uczniów wybranych na świadków 
Przemienienia i konania w ogrój-
cu. w czasie ostatniej wieczerzy 
spoczywał na piersi jezusa, na Kal-
warii chrystus powierzył mu opiekę nad swą 
matką. około 69 r. zamieszkał w efezie, gdzie 
napisał Ewangelię, Listy i Apokalipsę. zmarł 
prawdopodobnie w 98 r. święto 27 grudnia.

św. św. Młodziankowie
chłopcy z Betlejem i okolic, 
w wieku do lat dwóch, wspomina-
ni w Ewangelii św. mateusza (mt 
2,16-18). zginęli na rozkaz króla 
heroda, który zamierzał podstęp-
nie zamordować dziecię jezus, rze-
komo zagrażające jego władzy. Kult 
niewiniątek sięga już ii w. Pisali o nich m.in. św. 
augustyn i św. cyprian, ku ich czci wystawiano 
kościoły. święto przypada na 28 grudnia.

B. p.-d.
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III NIEdzIEla adwENtu
Kościół – szansą życia w Chrystusie

II NIEdzIEla adwENtu
Owoc godny nawrócenia

BOżE NarOdzENIE
Boże Narodzenie codzienności

ŚwIętO NaJŚwIętSzEJ rOdzINy z NazarEtu
Stał się Człowiekiem dla człowieka przez rodzinę

IV NIEdzIEla adwENtu
Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek

Naród Wybrany oczekiwał Mesja-
sza – wodza i odnowiciela Izraela, któ-
ry wybawi spod panowania rzymskiego 
okupanta. Zasadną wydaje się wątpli-
wość Jana Chrzciciela i jego poselstwo 
do Jezusa Chrystusa. Otrzymana odpo-
wiedź może budzić wątpliwości żydow-
skich rewolucjonistów i opozycjonistów 
rządzących Rzymian. Nie ma bowiem 
w niej wyznaczonego dnia i godziny 
rozpoczęcia przewrotu, puczu, rewolucji 
zmierzających do wyzwolenia. W sło-
wach Jezusa wiarą można czytać zapo-
wiedź „nowego nieba i nowej ziemi”, no-
wego człowieka, wolnego od cierpienia 
i śmierci. Taki jest cel Wcielenia. Po to 
Bóg stał się człowiekiem.

A pochwała przez Jezusa Jana Chrzci-
ciela? Nie była ona laudacją ani ascetycz-
nego sposobu życia proroka, ani więzów 

krwi, jakie 
ich łączyły. 
D o t y c z y -
ła raczej 
p r z y j ę c i a 
łaski otwarcia się na Boskie natchnie-
nia, rozpoznania w wierze prawdziwego 
Mesjasza, przyjęcia Jego zbawczego po-
słania. Jego przedłużeniem jest Kościół 
– Ciało Jezusa Chrystusa. Tylko w nim 
dokonuje się zbawienie, tylko Kościół 
daje szansę życia w Chrystusie. 

W czas Adwentu trzeba spytać się 
o przynależność do Kościoła. Może być 
ona metrykalna, taka o której przypo-
minamy sobie przy okazji wielkich świąt 
i przyjmowania kolejnych sakramentów; 
a może być żywa, pełna troski o Kościół 
to znaczy o siebie i tych, którzy przez sa-
krament chrztu stali się Kościołem. 

Nawrócenie jest aktem. Często staje 
się udziałem człowieka poprzez spotka-
nie i fascynację człowiekiem żyjącym 
Bogiem, lekturę Biblii, Żywotów Świętych 
itp. Tak się nawrócił się św. Augustyn, św. 
Ignacy Loyola i wielu innych. Oprócz 
nawróceń bardzo spektakularnych, 
z niewiary ku wierze są i nawrócenia 
wierzących. Nie ma bowiem człowieka, 
który nie potrzebuje nawrócenia. Sam 
akt nawrócenia nie wystarcza. Trzeba 
„wydać owoc godny nawrócenia”, to 
znaczy zacząć żyć tak, jak się wierzy. 

Święty Jan Chrzciciel dokonywał 
w Jordanie chrztu nawrócenia w formie 
tradycyjnych, żydowskich obmyć. Były 

one kon-
sekwencją 
przyznania 
się do swo-
jej grzesz-
ności i wyrażeniem pragnienia nowego 
życia. Ochrzczeni powracali do swojej 
codzienności w oczekiwaniu na przyj-
ście, zapowiadanego przez Jana, Króle-
stwa Niebieskiego. Życie weryfikowało 
ich nawrócenie.

W czas Adwentu trzeba koniecz-
nie spytać o osobiste nawrócenie. Powie 
o nim życie – ile w nim miłości Boga 
i bliźniego. Czyny miłości są owocem 
godnym nawrócenia. 

Boże Narodzenie przypomina 
o wielkiej, szalonej miłości Boga do czło-
wieka. „Tak bardzo Bóg umiłował świat, 
że poświęcił swojego jednorodzonego 
Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, lecz miał życie wieczne” (J 3,16). 

Boże Narodzenie to wielkie święto 
wierzących, bo bez wiary niemożliwym 
jest widzenie w dziecku Boga, Mesjasza, 
Odkupiciela. Znam takich, którzy rezy-
gnują z bożonarodzeniowych znaków: 
nie ubierają choinki, nie stroją żłób-
ków… Powiadają, że wszystko to przy-
słania istotę świąt i potem to już tylko się 
mówi „święta, święta i po świętach”. Nie 
wiem, czy to dobrze. Na pewno trzeba 
w świąteczne dni zamyślić się nad Ema-
nuelem – Bogiem obecnym i pośród nas 
i w nas. Stał się On Człowiekiem, by oca-
lić nasze życie, by nabrało ono sensu, by 
przekroczyło dziś, bez względu na to jak 
długo będzie ono trwało i pragnieniem 
dotknęło jutra, znaczącego wieczność. 
Przez Wcielenie Słowa, Bóg dzieli się 
z człowiekiem wiecznością. Znaczy to, 
że człowiek ma szansę, by stać się Bo-
giem. Przypomniał tę biblijną prawdę 

św. Ireneusz: «Bóg stał się człowiekiem 
po to, aby człowiek mógł stać się Bo-
giem», Bogiem przez miłość. Niech więc 
w świąteczne dni, i zawsze nie zabrak-
nie miłości w nas, a przez nas pomiędzy 
nami. Wtedy codziennie, w każdej chwili 
będzie Boże Narodzenie.

Przyszły mąż Maryi – Józef był po-
tomkiem Dawida. To ważny szczegół 
w wypełnieniu się starotestamental-
nych zapowiedzi. Mesjasz bowiem miał 
być synem Dawida (por. 2 Sm 7, 4-16). 
Ewangelista dla ukazania wypełnienia 
się Prawa i nadzwyczajnego przyjścia 
na świat Jezusa, bez udziału mężczyzny, 
pisze o zaręczynach Maryi z Józefem, 
przez co w tradycji żydowskiej było się 
małżonkiem i poczęciu przed wspólnym 
zamieszkaniem, z wyraźnym wskaza-
niem Boskich w tym interwencji. 

Po co wszystko? Najpierw, by nie było 
wątpliwości, że Jezus jest zapowiedzianym 

w Starym 
Testamencie 
Mesjaszem. 
Następnie, 
że jest Bo-
giem z Boga i człowiekiem, który wziął 
ciało z Maryi. Bóg swojego Syna nie po-
zbawia też prawnego Ojca. 

W ostatnią niedzielę Adwentu odna-
wiamy wiarę w naszego jedynego Boga, 
który poprzez działanie Ducha Świętego 
objawia się w Bogu Człowieku – Jezusie 
z Nazaretu. Staje się to przez Maryję – 
Niepokalaną. W Niej Słowo stało się Cia-
łem i zamieszkało między nami.

Wydarzenia związane z Bożym 
Narodzeniem mają swoich bohaterów. 
Znajdujemy ich w stajence. Są to paste-
rze, którzy pierwsi w Dziecku rozpozna-
li Boga i Mędrcy ze Wschodu z darem 
profetyzmu pomieszczonym w przynie-

sionych przez nich darach, zapowiadają-
cych posłanie Boga – Człowieka: złoto 
– Królowi, kadzidło – Bogu, mirrę – na 
pogrzeb Jezusa. Wszyscy oni jednakże 
wracają w swoje strony. Przy Mesjaszu 
zostają Maryja i Józef – strażnicy re-
alizacji Boskich zamierzeń. Umieją oni 
słuchać Boga i gotowi są na wypełnia-
nie Jego niespodziewanych poleceń, jak 
choćby i tego z dzisiejszej Ewangelii. Bóg 
dał im charyzmat odpowiedzialnego ro-
dzicielstwa: chronić życie dziecka i da-
wać mu to, co najlepsze.

Całe Boskie działanie jest dla czło-
wieka. Jeśli Bóg staje się Człowiekiem 
i osiąga dojrzałe człowieczeństwo w ro-
dzinie i przez rodzinę, to po to, by za 
każdym razem przypominać o chary-
zmacie, którym obdarza odpowiedzial-
nych rodziców: chronić życie dziecka, 
od jego poczęcia i dawać mu to, co naj-
lepsze, choć nie zawsze to, co chce…

Teksty rozważań przygotował 

ks. radosław kimsza
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Pytania do Księdza

Co z tym Bożym 
Narodzeniem?
Dopiero co z półek sklepów zniknęły dy-
nie i znicze, a już od początku listopada 
mamy świętych mikołajów, bombki, cho-
inki i prezenty. Czy świętowanie Bożego 
Narodzenia ma sens, jeżeli jest się czło-
wiekiem niewierzącym, niepraktykują-
cym, albo wierzącym właśnie jedynie „od 
święta”?

Majka

dobrzy i lepsi
Czy muszę wierzyć w Boga, aby doświad-
czać Jego pomocy? Co czyni człowieka 
wierzącego „lepszym” od innych „dobrych” 
ludzi?

Przemek

Deszcz pada na sprawiedliwych 
i niesprawiedliwych, słońce wschodzi 
nad wierzącymi i niewierzącymi (zob. 
Mt 5, 45). Bóg kocha każdego człowie-
ka, obdarza życiem, podtrzymuje w eg-
zystencji. Bóg pragnie mojego szczęścia, 
zbawienia, życia – chce, żebyśmy osobi-
ście zaangażowali się w osiągniecie tego 
szczęścia i zbawienia. Ewangelia przypo-
mina nam, że Dobry Pasterz szuka owiec 
zagubionych, tych, które są daleko. Dla 
ocalenia człowieka, dla jego zbawienia 

Komunia Święta
Ile razy w ciągu dnia można przyj-

mować Komunię św.? Słyszałem, że drugi 
raz można przystąpić, jeśli jest się na całej 
Mszy św. od początku do końca. Tymcza-
sem niektórzy w kościele potrafią przy-
stąpić do Komunii trzy razy w ciągu tego 
samego dnia, albo i więcej. Zdarza się, że 
ktoś wejdzie do Kościoła i widzi, że księża 
udzielają Komunii św., to w biegu do niej 
leci. Jak to powinno być? 

Marek

Kościół zaleca przyjmowanie Ko-
munii św. podczas Eucharystii, ponieważ 
we Mszy św. chleb i wino staje się Ciałem 
i Krwią Chrystusa, a obrzęd Komunii 
św. jest integralną częścią celebracji Eu-
charystycznej. Zachęca nawet, abyśmy 
żywili się Ciałem Pana pochodzącym 

Na pewno świętowanie Bożego Na-
rodzenia, nawet nie w czas, przedwcze-
śnie i tylko zewnętrznie, komercyjnie, 
ma swój sens, może nie bardzo głęboki, 
ale pozytywny. Ostatecznie lepiej nu-
cić w czerwcu kolędę niż jakąś sprośną 
piosenkę. Pomimo tego, że w Polsce co-
raz mniej ludzi deklaruje się jako osoby 
wierzące i praktykujące, to niezmiennie 
ponad 90% rodaków woli ostatnie dni 
grudnia przeżywać w świątecznej, zi-
mowej, raczej bożonarodzeniowej niż 
wakacyjnej atmosferze. Święta Bożego 
Narodzenia posiadają wyraźny wymiar 
tradycyjny, wiążący się ze zwyczajami 
rodzinnymi, życzliwością, robieniem 
prezentów, organizowaniem spotkań. 
Ten czas znacznie jest lepszy niż każdy 
inny, aby szukać porozumienia z dru-
gim człowiekiem, zgody w małżeństwie, 
skłóconej rodzinie. Grudniowa atmosfe-

ra bardziej sprzyja wyciągnięciu 
ręki do zgody. Tradycje bożo-
narodzeniowe głęboko są 
zakorzenione w kulturze. 
Boże Narodzenie po-
siada również wy-
miar religijny. Dla 
wielu wierzących 
to czas spowiedzi 
świętej, Komunii 
św.  tradycyjnej 
Pasterki. Nawet je-
żeli jest się wierzą-
cym „od święta”, to 
jest to dobre i po-
trzebne, ponieważ 
święta Bożego Naro-
dzenia razem z Wielka-
nocą stanowią najważniej-
sze obchody liturgiczne całego 
roku.

gotowy jest zostawić 99 owiec, aby szu-
kać tej zagubionej (por. Łk 15, 1-7). Wia-
ra człowieka nie jest obowiązkiem, ale 
przywilejem, dobrem, szansą życiową. 
Wiara jest osobistym wyborem, aktem 
osobowym, świadomym i dobrowol-
nym. Bóg swoją miłością zachęca nas do 
miłości i wiary. Na dar odpowiadamy 
postawą, życiem, życiem z wiary. Po-
stawą nie tylko rozumowego przyjęcia 
faktu, że Bóg istnieje, ale całkowitego za-
wierzenia Bogu całego życia. W piękny 
sposób o takiej postawie mówi Jan Pa-
weł II: „Uwierzyć, to znaczy „powierzyć” 
ludzkie „ja” Komuś, kto odsłania Siebie 
jako Początek i Kres a równocześnie 
jako absolutna Osoba. Powierzenie się 
Bogu w wierze sięga niejako do najgłęb-
szego wnętrza ludzkiego bytowania, do 
samego jądra osobowego bytu. Wiara 

jest zaangażowaniem się najbardziej 
podstawowym. To coś więcej niż czysto 
intelektualny „teizm”, a także coś więcej 
i jakoś pełniej niż samo tylko „przyjęcie 
za prawdę tego, co Bóg objawił”. Uwie-
rzyć, to znaczy powierzyć się... To jest 
zaangażowanie najbardziej podstawo-
we... Totus Tuus ego sum… (Jestem cały 
Twój)”. 

Wierzący jest „lepszy” nie w katego-
riach moralnych, bo to zależy od posta-
wy poszczególnego człowieka. Spotyka-
my przecież ludzi niewierzących, którzy 
są lepsi od wierzących. Chociaż to wiara 
postuluje „lepsze” życie. Wierzący jest 
„lepszy” w kategoriach egzystencjalnych. 
Wiara to lepsza droga dla mnie, ponie-
waż pozwala mi już tutaj na ziemi po-
znać Boga, zanim ostatecznie Go pozna-

my „twarzą w twarz”. Tymczasem wiara 
nadaje sens życiu ludzkiemu. Daje kon-
kretną, choć odległą perspektywę, daje 
światło, często słabe i nikłe, ale wskazu-
jące właściwy kierunek życia i sposoby 
postępowania. A ostatecznie wiara pro-
wadzi człowieka do życia wiecznego.

Na pytania odpowiadał 
ks. dr Józef Kozłowski, 
duszpasterz, pastoralista, 
dyrektor  
Wydziału Duszpasterstwa Rodzin  
Kurii Metropolitalnej Białostockiej. 

Pytania do księdza można wysyłać 
na adres ks.jozef@archibial.pl lub na 
adres miesięcznika. W każdym numerze 
znajdzie się odpowiedź na trzy pytania.

z tej Najświętszej Ofiary, w której właśnie 
uczestniczymy. Może się jednak zdarzyć 
– zwłaszcza poza niedzielą – że ktoś ze 
względu na pracę czy zdrowie nie jest 
w stanie być na całej Eucharystii. Może 
wtedy poprosić o udzielenie Komunii św. 
poza Mszą św., będąc oczywiście w sta-
nie łaski uświęcającej. Ważne, aby potem 
zrobić solidne dziękczynienie po Komu-
nii. Po raz drugi tego samego dnia moż-
na przyjąć Komunię św. jedynie podczas 
Mszy św., w której się uczestniczy. Zdarza 
się, że przystąpimy najpierw do Komunii, 
bo nie liczymy, że będziemy tego samego 
dnia na Eucharystii, a potem jesteśmy na 
Mszy św. i możemy przystąpić do Komu-
nii św. Warto jednak tę drugą Komunię 
św. przyjąć w określonej intencji. Kodeks 
Prawa Kanonicznego nie mówi o Komu-
nii św. po raz trzeci. Wyjątkiem są kapłani, 
którzy w niedziele z ważnych powodów 

mogą trynować (odprawiać w jednym 
dniu trzy Msze św.). Zapewne nie będzie 
jakimś grzechem, że ktoś przyjmie Ko-
munię św. po raz trzeci tego samego dnia. 
Ale nie jest to wskazane, ponieważ 
Najświętszej Eucharystii należy się 
największy szacunek i roztropne 
wobec niej postępowanie. Jeśli ktoś 
siedzi w kościele przez kolejne trzy 
Msze św. i za każdym razem przy-
stępuje do Stołu Pańskiego, traci 
wrażliwość ducha, Ciało Chrystusa 
może być rozumiane jako normal-
ny opłatek. Konsekwencją przy-
jęcia Eucharystii ma być nie tyle 
pozostanie na następnej i następnej 
Mszy św., co pragnienie apostolatu 
i czynienia dzieł miłosierdzia. Sło-
wa kapłana na koniec Eucharystii 
brzmią: „Idźcie w pokoju Chry-
stusa”, a nie „Zostańcie w kościele”. 

Mamy zrobić dziękczynienie po Mszy, 
a potem z miłością i pokojem Chrystusa 
iść do naszych braci i sióstr. 

z nauczania ojca świętego

intencje aPostolstwa modlitwy na grudzień 2010

O FRANCUSKIEJ MISTYCZCE MAłGORZACIE Z OINGT
na pierwszy rzut oka postać tej średniowiecznej kartuzki, całe jej 
życie i przemyślenia, mogą się nam wydawać bardzo odległe od 
naszego życia, naszego sposobu myślenia i działania. jeśli jednak 
sięgniemy do istoty, to widzimy, że zależało jej na tym, co również 
dla nas powinno być ważne. dla małgorzaty bowiem Bóg był swo-
istą księgą, zwierciadłem, w którym widziała własne sumienie. 
w ten sposób do jej duszy przenikało światło i słowo chrystusa. 
dzięki temu dokonywała się w niej przemiana. jej sumienie zosta-
ło oświecone i oczyszczone, znalazło właściwe kryteria (...). musi 
wniknąć w nas słowo chrystusa, by jego światło oświecało nasze 
sumienie, byśmy mogli zrozumieć, co jest dobre, a co złe. nasza 
dusza potrzebuje oczyszczenia. śmieci nie znajdują się jedynie 
na ulicach, ale również w naszym sumieniu i duszy. i tyko światło 
chrystusa, moc jego miłości mogą nas oczyścić.

audiencja ogólna, 03. Xi. 2010 r.
O SENSIE PIELGRZYMOWANIA I SWEJ PODRÓżY APOSTOLSKIEJ DO HISZPANII
Kościół świętej rodziny został zaprojektowany przez gaudiego jako wielka katecheza o je-
zusie chrystusie i pieśń uwielbienia stwórcy. tworząc tę świątynię, oddał on swój geniusz 
na służbę piękna. ekspresywna i symboliczna wymowa form i motywów artystycznych, 
jak również nowatorskie techniki architektoniczne czy rzeźbiarskie przywołują ostatecz-
ne źródło wszelkiego piękna. od kiedy gaudi podjął się budowy tego kościoła, w jego ży-
ciu nastąpiła głęboka przemiana. zaczął się intensywnie modlić i pościć oraz podjął życie 
w ubóstwie. czuł bowiem, że musi się przygotować duchowo, aby wyrazić w rzeczywistości 
materialnej niezgłębioną tajemnicę Boga. można powiedzieć, że kiedy gaudi zajmował się 
budową świątyni, Bóg budował w nim świątynię duchową, umacniając w nim wiarę i oso-
bistą zażyłość z chrystusem.

audiencja ogólna, 10. Xi. 2010 r.
O ŚW. JULIANNIE Z CORNILLON
Pragnę stwierdzić z radością, że Kościół przeżywa dziś eucharystyczną wiosnę. ileż osób 
trwa w milczeniu przed tabernakulum, aby nawiązać miłosny dialog z jezusem! dodaje otu-
chy fakt, że również niemało grup młodzieży odkryło na nowo piękno modlitwy adoracyjnej 
przed najświętszym sakramentem. widziałem to na przykład w hyde Parku w londynie. 
modlę się, aby ta wiosna eucharystyczna coraz bardziej się rozszerzała na wszystkie para-
fie, zwłaszcza w Belgii, ojczyźnie św. julianny. odnówmy w sobie wiarę w realną obecność 
chrystusa w eucharystii. Poprzez adorację najświętszego sakramentu Pan przyciąga nas do 
siebie, wprowadza nas w swoje misterium, aby nas przemienić niczym chleb i wino.

audiencja ogólna, 17. Xi. 2010 r.
O KATARZYNIE SIENEŃSKIEJ, KTÓRA WSTRZĄSNĘłA ŚREDNIOWIECZNYM KOŚCIOłEM
święta Katarzyna sieneńska to mistyczka, którą Bóg dał ludziom drugiej połowy XiV w. na 
ich trudne czasy. docierając do serc i umysłów, prowadziła ich do nawrócenia i odnowy. 
jest ona przykładem prawdziwego macierzyństwa duchowego. obejmowała nim rów-
nież kapłanów. nie wahała się napominać samego papieża, domagając się, by powrócił 
z awinionu do rzymu. jej życie duchowe było skoncentrowane na eucharystii. to pozwala 
zrozumieć, dlaczego Katarzyna, choć była świadoma ludzkich uchybień kapłanów, zawsze 
okazywała im wielki szacunek. wiedziała bowiem, że poprzez sakramenty udzielają zbaw-
czej mocy Krwi chrystusa. święta ze sieny, kierując się głęboką i niezachwianą miłością do 
Kościoła, wzywała zawsze duchownych, w tym również papieża, którego nazywała „miłym 
chrystusem na ziemi”, aby byli wierni swym obowiązkom.

audiencja ogólna, 24. Xi. 2010 r. 

INTENCJA OGÓLNA
Aby doświadczenie cierpienia było okazją pozwalającą zrozumieć sytuacje niedostat-
ku i bólu, które są udziałem osób samotnych, chorych i w podeszłym wieku, oraz po-
budzało wszystkich do wielkodusznego wychodzenia naprzeciw ich potrzebom.
INTENCJA MISYJNA
Aby narody świata otwarły drzwi Chrystusowi oraz Jego Ewangelii pokoju, braterstwa 
i sprawiedliwości.



dro
g i

Miłosierdzia dro
g i

Miłosierdziagrudzień 2010, nr 4 grudzień 2010, nr 410 11

temat numeru: słowo wśród nas zamieszKało

– Jakie jest dzisiejsze oblicze wspól-
noty taizé? Jak się ona rozwija i czym 
się różni od tej, którą Brat zastał przed 
30 laty?

Dziś wspólnota liczy ponad stu bra-
ci, pochodzących z ponad trzydziestu 
krajów, z różnych kontynentów i róż-
nych tradycji chrześcijańskich. Przeorem 
już nie jest br. Roger i to jest ta najbar-
dziej istotna zmiana. Jest nim br. Alios, 
którego br. Roger wybrał i przygotował 
do tej roli. Pomimo że br. Roger został 
odszedł ze wspólnoty w tak tragicznych 
okolicznościach, młodzi ludzie wciąż 
do nas przyjeżdżają, teraz już właściwie 
przez cały rok. Taizé jest dla nich nadal 
miejscem spotkań. 

– Jaka młodzież obecnie przyjeżdża do 
taizé? czy jest inna niż ta sprzed lat? 
czego poszukuje? Jak postrzega was – 
braci?

Trudno ich jednoznacznie scharak-
teryzować. Są to bardzo różni młodzi 
ludzie, nieraz bardzo młodzi, ale też stu-
denci, osoby pracujące, rodziny z dzieć-
mi. Zmieniają się z pewnością tak, jak 
zmieniają się czasy. Kiedy byłem w Taizé 
po raz pierwszy w latach 70., byli to lu-
dzie bardzo zaangażowani w sprawy spo-
łeczne i sprawy Kościoła. Był to czas tuż 
po Soborze, kiedy to zaczęto odkrywać 
rolę świeckich w Kościele, dlatego mło-
dzi ludzie myśleli bardzo poważnie jak 
mogliby uczestniczyć aktywniej w życiu 
Kościoła. Potem to się zmieniło. Młodzież 
stała się mniej aktywna, mniej gotowa do 
podejmowania jakiejkolwiek działalności. 
Trzeba było ich motywować, by odważyli 
się zaangażować w jakąkolwiek działal-
ność. W Taizé zawsze stwarzaliśmy im 
okazję, by mogli pogłębić swoją wiarę i by 
wracając do swych środowisk odważnie 
podejmowali działania na rzecz wspólnot 

kościelnych. Dzisiejsza młodzież, która do 
nas przyjeżdża jest pełna pytań i wątpli-
wości dotyczących współczesnego świata, 
wiary i kościołów, do których należą. Słu-
chamy ich uważnie i staramy się być do 
ich dyspozycji. 

– taizé to także europejskie spotkania 
młodych. tegoroczne spotkanie od-
będzie się w rotterdamie. holandia 
jest z pewnością niełatwym gruntem 
w kwestiach wiary. Jak wyglądają przy-
gotowania? Jakie wyzwania stawiacie 
sobie jako organizatorzy? 

Z pewnością to spotkanie jest dla 
nas wyzwaniem. Nie boimy się go jed-
nak, gdyż uważamy, że Ewangelia jest 
w stanie dotrzeć do każdego człowieka. 
Z Holandii otrzymaliśmy bardzo pięk-
ne zaproszenie skierowane do nas przez 
zwierzchników wszystkich kościołów 
chrześcijańskich. Mer miasta, który jest 
muzułmaninem, także życzliwie i ser-
decznie nas zapraszał. Przygotowania 
rozpoczęły się już w końcu września. 
Do Rotterdamu przyjechało kilku braci, 
sióstr zakonnych z belgijskiego Zgroma-
dzenia św. Andrzeja, międzynarodowa 
grupa wolontariuszy. Bardziej bezpo-
średnim przygotowaniem było spotka-
nie w katedrze w Rotterdamie, które 
odbyło się 3 października. Ku naszemu 
zaskoczeniu wypełniła się ona ludźmi. 
Przybyło ponad 800 osób z całej Holan-
dii. Zauważamy, że z tym spotkaniem 
związane są wielkie oczekiwania. Może 
ono stać się pozytywnym bodźcem dla 
tamtejszego Kościoła. Najbliższe zaś 
przygotowania będą koncentrowały się 
spotkania w małych parafialnych gru-
pach. 

– archidiecezja Białostocka jest tere-
nem ekumenicznym. ekumenizm ten 

doświadczany jest na co dzień w ro-
dzinach, wśród sąsiadów, w miejscach 
pracy i szkołach. a więc w pewien spo-
sób jest odbiciem ducha i atmosfery 
panującej we wspólnocie w taizé.

Są regiony w Polsce, tak jak wasz, 
gdzie ekumenizm jest sprawą codzienną. 
W innych regionach katolicy stanowią 
większość i nie dostrzega się, by sprawa 
budowania jedności wśród chrześcijan 
była rzeczą ważną. Wielu młodych ludzi 
dziś podróżuje: jedni przyjeżdżają do 
Polski, inni z niej wyjeżdżają do pracy 
czy na studia. Jesteśmy przyzwyczaje-
ni, by spotykać się z ludźmi innymi niż 
my i myślę, że również dzięki temu co-
raz lepiej rozumiemy potrzebę jedności 
chrześcijan jako kwestię otwarcia się na 
współczesny świat. Cieszy mnie bardzo, 
że z Waszej Archidiecezji od lat przyby-
wa na nasze spotkania i do naszej wspól-
noty młodzież ucząca się i studiująca. 
Z tego co wiem, wraz z katolikami przy-
jeżdżają również młodzi ludzie innych 
wyznań, jak prawosławni. Tym samym 
młodzi białostoccy katolicy potwierdza-
ją praktyczny ekumenizm, który na co 
dzień wyznacza klimat Podlasia.

– a czego wspólnoty kościoła w polsce 
mogą uczyć się od taizé?

Spotkania, które organizujemy są 
z pewnością okazją, by w atmosferze 
modlitwy, jedności i wyciszenia dostrzec 
różnorodność, nie jako zagrożenie, ale 
jako szansę na lepsze zrozumienie Ewan-
gelii. Nie widzimy się i nie stawiamy się 
jednak w roli nauczycieli. Jan Paweł II, 
stwierdził, że „do Taizé przybywa się jak 
do źródła”. Samo Taizé nie jest źródłem, 
ale tutaj można do tego źródła dojść. 
Pragniemy, aby w Taizé młodzi ludzie 
mogli pogłębiać wiarę we wspólnym po-
szukiwaniu źródła, który jest Chrystus, 
a przez to w sięganiu do wspólnych źró-
deł. Jednocześnie, jesteśmy przekonani, 
że źródła te biją wszędzie tam, gdzie lu-
dzie spotykają się razem w imię Chry-
stusa. 

rozmawiał ks. jarosław jabłoński

Zimowa noc pełna była wiatru i prze-
nikliwego mrozu. Nad drzwiami kościół-
ka farnego poskrzypywała oliwna lampa, 
która wraz z pochodniami rozświetlała 
fronton świątyni. Gałęzie pobliskich drzew 
mróz polakierował księżycowym światłem, 
tak, że błyszczały jakby wykute z lodu. 
W taką noc, Roku Pańskiego 1792 roku, 
mieszczanie hetmańskiego grodu zmierza-
li na Pasterkę do białostockiej świątyni. 
Wśród nich Izabela z Poniatowskich Bra-
nicka, osamotniona hetmanowa, która jak 
zawsze zajęła miejsce w swoim klęczniku 
po lewej stronie ołtarza. Wszyscy z oddali 
mogli usłyszeć organowe takty nieznanego 
im jeszcze poloneza. Po dźwięku sygnaturki, 
do ołtarza dostojnym krokiem zbliżał pro-
boszcz, ks. Stefan Łupinkiewicz, a muzykę 
dopełniły niezwykłe słowa: „Bóg się rodzi, 
moc truchleje, Pan niebiosów obnażony...”

Tak mogła by się zaczynać opowieść 
o najpiękniejszej z polskich kolęd, której 
słowa napisał Franciszek Karpiński. Prze-
bywał on w Białymstoku i okolicach w la-
tach 1785-1818. W pobliskim Supraślu, 
w drukarni Ojców Bazylianów wydał, je-
den z najważniejszych w XVIII-wiecznej 
Polsce śpiewników: cykl pt. Pieśni naboż-
ne. Wśród nich Pieśń o Narodzeniu Pań-
skim, zaczynająca się od słów „Bóg się ro-
dzi”, stanowiącą trzeci w kolejności utwór 
w cyklu. Muzyka kolędy, w dostojnym 
rytmie poloneza, nawiązuje do ludowych 
pastorałek, a przypisywana jest Karolowi 
Kurpińskiemu.

Ponad dwustuletnia Pieśń o Naro-
dzeniu Pańskim jest niewątpliwym arcy-
dziełem. Jej słowa, napisał poeta, który 
podczas studiów lwowskich zgłębiał rów-
nież wiedzę teologiczną. Z pewnością ze-
tknął się tam z literackim zachwytem Oj-
ców Kościoła i teologów wszystkich epok 
nad tajemnicą Wcielenia. Stąd tak głęboki 
sens religijny jego poetyckiej wypowiedzi 
oraz użyte w kolędzie niezwykłe środki 
artystycznego wyrazu.

W oparciu o budowę pierwszej 
strofy, która tylko pozornie jest zbiorem 
wykluczających się przeciwności, można 
wyodrębnić trzy kategorie: to, co Bo-
skie, ludzkie i paradoksalne. Zostały one 
ukazane za pomocą kontrastowych ze-
stawień. W pierwszej części przeciwień-
stwa zmierzają od nieba ku ziemi. Opi-
sując cud wcielenia, wyrażają z jednej 
strony dość gwałtowne antytezy, z dru-
giej zaś wprowadzają wielkie uspokoje-
nie. W drugiej części, kierunek wydaje 
się być przeciwny – od ziemi ku niebu. 
Początkowa groza ulega wyciszeniu, 
strofy stają się coraz prostsze. Łańcuch 
dziwnych wydarzeń wieńczy tajemnica 

Wcielenia: mała Dziecina w ludzkich, 
śmiertelnych kształtach zamyka w sobie 
wielkość odwiecznego Bóstwa. W obli-
czu Boskich narodzin wszystko zdaje się 
tracić swój blask i wielkość. 

Wszystkie przeciwieństwa, mówią-
ce o połączeniu dwóch natur w Chry-
stusie, Boskiej i ludzkiej, podsumowa-
ne są refrenem będącym dosłownym 
cytatem z Prologu Ewangelii według 
św. Jana – „A Słowo stało się Ciałem...”. 
Refren przypomina antyfonę śpiewów 
chorałowych, odpowiadającą śpiewanej 
modlitwie i stanowiącą równocześnie oś 
artystycznej budowy wiersza. 

W kolejnych dwóch zwrotkach 
Karpiński zawarł cechy podniosłej li-
turgii i jednocześnie swojskiej prostoty. 

A tym samym ukazał niejako dalekość 
i bliskość samego Boga, który: „Wszedł 
między lud ukochany, Dzieląc z nim 
trudy i znoje”. Dalej pieśń ukazuje wy-
darzenia, jakie dokonały się w Betlejem 
i towarzyszyły narodzinom Mesjasza: 
szopa, żłób, pasterze, zwierzęta. Dotyka 
wreszcie, tego co niepojęte – Wcielenia 
Syna Bożego, które umożliwiło człowie-
kowi osiągnięcie zbawienia. 

Szczególne emocje budzi tekst 
ostatniej strofy kolędy. Zawarte w niej 
patriotyczne akcenty, niezwykle ważne 
w trudnym okresie dziejów, w których 

pieśń powstała, jak i w późniejszych wie-
kach, stawały się zarówno modlitwą jak 
i wyznaniem przynależności do narodu, 
który w Bożym błogosławieństwie po-
kłada nadzieje na przyszłość. W czasach 
rozbiorów, ów motyw był podstawą do 
wnoszenia postulatów, aby Pieśń o Naro-
dzeniu Pańskim uczynić nawet hymnem 
narodowym. 

Niezwykle ważne jest w kolędzie 
użycie czasów. Pieśń zaczyna się czasem 
teraźniejszym: „Bóg się rodzi...”, komuni-
kując powtórzenie się cudu sprzed dwóch 
tysięcy lat. Następnie opowiadanie pro-
wadzone jest w czasie przeszłym, by na-
wiązać do historii Zbawienia. Kończy 
się prośbą o opiekę nad ojczyzną, czyli 
wprowadza perspektywę przyszłości. Po-
przez to pieśń bożonarodzeniowa mówi, 
iż tajemnica Zbawienia obejmuje całość 
czasu, co dodatkowo podkreśla potęgę 
Boga. Koniec kolędy to także nawiąza-
nie do życia codziennego, wprowadzenie 
Chrystusa w zwyczajność. Wierny lud 
prosi o proste doczesne dobra, jednocze-
śnie wyraża świadomość, że przynależy 
do Boga, mówiąc: „i Twoje wioski z mia-
stami”.

Niewątpliwie Pieśń o Narodzeniu 
Pańskim”, dziś znana jako kolęda Bóg się 
rodzi, należy do największych polskich 
utworów religijnych wszystkich czasów. 
Na jej ponadczasową wartość wskazuje 
również fakt, że jest wciąż chętnie śpie-
wana i przekazywana następnym poko-
leniom. Warto wiedzieć i pamiętać, gdy 
w okresie Bożego Narodzenia rozbrzmie-
wa w naszych domach i świątyniach, że 
po raz pierwszy została wykonana w Bia-
łymstoku. Można więc śmiało o niej mó-
wić – „Białostocka kolęda”. 

teresa Margańska

Ewangelia jest w stanie dotrzeć 
do każdego człowieka

rozmowa z Bratem Markiem z ekumenicznej wspólnoty z taizé

Białostocka kolęda
rozmowa z...

„Cały naród polski zna […] na pamięć 
i śpiewa Wszystkie nasze dzienne 
sprawy…, Kiedy ranne wstają zorze…, 
przede wszystkim zaś ową kolędę po-
tężną, owego poloneza religijnego, 
w którym muzyka zarówno, jak słowa 
są podniosłe, doskonałe, stanowią ca-
łość tak polską, że po prostu nieroz-
dzielną od naszego zbiorowego życia. 
Jest przede wszystkim w tej poezji owa 
wiara polska, której dał Karpiński, 
nic nie ujmując z jej bezpośredniości 
i prostoty, ton wspaniale uroczysty, 
znów polskiej duszy jakże właściwy. 
Jest w owych niebywałych słowach: 
ťniemało cierpiał, niemało żeśmy byli 
winni sami, zawarta całego narodu 
i każdego z nas spowiedź i rozgrze-
szenie, które ze zbiorowego śpiewu tej 
kolędy czynią akt skruchy i sam w so-
bie potężny akt religijny”. 

(Jan Lechoń)

Spotkanie w Seminarium Duchownym

W kaplicy pw. bł. ks. Sopoćki w kurii białostockiej
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świętom Bożego narodzenia towarzyszy wiele zwyczajów i symboli. swoim znacze-
niem i głębią dopełniają one i wyjaśniają charakter, sens i znaczenie dorocznych ob-
chodów narodzin zbawiciela. Przypomnijmy je sobie, uświadamiając zawarte w nich, 
nagromadzone przez wieki znaczenia. 

Opłatek 
opłatek jest śladem po eulogiach starochrześcijańskich, czyli chlebach ofiarnych skła-
danych na ołtarzu. część z nich konsekrowano i rozdawano jako eucharystię, pozo-
stałe zaś święcono po mszy św. i rozdawano tym, którzy nie przyjęli Komunii. diakoni 
roznosili je również do domów tym, którzy nie mogli być obecni na mszy św. Eulogie 
stanowiły symbol miłości i jedności chrześcijańskiej. cechy te przejął wigilijny opła-
tek, jednoczący ze sobą ludzi zamieszkałych nieraz daleko od siebie. Przełamany biały 
opłatek to piękny znak, wyrażający miłość i jedność zebranych uczestników wigilii ze 
wspólnotą Kościoła. wyraża on też poświęcenie się i służbę bliźnim. 

Pasterka
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki 
Kościoła. ich pamiątką jest dzisiejsza Pasterka. Po raz pierwszy wzmianka o pasterce 
pojawiła się w V wieku, w rzymskich dokumentach prawa kościelnego. jest to pierw-
sza msza Bożego narodzenia. upamiętnia ona przybyłych do Betlejem pasterzy i hołd, 
który oddali narodzonemu dziecięciu. w Polsce Pasterka należy do ważniejszych ob-
chodów narodzenia Pańskiego. Po wieczerzy wigilijnej całe rodziny wybierają się do 
kościoła na Pasterkę, aby w ten sposób powitać dzień Bożego narodzenia.

Choinka 
Przedchrześcijański zwyczaj, rozpowszechniony zwłaszcza wśród ludów germańskich, 
zdobienia mieszkań drzewkami w dniach przesilenia zimowego symbolizował zwycię-
stwo życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością. Kościół chętnie ten 
zwyczaj przejął jako zapowiedź i znak, typ i figurę jezusa chrystusa, który na drzewie 
krzyża dokonał zbawienia ludzkości. współczesna nam choinka jest odwzorowaniem 
rajskiego drzewa życia. na drzewku zawieszamy światła, gdyż chrystus tak często sie-
bie nazywał światłością świata. zawieszamy też łakocie i ozdoby, aby w ten sposób 
przypomnieć dobrodziejstwa odkupienia. gwiazda na szczycie drzewka symbolizuje 
gwiazdę betlejemską, która prowadziła trzech Króli do dzieciątka jezus. 

Prezenty 
wigilijny zwyczaj obdarowywania się prezentami bierze swój początek jeszcze z rzym-
skich saturnaliów. w późniejszych wiekach przez tradycję został nazwany gwiazdką, 
gdyż prezenty wręczano, gdy na niebie zauważono pierwszą gwiazdę. ową gwiazdę 
utożsamiano z gwiazdą Betlejemską. wzajemne obdarowywanie się podarkami jest 
symbolem braterstwa i miłości. chrystus stał się dla ludzkości największym darem od 
Boga – „prezentem”. Przyszedł na świat jako dziecko, dlatego największy powód do 
radości mają w święta Bożego narodzenia dzieci. to one przede wszystkim czekają na 
podarki i prezenty gwiazdkowe.

żłóbek
już w 330 roku, z polecenia cesarzowej heleny, w kościele narodzenia w Betlejem, na 
miejscu, gdzie miał narodzić się jezus, ustawiono prawdziwy kamienny żłób. około 
397 roku z inicjatywy św. hieronima wybudowano w Betlejem stajenkę z prawdziwe-
go zdarzenia i stworzono misterium religijne, które pozwalało przybliżyć tajemnicę 
Bożego narodzenia. rozpowszechnienie idei budowania i „odtwarzania” żłóbka betle-
jemskiego w kościołach zawdzięczamy św. franciszkowi. w roku 1223 przygotował on 
w skalnej grocie w pobliżu kościoła w greccio inscenizację, w której poza postaciami 
św. rodziny pojawili się pasterze, aniołowie, trzej Królowie oraz zwierzęta. w Polsce 
idea szopek sięga XVii wieku. Pierwotnie szopki stawiano i budowano dla celów para-
fialnych, a w domach prywatnych zaczęły pojawiać się od XViii.

Jasełka
od tradycji żłóbków łatwo było przejść w średniowieczu do przedstawień teatralnych: 
początkowo odprawianych po kościołach w formie bardzo prostej, jako ilustracja tek-
stów ewangelicznych, aż po bogato rozbudowane sceny teatralne. misteria te cieszyły 
się zawsze wielkim powodzeniem. w wieku XViii rozpowszechnił się na dworach zwy-
czaj urządzania jasełek kukiełkowych. Przedstawiano je w okresie od św. szczepana aż 
do matki Bożej gromnicznej. tradycja ludowa znała również misteria zwane heroda-
mi, w których pojawiało się wiele elementów komicznych. dzisiaj również jasełkowe 
przedstawienia cieszą się ogromną popularnością. wystawiają je dorośli i młodzież, 
a także dzieci. 

tM

Boże Narodzenie w tradycji

adwent
Okres Adwentu ma podwójny cha-

rakter. Jest czasem przygotowania na 
obchód pamiątki pierwszego przyjścia 
Syna Bożego na świat, czyli na uroczy-
stość Bożego Naro-
dzenia. W Adwen-
cie, szczególnie 
do 17 grudnia, 
podkreśla się 
prawdę o pa-
ruzji, czyli o po-
wtórnym przyj-
ściu Zbawiciela 
na końcu czasów, 
do którego też należy 
przygotowywać się przez 
nasze życie zgodne z wyznawaną 
wiarą. Kościół podkreśla, że „z obu tych 
względów Adwent jest okresem poboż-
nego i radosnego oczekiwania” (Kal 39).

Bogata była tradycja pobożności 
adwentowej i adwentowych zwyczajów, 
szczególnie w terenie wiejskim. Wierni 
bardzo sobie cenili adwentowe Msze św. 
roratnie ku czci Matki Bożej. Zapalana 
podczas Mszy św. dodatkowa świeca 
Maryjna, przyozdobiona białą wstążką, 
jest symbolem Najświętszej Maryi Pan-
ny, która na wzór jutrzenki, wyprzedza-
jącej światło słoneczne dnia poprzedziła 
przyjście na ziemię Światłości świata 
– Jezusa Chrystusa. Przed reformą li-
turgiczną papieża Pawła VI wolno było 
celebrować roraty w niedzielę. Stąd też 
były to tzw. roraty stanowe: w pierwszą 
niedzielę dla niewiast, w drugą – dla pa-
nien, w trzecią – dla mężczyzn, w czwar-
tą – dla kawalerów. Głoszono wówczas 
odpowiednie nauki i była też okazja do 
spowiedzi. Nie tylko w kościele, ale też 
i w gronie rodzinnym śpiewano, niemal-
że codziennie, Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Po-

pularną praktyką religijną była nowenna 
do Dzieciątka Jezus odprawiana przed 
Bożym Narodzeniem. Wielu praktyko-
wało post we środy, piątki i soboty ad-

wentowe.
Czas Adwen-
tu przeżywano 

nie tylko we 
w s p ó l n o c i e 
rodzinnej, ale 
też i sąsiedz-
kiej. Sąsiedzi 

pomagali wza-
jemnie w pracach 

g o s p o d a r s k i c h 
(np. przywożenie 

drzewa z lasu, młócenie 
zboża), podobnie też czyniły 

kobiety (pomoc w darciu pierza, w przę-
dzeniu). Podczas takich wieczornych 
spotkań śpiewano pieśni adwentowe, 
ku czci świętych, np. o św. Barbarze lub 
pieśni, które pouczały o potrzebie życia 
zgodnego z Dekalogiem, np. o szacun-
ku dzieci względem rodziców. Miała też 
miejsce wspólna lektura Pisma Świętego, 
Żywotów Świętych, ascetyczna, jak rów-
nież dzieł z klasyki polskiej. Przygoto-
wywano również ozdoby choinkowe, 
jasełka lub inscenizację „Herodów”.

W terenie wiejskim była prakty-
ka szarej godziny. Pod wieczór siadano 
w kuchni, przy rozpalonej płycie i w ci-
szy modlono się lub rozmyślano o swo-
im życiu, o celu człowieka, o czekającej 
wieczności.

Powinniśmy czerpać z pięknej pol-
skiej tradycji adwentowej. Niech będzie 
to nasz udział we Mszach roratnich, 
w rekolekcjach adwentowych uwieńczo-
nych spowiedzią i Komunią św., niech 
nie zabraknie wspólnej modlitwy ro-
dzinnej. Niech to będzie czas wycisze-
nia, refleksji nad swoim postępowaniem. 

Sięgajmy do lektury Pisma Świętego, re-
ligijnych książek i czasopism. Są dorośli, 
młodzież i dzieci, którzy robią dobre 
postanowienia na Adwent, np. rezygnują 
ze słodyczy. Takie postanowienie należy 
podejmować z myślą o potrzebujących, 
biednych, aby im przyjść z pomocą.

Boże Narodzenie
Kościół poucza, że po obchodzie 

Wielkanocy nic nie jest mu droższe, 
jak uroczystość Narodzenia Pańskiego 
i pierwszych wystąpień Pana Jezusa, co 
wspominamy w okresie Bożego Naro-
dzenia (Kal 32). Narodzenie Pańskie 
obchodzimy przez osiem dni. W tym 
liturgicznym okresie przypada święto 
Świętej Rodziny, uroczystość Świętej Bo-
żej Rodzicielki Maryi, Objawienia Pań-
skiego i święto Chrztu Pańskiego.

W polskiej tradycji Boże Narodze-
nie rozpoczynamy wieczerzą wigilijną. 
Przypominano wówczas o wielkiej miło-
ści Boga do człowieka, który przysłał do 
nas swojego Syna. Uważano, że z tej ra-
cji, jak gdyby odwdzięczając się za Bożą 
miłość, należało ją Bogu okazać poprzez 
miłość bliźnich, a nawet przyrody. Dla-
tego pan zapraszał na wigilię swoich 
pracowników, służących mówiąc im, że 
jeżeli oni mu służą przez cały rok, to on 
im dzisiaj usłuży, bo Chrystus się naro-
dził. Było takie przekonanie, że opłatek 
należy brać czystymi rękami, czyli trzeba 
mieć czyste serce, być w przyjaźni z Bo-
giem i bliźnimi. Był to wieczór pojedna-
nia i zgody. Nieraz zapraszano na Wigi-
lię ubogich, uważając słusznie, że w ich 
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„Poznaj swoją godność 
chrześcijaninie”

Papież św. Leon Wielki (+461) mówił w kazaniu na Boże Narodzenie: „Poznaj swoją 
godność, chrześcijaninie. Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrod-
ne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj”. Uroczystość Bożego Naro-
dzenia poprzedza czas Adwentu. Jednakże jest on już często obecny tylko w Kościele, 
podczas liturgii. Często nie ma go w tzw. przestrzeni publicznej, w naszych mieszka-
niach, rodzinach i sercu. Zaraz po Dniu Zadusznym w sklepach, galeriach pojawiają 
się ozdoby choinkowe, świecidełka, bombki. Od początku grudnia we wspomnianych 
obiektach można będzie słyszeć kolędy i pastorałki. Również Boże Narodzenie dla 
wielu nie kojarzy się ze słowami św. Leona Wielkiego, a raczej z choinką, prezentami 
i suto zastawionym stołem. Ojciec Święty Jan Paweł II ze smutkiem stwierdził, że czę-
sto współczesny człowiek „nawet odświętnie ubrany nie potrafi już świętować” (Dies 
Domini, 4). W artykule pragnę zwrócić naszą uwagę na wielki Boży dar Adwentu 
i Bożego Narodzenia oraz podpowiedzieć, jak te wydarzenia możemy przeżywać.

osobach zaprasza się Chrystusa. Szy-
kowano też gospodarskim zwierzętom 
i drobiowi lepszą karmę, bo to przecież 
Boże Narodzenie, niech zwierzęta i ptaki 
cieszą się. 

Warto więc zadbać, aby nasza wie-
czerza wigilijna miała charakter religij-
ny połączona z lekturą Pisma Świętego, 
modlitwą, łamaniem się poświęconym 
w kościele opłatkiem, tradycyjnie z po-
stnymi potrawami, bez alkoholu. Niech 
to będzie również, jak niegdyś, wieczór 
pojednania i zgody. Podtrzymujmy tra-
dycję wspólnego śpiewu kolęd, obdarza-
nia się prezentami, pamiętajmy o bogatej 
symbolice choinki, religijnej i narodo-
wej. Boże Narodzenie będzie prawdzi-
wie przeżywane wówczas, gdy będzie 
nasz pełny udział we Mszy św. Żłóbek 
w kościele nie jest tylko przeznaczony 
dla dzieci, ale również dla dorosłych. 
Adorujmy Dzieciątko Jezus, dziękując 
Bogu za to, że „Słowo stało się Ciałem 
i zamieszkało wśród nas” (J 1,14).

ks. stanisław hołodok
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Gdyby Jezus urodził się w Białym-
stoku… może przyszedłby na świat 
w parku, może gdzieś w zaułku ul. Li-
powej, może pod jakimś wiaduktem 
kolejowym. Kto pierwszy oddałby Mu 
pokłon – dziennikarz szukający sensa-
cji, miejski radny, czy bezdomny, wa-
łęsający się po ulicach. Jak wyglądała-
by białostocka grota narodzenia i kto 
przyszedłby powitać Dzieciątko? 

Szaleństwo miłości Boga
Któż z nas nie chce być znany i nie 

pragnie, by zrozumiano jego szyfr, otwo-
rzono furtkę do jego serca? Tymczasem 
Bóg zapragnął, byśmy sami w ludziach, 
w świecie, w swoim wnętrzu dostrzegli 
ukryte betlejemskie światło, jego miłość 
bezbronną jak dziecko, czekającą na 
przyjęcie. W swym niepojętym szaleń-
stwie miłości zgodził się być kompletnie 
niezaradny, a nawet nieużyteczny. My 
natomiast mamy inną koncepcję życia, 
chcemy dać sobie ze wszystkim radę, 
być użyteczni. Pragniemy być menedże-
rami własnego życia, nie chcemy, by Bóg 
prowadził nas za rękę. „Cóż może być 
cudowniejszego, jak to, że Bóg staje się 
człowiekiem a człowiek Bogiem. Jest to 
cud nad cudami” – ks. M. Sopoćko. Wła-
śnie Jezus przyszedł do nas jako dziecko. 
W swoim człowieczeństwie był taki jak 
my. Ileż razy swoim uśmiechem rozpro-
mienił oblicze Matki Bożej, św. Józefa? 
Tak jest i dzisiaj. On nie chce pozostać 
w gipsowej figurce ze żłóbka, jest żywy 
i tak chce być odkrywany w sercu każ-
dego z nas, w naszym codziennym, sza-
rym życiu. Niesie pokój, zaraża swoją 
miłością i radością, a ta z kolei nie musi 
iść w parze z hałasem, z wesołkowato-
ścią, jarmarcznym wrzaskiem. „Nie ma 
większej radości nad zgotowanie radości 
innym” – pisze ks. Sopoćko.

Światła adwentu
Jakże często ulegamy pokusie za-

mknięcia się w świecie własnych spraw, 
o tyle rzeczy trzeba się martwić, świat 
biegnie do przodu, a my wszystkie siły 
skupiamy na tym, by nie wypaść z obie-
gu… Adwent każe nam się zatrzymać. 
Ktoś nadchodzi. Ktoś chce się bardzo 
z nami spotkać. Jak wyjść Mu na spo-
tkanie? Aby się ucieszyć Bożym Naro-
dzeniem potrzebujemy Adwentu. Aby 
prawdziwie ucieszyć się Bożym Naro-
dzeniem, opłatkiem, kolędami, ważna 
jest tęsknota. Samo oczekiwanie też może 
być radosne i na swój sposób przedłuża 
radość spotkania. Bez czekania wszyst-

ko nam powszednieje i staje się nudne. 
Adwentowa asceza, wstawanie na roraty 
i czekanie na brzask poranka, wyciszenie 
od zabaw i szalonej rozrywki jest czasem 
wyostrzenia wrażliwości serca i ducha, 
aby wtedy, gdy zapachnie siankiem, cho-
inką i opłatkiem wszystko nam mówiło 
o Bogu, który choć oczekiwany, to ciągle 
nas zaskakuje swoją miłością. 

Adwent, jak uczy ks. Sopoćko 
wskazuje sens, ale tylko wtedy, gdy po-
dejmujemy wysiłek i nie szukamy za 
wszelką cenę tanich odpowiedzi, jakie 
chcemy usłyszeć. Dlatego ten czas zaczy-
na się w sercu człowieka, z roratną świe-
cą w ręku, przy ołtarzu i w konfesjonale. 
Jakże cieszyć się smakiem roratnych po-
ranków? – przyjąć je jako doświadczenie 
przejścia z ciemności do światła, z bez-
nadziei do żłóbka. Adwent daje nadzieję, 
ale też mobilizuje. Pokazuje co to znaczy 
wyruszyć w drogę, pozostawić wiele rze-
czy za sobą, by zabrać tylko to, co istotne. 
Jesteśmy wezwani do czujności, Bóg jest 
w drodze, zbliża się, daje znaki. Ten czas 
przypomina, że coś nowego rozpoczyna 
się w moim życiu. Warto więc dobrze 
wystartować, żeby nie przeoczyć tego, co 
najważniejsze. 

Bliżej ludzi
Pan Bóg zna ludzkie serca, wie, że 

ludziom potrzebny jest wzór, pociecha 
i zachęta do wytrwania na kamienistej 

drodze życia. Dlatego dał nam przykład, 
ale także towarzysza w naszych zmaga-
niach; staje przed nami jako małe Dzie-
cię po to, abyśmy nie mieli obaw zbliża-
jąc się do Niego, pobudza do otwierania 
się na potrzeby bliźniego jeszcze przed 
swoim narodzeniem. Jak naśladować Je-
zusa od żłóbka podpowiada ks. Sopoć-
ko: „Nikt nie oddaje Bogu takiej chwały, 
jak Dzieciątko Jezus. Ono jedynie, jako 
człowiek, może oddać Bogu chwałę do-
skonałą, godną Niego.

Nikt poza Jezusem nie przynosi lu-
dziom pokoju, wynagradzając zniewagi 
wyrządzone przez grzech, ustanawiając 
między nimi nowy związek: Stwórca 
staje się przez Jezusa Ojcem, a człowiek 
Jego dzieckiem”. Ksiądz Michał uważa, 
że w Betlejem Dziecię Jezus przycho-
dząc na świat w wielkim ubóstwie ujaw-
nia swe Miłosierdzie; nie używa słów, 
lecz ukazuje autentyczne oblicze prawdy 
i szczęścia. Jezus mówi sobą, a zewnętrz-
na okazałość, bogactwo, sława, uznanie 
u ludzi, to kierunek przeciwny do tego, 
który wytyczył Ojciec. Wyzwólmy i my 
w sobie postawę dziecka wobec Boga 
i bądźmy świadkami Jego Miłosierdzia. 

Centrum naszego małego kosmosu
Dziś Bóg mówi do każdego z nas. 

Jemu słowa są niepotrzebne, by dotrzeć 
do serca człowieka, by natchnąć do by-
cia miłosiernym. Takim czasem wsłu-
chiwania się w Jezusa, który mówi sobą 
jest adoracja. Tu nie trzeba nic mówić, 
ale słuchać, pozwolić Jezusowi działać. 
Na adoracji dojrzewamy do jedynej naj-
większej miłości . „Serce nie może pozo-
stać próżne: jeżeli mu zabierzesz świat, 
przedstaw Boga, przywiąż je doń mi-
łością, inaczej natychmiast powróci do 
miłości uprzedniej” (ks. M. Sopoćko).

Adwent jest czasem nieuchronnej 
konfrontacji różnych stylów myślenia, 
autorytetów i perspektyw. W każdym 
z nas odzywa się często tęsknota za 
wielkim światem, choć dokładnie nie 
wiadomo, gdzie ten wielki świat miałby 
się znajdować. Może centrum świata to 
Bruksela, Nowy Jork czy Moskwa,… na 
pewno nie tam, gdzie my! Jednak z per-
spektywy Bożego Narodzenia centrum 
świata leży gdzie indziej – w lichym, 
nic nieznaczącym, jak kiedyś, tak i dziś 
Betlejem. To tam, Bóg stał się człowie-
kiem.

Jezus narodzony w Betlejem, swoją 
pokorną i bezbronną miłością wyzna-
cza światu kierunek. On jest centrum 
świata, On centrum naszego małego 
kosmosu…

s. Maksymiliana kroczak, zsjM

adwentowe myśli Księdza Sopoćki

miasto miłosierdzia

Rodzice nie mogą ograniczać się 
jedynie do sfery biologicznej w wycho-
waniu, ale muszą brać pod uwagę po-
trzeby ducha swoich dzieci, tzn. kochać 
ich duszę i troszczyć się o ich zbawienie. 
Zaniedbanie lub nieodpowiedzialne po-
dejście do tego rodzicielskiego zadania, 
w wielu przypadkach powoduje poważ-
ne konsekwencje u dziecka, nie tylko 
w jego rozwoju religijnym. 

Rodzice powinni pamiętać, że 
dziecko nie jest w stanie samo z siebie 
stać się człowiekiem wierzącym, ani też 
że sami nie są w stanie przekazać wia-
ry swoim dzieciom, gdyż łaskę wiary 
daje Bóg. Wiara jest nade wszystko da-
rem Boga. Działanie Stwórcy człowieka 
i Dawcy życia jest tutaj uprzedzające. 
Rodzice powinni zrobić wszystko, aby 
łaska Boża, łaska wiary mogła potężnym 
strumieniem rozlać się w ich rodzin-
nym domu, a już absolutnie nie wolno 
im czynić przeszkody w tym dziele. Do 
rodziców i wychowawców należy współ-
praca z łaską wiary.

Dzieci w wyniku otrzymanej wiary 
nabywają od Boga specjalne dary. Do 
głównych zalicza się łaskę uświęcającą 
daną w chwili przyjmowania sakramen-
tu Chrztu św. W ten sposób dzieci zosta-
ją włączone również do wspólnoty Ko-
ścioła. Dzięki temu otwierają się przed 
nimi możliwości religijnego i szczęśliwe-
go budowania życia. 

Rodzina jest powołana w sposób so-
bie wyjątkowy i odrębny do budowania 
Królestwa Bożego w dziejach ludzkości 
poprzez udział w życiu i posłannictwie 
Kościoła. Podobnie jak cały Kościół, 
również i ten domowy, jakim jest rodzi-
na, potrzebuje głębokiej i ustawicznej 
ewangelizacji. Stąd też i na Kościele, i na 
rodzinie spoczywa obowiązek ustawicz-
nego wychowania w wierze. 

Rodzina, jako domowy Kościół, ma 
już tutaj na ziemi budować Królestwo 
Chrystusa. W pierwszej kolejności ma 
to czynić wśród swoich członków przez 
religijne wychowanie dzieci, na które 
składa się przekazywanie określonych 
prawd wiary, odpowiednich postaw oraz, 
co ważniejsze i jednocześnie trudniejsze, 
dawanie przykładu zaangażowanego 
życia religijnego. Chodzi o świadectwo 

żywej, osobowej wiary, gdzie Boga po-
strzegamy nie jako odległego, wielkiego, 
tajemniczego Nieznajomego, ale jako 
bliskiego Przyjaciela, który jest Miłością; 
Boga-Człowieka, bogatego w miłosier-
dzie.

Wprowadzanie dzieci w rzeczy-
wistość życia religijnego jest zadaniem 
trudnym. Ukazanie dzieciom życia wia-
ry i ukształtowanie prawidłowego obra-
zu Boga już w pierwszym etapie rozwo-
ju, z pewnością, przyniesie spodziewane 
dobre efekty. Dzieciom pomoże wyro-
snąć na żywych członków Kościoła oraz 
światłych obywateli, a dla rodziców 
przyniesie owoce satysfakcji i radości. 

Na rodzicach spoczywa odpo-
wiedzialność za głębię przekazywanej 
dzieciom wiary. Zadanie, w powyższym 
zakresie, wymaga od nich dużej umie-
jętności i wytrwałości, bo na tej drodze 
formacji jest wiele przeszkód stawia-
nych głównie przez laickie środowiska, 
a zwłaszcza mass media. Człowiek nie 
jest tym, kim siebie ogląda w reklamie 
i propagandzie w nowoczesnych środ-
kach masowego przekazu. Jest kimś 
więcej jako jedność psychofizyczna, jako 
jedność duszy i ciała, jako osoba. Jest 
kimś więcej przez swoje powołanie do 
świętości, które wprowadza go w wy-

miar „wielkiej tajemnicy”. I o tej wielko-
ści powierzonych dzieci nie mogą zapo-
minać ich rodzice. To ma ich pobudzać 
do rozmaitych działań zmierzających do 
umocnienia wiary w dziecku.

Poprawne przekazywanie wiary 
młodemu pokoleniu domaga się odpo-
wiednich metod oraz korzystania z wła-
ściwych środków dydaktycznych. Stąd 
rodzi się postulat osobistej troski rodzi-
ców o poszerzanie posiadanej wiedzy na 
tematy wychowania o naukową wiedzę 
pedagogiczną. Za popełniane przez ro-
dziców błędy płaci ich dziecko. Cena 
bywa nieraz bardzo wielka, bo nawet 
przegrane życie.

Naturalne uzdolnienia rodziców 
w zakresie przekazywania wiary zostają 
wzmocnione łaską Boga. Natomiast cno-
ty, które są efektem codziennego wysił-
ku rodziców, wzbogacają łaskę stanu. To 
pobudza naturalną działalność rodziców 
do coraz większej gorliwości. Nie mogą 
zapominać o roli własnego przykładu. 
Nie zapraszać jedynie do uwierzenia, ale 
samemu być żywym świadkiem wiary.

Podobnie pozostali członkowie 
rodziny, powinni wspierać rodziców 
w trosce o wiarę dzieci. Szczególną rolę 
odgrywają rodzice chrzestni. Oni też 
zobowiązali się do tej troski. Dużą rolę 
odegrać mogą też dziadkowie, którzy 
o rozwój wiary swoich wnuków zabie-
gają często bardziej niż rodzice. Proces 
przekazywania wiary ubogacają ci wszy-
scy, którzy mają wychowawczy wpływ 
na dzieci, a więc duszpasterze, katecheci 
oraz inne osoby. Zawsze pamiętać po-
winny przy tym, że pierwszoplanowa 
rola przypada rodzicom w tym wielkim 
dziele kształtowania człowieka.

ks. Adam skreczko

Przekazywanie wiary w rodzinie

Rodzice chrześcijańscy, wydając na świat potomstwo, przyjmują obowiązek wycho-
wania go w duchu wiary i chrześcijańskiej moralności. Wynika to z samych ślubo-
wań małżeńskich rodziców i pytania: „Czy chcecie z miłością i po katolicku wycho-
wać potomstwo, którym was Bóg obdarzy?” W odpowiedzi „Chcemy!” jest zawarte 
pragnienie wychowania go z wielką miłością.

jaK wychowywać
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Na przynależność do Kościoła moż-
na patrzeć od zewnątrz i od wewnątrz. 
W następstwie podziałów powstało wie-
le wyznań, które nazywają siebie chrze-
ścijańskimi. Deklarują one wprawdzie 
związek z Chrystusem, ale rozumiany 
na swój sposób. Kościół katolicki uwa-
ża, że jest tym Kościołem, który ustano-
wił Jezus Chrystus i że jest takim, jakim 
chciał go Jezus Chrystus. Kościół Chry-
stusowy „ustanowiony i zorganizowany 
na tym świecie jako społeczność, trwa 
w Kościele katolickim, rządzonym przez 
następcę Piotra oraz biskupów pozosta-
jących z nim we wspólnocie” (KK, 8).

Przynależność do Kościoła ma 
swoje kręgi: w środku Kościół katolic-
ki, potem katechumeni, wyznania pra-
wosławne i protestanckie (KK, 14-15). 
Żydzi i muzułmanie przez swoją wiarę 
w jedynego Boga są przyporządkowani 
do Kościoła (KK, 16). Wszystko nato-
miast, co istnieje jako przejaw prawdy 
i dobra, „Kościół traktuje jako przygo-
towanie do Ewangelii” (KK, 16). Przy-
należność zewnętrzna do Kościoła nie 
gwarantuje zbawienia automatycznie. 
Dotyczy to również członków Kościoła 
katolickiego.

Patrząc od wewnątrz na przynależ-
ność do Kościoła katolickiego, można 
wyróżnić wśród jego członków takich, 
którzy należą do niego tylko ciałem, 
i takich którzy należą do niego ciałem 
i duchem. Pierwsi – to ludzie, którzy 
wprawdzie nie odżegnują się od Kościo-
ła, ale pozostają na niego obojętni. Są to 

członki, które tkwią w winnym krzewie, 
lecz nie przynoszą owoców (J 15, 1-11). 
Drudzy – to ci, którzy wierzą w Kościół, 
miłują Kościół i czują się za niego odpo-
wiedzialni.

Kościół w pierwiastku ludzkim jest 
słaby, bo jego członkowie popełniają 
błędy, grzeszą, dają zgorszenie. W pier-
wiastku Boskim natomiast jest mocny 
i zwycięski. Należeć do Kościoła oznacza: 
widzieć to, co ludzkie, w świetle tego, co 
Boskie i iść drogą krzyża Chrystusowe-
go do chwały zmartwychwstania; dawać 
innym dobry przykład i korzystać z łącz-
ności z Chrystusem.

e. o.

Katechizm chrześcijanina

Przynależność do Kościoła

Jan Paweł II o Bożym Narodzeniu
Boże narodzenie to tajemnica radości! aniołowie śpiewali tej nocy: «chwała Bogu na wy-

sokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania» (łk 2, 14). mówili pasterzom o tym 
wydarzeniu jako o radości wielkiej, która będzie udziałem całego narodu (por. łk 2, 10). radość 
mimo oddalenia od domu, ubóstwa żłóbka, ludzkiej niewrażliwości, wrogości sprawujących 
władzę. tajemnica radości mimo wszystko, bo w mieście dawidowym «narodził się (...) zbawi-
ciel» (łk 2, 11) (rzym, 25 Xii 2002).

Hodie natus est nobis Salvator mundi. na te słowa również my padamy na kolana w adora-
cji syna Bożego. łączymy się duchowo z pełnym zachwytu zdumieniem maryi i józefa. adorując 
chrystusa, narodzonego w grocie, również my w tę świętą noc napełnijmy się pełną zachwy-
tu i zdumienia wiarą tamtych pasterzy, zaznajmy tego samego zadziwienia i tej samej radości 
(rzym, 24-25 Xii 1999).

Pójdźcie, uwielbiajmy narodzonego z dziewicy — słowo Boga. on dla nas i dla naszego zba-
wienia stał się człowiekiem za sprawą ducha świętego — odwiecznie narodzony z ojca, raz jeden 
rodzi się jako człowiek, przychodzi na świat jako niemowlę w noc betlejemską. rokrocznie czcimy 
tę noc, a dzień, który po niej przychodzi, jest dla nas święty: „Venite adoremus”. Pójdźcie, uwiel-
biajmy Początek naszego odkupienia. odkupił nas bowiem: „dał nam moc, byśmy stali się synami 
Bożymi”. odkupić to znaczy: równocześnie oddać Boga człowieka i Boga człowiekowi. odkupić to 
znaczy: równocześnie przywrócić człowieka samemu sobie. (rzym, 25 Xii 1982).
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Umiłowani w Chrystusie Panu!
W pierwszą niedzielę Adwentu rozpo-
czynamy nowy rok duszpasterski. Jego 
hasłem są słowa: „W komunii z Bo-
giem”.
1. Co znaczy „komunia”? Dotąd mówi-
liśmy „wspólnota”. Teraz mówimy „ko-
munia”. Słowo „wspólnota” wskazuje na 
zewnętrzne zjednoczenie (ten sam cel, 
te same środki). „Komunia” sięga do 
wewnątrz, do ludzkiego serca: to współ-
myślenie, współodczuwanie, patrzenie 
razem w tym samym kierunku. Taką 
propozycję daje nam Pan Bóg i zaprasza 
do jej współrealizowania.
2. Kiedy i gdzie człowiek żyje w komu-
nii z Bogiem? Przede wszystkim od 
momentu przyjęcia chrztu świętego, 
przez który staje się nowym stworze-
niem i dzieckiem Bożym. Niemowlęta 
przyjmują chrzest w wierze Kościoła, 
dorośli w wierze osobiście wyznawanej. 
Jest to wiara, której nas nauczył Jezus 
Chrystus. Gdy nią żyjemy, według niej 
postępujemy, pozostajemy zjednoczeni 
z Bogiem w naszych myślach, słowach 
i uczynkach. Wiara przyciąga czło-
wieka do modlitwy. Jest ona rozmową 
z Bogiem: myślną lub słowną. Modlitwa 
sprawia, że komunia z Bogiem jest na 
wskroś osobowa i osobista. 
3. Co daje komunia z Bogiem? Człowiek 
zjednoczony z Bogiem jest u źródła Mi-
łości, Mądrości i Mocy. Posiada on za-
pewnienie, że choćby wszyscy opuścili 
człowieka, Bóg go nie puści i nie prze-
stanie miłować. Wie on jednocześnie, że 
jeśli posłucha Boga, wtedy opowie się 
za mądrością. Głupota nie znajdzie do 
niego przystępu. Może też on liczyć na 
Boga w zmaganiach ze sobą i ze świa-
tem. Bóg jest wszechmocny i u Niego 
nie ma nic niemożliwego (Łk 1,37). Ko-
munia z Bogiem broni człowieka przed 
wpadnięciem w sidła złego ducha, któ-
ry jest duchem kłamstwa i zniewolenia. 
Być z Bogiem to trwać w prawdzie i być 
wolnym. Ci, którzy chodzą drogami 
Boga, choćby potykali się lub zmagali 
się z przeciwnościami, dojdą do celu, nie 
utracą sensu życia. 
4. Jaki charakter ma komunia z Bogiem? 
Posiada ona charakter indywidualny 
i społeczny. O jednym i drugim trzeba 
pamiętać. Nie może człowiek przestać 
być osobą, Z tytułu osoby jest on jedyny, 
niepowtarzalny w świecie i przed Bo-

giem. Takim też miłuje go Pan Bóg; nie 
jako przedstawiciela gatunku, lecz jako 
osobiście wybranego i wezwanego do 
bycia razem.

Być osobą jednakże nie znaczy tyl-
ko być osobno, przeciwnie znaczy być 
skierowanym ku drugiemu dla jego do-
bra. Przykazanie miłości Boga wiąże się 
nierozerwalnie z przykazaniem miłości 
bliźniego. Żyć w komunii z Bogiem za-
kłada tworzenie komunii z ludźmi. Bo-
sko-ludzką komunią jest Kościół – Ciało 
Chrystusa. To, co Boskie, łączy się w nim 
z tym, co ludzkie, na podobieństwo unii 
hipostatycznej w Chrystusie (KK,8). Ko-
ściół umożliwia człowiekowi zbawienie, 
a człowiek jest drogą Kościoła. Nie mo-
żemy zapomnieć o tym, że Kościół ma 
na względzie dobro człowieka i pragnie, 
by ludzie tak go postrzegali: w miłości, 
a nie w nienawiści. 

Podstawową komórką społeczną 
jest rodzina. Zawiązana w sakramencie 
małżeństwa łączy ona w sobie dobra 
naturalne i nadprzyrodzone człowieka. 
Oba są bardzo ważne. Wymagają one 
przygotowania do zawarcia małżeń-
stwa, a potem pielęgnowania tego, co 
się uzyskało. Małżeństwo jest komu-
nią życia dla życia. Trzeba je szanować 
i kochać. Rodziny, w których niszczy się 
życie, zwykle rozpadają się lub tworzą 
warunki nie do wytrzymania. Trzeba 
na to zwrócić szczególną uwagę w roz-
poczynającym się roku. Rodziny ka-
tolickie wspólnie się modlą w domu, 
razem chodzą do kościoła i korzystają 
z sakramentów świętych. 

Mówiąc o komunii z Bogiem nie 
można zapomnieć o życiu społecznym 
i politycznym. Wprawdzie istnieje roz-
dział Kościoła od państwa, ale nie ma 
i nie powinno być rozdzielenia Boga od 
człowieka. Nie można przeto kierować 
sprawami państwowymi tak, jakby Boga 
nie było. Taka polityka byłaby nieludzka. 
Trzeba, aby prawa stanowione opierały 
się na prawie naturalnym, aby państwo 
tworzyło sprzyjające warunki do godzi-
wego życia. Hasło „Bóg-honor-ojczyzna” 
jest ciągle aktualne. Demokracja jako 
forma rządzenia wyzwala siły, które bu-
dują, ale też takie, które niszczą. Komunia 
z Bogiem w życiu politycznym powinna 
znajdować się w tle wszystkich decyzji 
podejmowanych przez rządzących.
5. Co mamy czynić? Niech księża budu-
ją komunię między sobą i ze świecki-
mi! Niech w domach zakonnych gości 
miłość! Małżonkowie i rodzice módlcie 
się razem i uczcie dzieci życia według 
Ewangelii! W szkołach i zakładach pra-
cy niech rządzi miłość i sprawiedliwość! 
Nie bójcie się znaku krzyża! Wy zaś, któ-
rzy trzymacie ster rządów w państwie, 
wyrzućcie nienawiść z waszych myśli, 
słów i czynów! Pielęgnujcie kulturę sło-
wa jako transparent waszego szlachec-
twa, danego wam od Boga! Upraszam 
media, by budowały komunię z Bogiem, 
a nie niszczyły!

Podejmowany rok pracy duchowej 
jest niedługi. Można jednak w nim uczy-
nić wiele dobrego. Wszystkim, którzy 
włączą się w dzieło budowania komunii 
z Bogiem z serca błogosławię: w imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Abp edward ozorowski 
Metropolita Białostocki

Białystok, dnia 16 listopada 2010 r.

w komunii z Bogiem
list pasterski Jego Ekscelencji ks. abp. Edwarda Ozorowskiego, 

Metropolity Białostockiego, na pierwszą niedzielę adwentu 2010

z Dziennika ks. M. Sopoćki

Tęsknota adwentowa przenika nas 
do głębi duszy, która się żali, płacze, tę-
sknym okiem spogląda w niebo i błaga 
„Rorate coeli desuper”. 

(Dziennik, z. 3, s. 136)

Niedzielna ewangelia (II Adwen-
tu) uderza w zdaniu „Pośród was sta-
nął, którego wy nie znacie”. Stosuje się 
ono i do mnie, albowiem, mimo iż sze-
rzę kult Miłosierdzia Bożego, należycie 
go nie znam. Wiem tylko, że to tajem-
nica, której zgłębić nie jestem w stanie. 

(Dziennik, z. 1, cz. 2, 5 XII 1965)

Świadectwo Jana o Chrystusie 
i pochwała, jaką on za to otrzymał po-
budza nas ku temu, by świadczyć swym 
życiem o Zbawicielu. Jestem podobny 
do tych uczniów z Emaus, którzy do-
piero dzięki łasce Zbawiciela zaczęli 
świadczyć o Nim. 

(Dziennik, z. 3, s. 138)

O Adonai, wodzu domu Izrael-
skiego, któryś się objawił Mojżeszowi 
w ogniu płomienia czerwonego i dałeś 
prawo na górze Synaj, przyjdź dla od-
kupienia nas w rozwartej prawicy.

„O radix Jesse” – Korzeń Jessego, 
który stoisz na znak ludów, nad którym 
królowie szeregują swój rdzeń, którego 
narody będą błagać o przebaczenie, 
przyjdź na wybawienie nas, nie chciej 
zwlekać.

O kluczu Dawida i berło domu 
Izraela, który otwierasz, a nikt nie za-
mknie, zamykasz, a nikt nie otworzy: 
przyjdź i wyprowadź zamkniętych 
z domu więzienia, siedzących w ciem-
nościach i w cieniu śmierci.

O wschodzący odblasku światła 
wiecznego i słońce sprawiedliwości, 
przyjdź i oświeć siedzących w ciemno-
ściach i cieniu śmierci.

O królu narodów i upragnienie 
ich, kamieniu węgielny, który spra-
wujesz jedność w obu, przyjdź i zbaw 
człowieka, któregoś uczynił z mułu.

O Emmanuelu, Królu i nasz pra-
wodawco, oczekiwanie narodów i Zba-
wicielu ich, przyjdź Panie Boże nasz, 
aby nas zbawić. 

(Dziennik, z. 3, s. 140-141)

Wigilia Bożego Narodzenia 
w samotności, która lepiej nastraja 
do modlitwy i rozważań tak wielkich 
tajemnic.

(Dziennik, z. 3, s. 141)

miasto miłosierdzia

Ostatnia Wieczerza, Sieger Köder



dro
g i

Miłosierdzia dro
g i

Miłosierdziagrudzień 2010, nr 4 grudzień 2010, nr 418 19

żyć Pismem świętym

Opis Bożego Narodzenia znajdujemy 
w Nowym Testamencie w dwu miejscach: 
w Ewangelii według św. Mateusza oraz 
w Ewangelii według św. Łukasza. Obie 
te księgi zawierają we wstępnych roz-
działach krótkie, ale bardzo plastyczne 
obrazy związane z narodzinami Jezusa. 
Określane są one jako Ewangelie Dzie-
ciństwa (Mt 1-2; Łk 1-2). Przedmiotem 
naszego zainteresowania będzie Mate-
uszowa wersja tego opisu.

„drzewo rodowe” Jezusa
Początek Ewangelii to 

długa i – wydawało by się 
– zupełnie niepotrzebna li-
sta imion przodków Jezusa. 
Jednak z punktu widzenia 
judeochrześcijan – a do tego 
przecież środowiska tekst był 
adresowany – jest to bardzo 
ważne świadectwo o zako-
rzenieniu Jezusa w Narodzie 
Wybranym. Genealogia speł-
niała funkcję dowodu tożsa-
mości: im była dłuższa, tym 
wzbudzała większy szacunek 
i była mocniejszym potwier-
dzeniem prawowitego po-
chodzenia osoby. Genealogia 
Jezusa jest najdłuższa w Piśmie Świętym. 
Nie ma absolutnie nikogo, kto mógłby 
się poszczycić lepszym co do długości 
i co do jakości „drzewem genealogicz-
nym”. Po pierwsze, składa się ona z trzech 
zestawów po 14 imion każdy, po drugie 
– sięga poprzez króla Dawida aż do sa-
mego Abrahama. Tym sposobem Ewan-
gelista pragnął pokazać czytelnikom, że 
Jezus ma najlepsze – pośród wszystkich 
Żydów – zakorzenienie w Narodzie Wy-
branym. Jest Żydem par excellence.

Można postawić pytanie, dlaczego 
Mateusz dzieli rodowód Jezusa na trzy 
części po 14 imion? Co więcej, w zakoń-
czeniu genealogii, w w. 17, wyraźnie – 
żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, 
jak należy interpretować ten rodowód 
– raz jeszcze zbiera dane genealogiczne 
Jezusa, stwierdzając jasno, że chodzi mu 
o trzy grupy po 14 imion każda. A zatem, 

jaka myśl jest zawarta w takim ujęciu 
rodowodu? Otóż w tradycji żydowskiej 
imię „Dawid” było zapisywane trzema 
spółgłoskami: d, w, d. A ponieważ każ-
da spółgłoska w języku hebrajskim ma 
swoją wartość numeryczną, stąd imię to 
można zapisać liczbowo jako: 4+6+4, co 
daje łącznie 14. W taki oto sposób licz-
ba „14” stała się symbolicznym określe-
niem Dawida.

Natomiast potrojenie pewnej war-
tości (np. „święty, święty, święty”) ozna-
cza w tradycji semickiej doprowadzenie 
czegoś do doskonałości, do pełni. Potro-
jenie zatem liczby Dawidowej „14” ozna-
cza w kontekście genealogii Jezusa, iż to 
właśnie On jest owym oczekiwanym no-
wym Królem z rodu Dawida, i to abso-
lutnie doskonałym.

Genealogia zdradza swój semicki 
charakter także i w tym, że – jak czy-
tamy w tekście greckim Nowego Testa-
mentu – to mężczyźni „rodzą” mężczyzn 
(egennēsen; od czasownika gennaō, ro-
dzić). Przekazywanie życia i dziedzi-
czenie dokonuje się bowiem poprzez 
potomków męskich. I tak ta linia ge-
nealogiczna w ujęciu Mateusza biegnie 
poprzez dzieje Narodu Wybranego ni-
czym skrupulatnie powiązane ogniwa 
łańcucha, poczynając od Abrahama aż 

do Jezusa. No właśnie, ale czy na pew-
no do Jezusa? I tutaj mamy zaskakują-
cą zmianę. Okazuje się bowiem, że nie 
do Jezusa, lecz do Józefa, „męża Maryi, 
z której narodził się Jezus”. Następuje za-
tem świadome „zerwanie” tej misternie 
uplecionej linii genealogicznej: to nie Jó-
zef „zrodził” Jezusa, lecz kobieta, Maryja, 
jego małżonka, o której notabene żadne 
teksty biblijne nie podają, jakoby miała 

pochodzić z rodu Dawida 
(dopiero późniejsza trady-
cja Ojców Kościoła o tym 
wzmiankuje). Z prawnego 
punktu widzenia Jezus jest 
rzeczywiście synem Józefa, 
ponieważ Maryja była jego 
małżonką, ale fizycznie – nie.

W ten oto sposób Mate-
usz wyjaśnia swoim rodakom, 
judeochrześcijanom, iż jakkol-
wiek Jezus formalnie wpisuje 
się w królewski ród Dawida 
– jak to przepowiadali proro-
cy – i swoim zakorzenieniem 
w Narodzie Wybranym sięga 
aż samego Abrahama, to jed-
nak przekracza On ludzkie 
genealogie i rodowe spekula-

cje, i fizycznie nie jest synem Dawida. Jest 
kimś znacznie większym. Kim? O tym 
pisze Ewangelista w scenie dialogu Jezu-
sa z faryzeuszami. Gdy Jezus zapytał ich, 
czyim synem będzie Mesjasz, oni odpo-
wiedzieli mu zgodnie ze swą tradycją, że 
– Dawida. Wówczas Jezus zareplikował: 
dlaczego w takim razie Dawid, natchnio-
ny przez Ducha, nazywa go swoim Pa-
nem, kiedy mówi: „rzekł Jahwe do Pana 
mego: ‘siądź po mojej prawicy?’ Jeśli więc 
Dawid nazywa go Panem, to jak może 
być jego synem?!”

dylemat Józefa
Podobnie jak Ewangelia wg św. Łu-

kasza, także Ewangelia Mateuszowa ma 
swój opis Zwiastowania. Ale nie doty-
czy ono Maryi, lecz ... Józefa. Wynika 
to ze wspomnianych wcześniej racji, iż 
jest skierowana w pierwszym rzędzie 
do odbiorców wywodzących się ze śro-
dowiska żydowskiego, tzw. judeochrze-
ścijan. A zgodnie z ich mentalnością, 
Bóg komunikuje się przede wszystkim 
z mężczyzną, a nie z kobietą. To mężczy-
zna jest pośrednikiem między Bogiem 
a rodziną, czyli spełnia funkcję kapłana 
i strażnika ogniska domowego.

Mateusz opisuje zatem w scenie 
Zwiastowania, jak to Bóg poprzez swe-
go anioła przekazuje Józefowi we śnie 

Boże Narodzenie według św. Mateusza
żyć Pismem świętym

informację, by nie lę-
kał się wziąć Maryi 
za żonę, ponieważ to, 
co się w niej poczę-
ło, pochodzi od Du-
cha Świętego. Jaki jest 
jednak kontekst tego 
Zwiastowania? Otóż 
Józef i Maryja byli już 
ze sobą od pewnego 
czasu zaręczeni. Tra-
dycja i prawo zwycza-
jowe nakazywało, aby 
niewiasta pozostawała 
w domu swoich ro-
dziców aż do momen-
tu zaślubin. Dopiero 
wtedy mogła przepro-
wadzić się do domu swego męża. Jak-
kolwiek więc w sensie ścisłym nie byli 
jeszcze małżonkami, to jednak niewiastę 
obowiązywała już wierność małżeńska. 
Wszelkie wykroczenia w tej materii ze 
strony kobiety były karane śmiercią (po-
przez ukamienowanie na progu rodzi-
cielskiego domu), ponieważ traktowano 
je jako niewierność wobec męża.

I tu zaczyna się dramat Józefa: oka-
zuje się, że jego narzeczona jest brzemien-
na, a więc – nie dochowała mu wierności. 
Chcąc być w zgodzie z Prawem, musiałby 
teraz donieść o tym wykroczeniu teścio-
wi oraz radzie miejskiej stojącej na straży 
moralności, w konsekwencji czego Ma-
ryja zostałaby skazana na śmierć przez 
ukamienowanie. Ponieważ jednak Józef 
– jak pisze Ewangelista – był człowiekiem 
„sprawiedliwym”, dikaios, co w biblijnym 
rozumieniu rzeczy oznacza sprawiedli-
wość miłosierną (coś zupełnie odmien-
nego niż sprawiedliwość w ujęciu prawa 
rzymskiego), i nie chciał swej narzeczo-
nej odzierać z szacunku i łaski, deigmati-
sai – co moglibyśmy przetłumaczyć jako: 
„przykładnie kogoś ukarać” (deigma) – 
dlatego postanowił ją „potajemnie”, lath-
ra, czyli „nie podając do publicznej wia-
domości” – oddalić.

Co to w efekcie oznaczało? Przede 
wszystkim, że brał całą winę na siebie. 
To on okazywał się być wszetecznym 
młodzieńcem, który „wykorzystał” swo-
ją narzeczoną, a potem odesłał do domu 
rodzicielskiego, nie chcąc się z nią że-
nić. Oczywiście, ponosił przez to pewne 
negatywne konsekwencje, ale były one 
zasadniczo natury finansowej, nie pod-
legał zaś karze śmierci. Tracił też reputa-
cję i szacunek w środowisku, ściągał na 
siebie infamię, ale jak widać, był w stanie 
to wszystko położyć na szali z miłości do 
Maryi.

Gdyby zaś postąpił zgodnie z obo-
wiązującymi normami prawnymi i zwy-

czajowymi, musiałby sprawę uczynić 
publiczną. Maryja przez to straciłaby 
życie, otoczona powszechną pogardą 
jako kobieta „lekko” się prowadząca, a jej 
rodzice żyliby dalej z nie lepszą reputa-
cją jako ci, którzy nie potrafili właściwie 
wychować i upilnować swej córki.

Józef zatem decyduje się na ten 
trudny krok z miłości do Maryi: woli 
sam wystawić siebie na powszechny 
osąd, aniżeli w czymkolwiek ją oskarżyć 
– nawet gdyby to oskarżenie pozostało 
wyłącznie w jego myśli! Czy współcze-
śnie znalazłby się jeszcze tak odważny 
i bezgranicznie kochający małżonek?...

Właśnie wtedy, gdy Józef podjął już 
w swoim sercu decyzję, jak winien po-
stąpić, przyszedł do niego we śnie anioł 
i powiedział, by nie bał się wziąć Maryi 
za swoją małżonkę, bo to, co się w niej 
poczęło, jest z Ducha Świętego. Porodzi 
ona syna, a on nada mu imię Jezus (co 
po hebrajsku oznacza: „Jahwe wyba-
wia”), bo to On bowiem wybawi swój 
lud od jego grzechów.

A wszystko to się stało, jak kon-
statuje Ewangelista, aby wypełniły się 
dokładnie słowa proroka Izajasza wy-
powiedziane ok. 740 p.n.e., że dziewica 
pocznie i porodzi syna, i nazwą go imie-
niem Emmanuel, czyli: „Z nami Bóg”. 
Rzeczywiście bowiem w osobie Jezusa 
Bóg stał się Kimś bardzo bliskim wobec 
swego ludu.

Scena kończy się zatem prawdzi-
wym Bożym „happy-endem”: gdy nad-
szedł po temu odpowiedni czas, Józef 
przyjął do swego domu Maryję jako 
żonę, nie zbliżał się jednak do niej – jak 
pisze Mateusz – „dopóki nie porodziła 
syna”, podkreślając w ten sposób fakt, że 
poczęcie Jezusa dokonało się tylko i wy-
łącznie mocą Ducha Świętego, bez jakie-
gokolwiek udziału mężczyzny.

ks. wojciech Michniewicz

Na 100-lecie harcerstwa...
W roku 1986 Papież Jan Paweł II 

spotkał się z młodzieżą całego świata 
i wezwał do modlitwy o pokój. Przed-
stawiciele radia ORF w Linzu obecni 
w Asyżu, pod wpływem słów Ojca 
Świętego zainicjowali akcję charyta-
tywną: „Światło w ciemności”. Działa-
nia były prowadzone na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych i młodzieży prze-
żywającej trudności materialne. Jedna 
z działaczek akcji zaproponowała, aby 
każdy darczyńca otrzymywał świateł-
ko na świąteczną choinkę. Postano-
wiono, że symboliczne Światło Pokoju 
zostanie zapalone tam, gdzie Anioło-
wie zapowiedzieli pokój – czyli w sa-
mym Betlejem, w miejscu urodzenia 
Chrystusa. Każdego roku austriackie 
radio i telewizja wybiera dziewczynkę 
lub chłopca zasługującego na szcze-
gólne wyróżnienie za swoje postępo-
wanie i działalność społeczną. Osoba 
ta zapala od lampy oliwnej wiszącej 
w Grocie Narodzenia Betlejemskie 
Światło Pokoju i przekazuje innym.

W 1988 roku w przekazywanie 
światła po świecie włączyła się mło-
dzież z 3 Wiedeńskiej Drużyny Skau-
tów, następnie dołączyli przedstawi-
ciele innych nacji. Wśród tych, którzy 
co roku niosą światło z Betlejem są 
harcerze z Polski, w tym z Białegosto-
ku, Moniek, Sokółki, Supraśla i wielu 
innym miast i miasteczek.

Tyle historii... Dzisiaj światło 
z Betlejem – symbol Chrystusa, do-
ciera w wiele miejsc naszej Archidie-
cezji. Zapalamy światło betlejemskie 
w urzędach państwowych, w szkołach 
i parafiach. Dzięki druhom i druhnom 
w dniu Wigilii światło towarzyszy 
rodzinom szykującym się do obcho-
dów świąt Bożego Narodzenia. Jest to 
światło oczekiwane, stanowiące waż-
ny symbol w tradycji chrześcijańskiej. 
Ale to nie tylko symbol. To przesłanie, 
aby to światło nieść dalej w postaci 
dobra, życzliwości. Mamy nadzieję, że 
to światło gasi spory, zabliźnia rany, 
skłania do przebaczenia... To światło 
Zbawiciela, który przychodzi, aby na-
rodzić się w naszych sercach.

dh Aleksander

refleKsje

Grota Narodzenia, Betlejem

Panorama Betlejem wraz z murem oddzielającym Izrael  
od Autonomii Palestyńskiej

Bazylika Narodzenia Pańskiego, Betlejem
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w tym roku 
w ramach wigilij-
nego dzieła Pomo-
cy dzieciom będzie 
miała miejsce akcja 
„Podaruj dzieciom 
skrzydła przekazu-
jąc pieniądze sprzed 
denominacji”, pod 
takim hasłem cari-
tas w Polsce wspól-
nie z narodowym 
Bankiem Polskim 

prowadzi zbiórkę starych banknotów 
i monet sprzed denominacji.

w białostockim oddziale narodo-
wego Banku Polskiego, znajdującym się 
przy ul. Pięknej 1, udostępniona jest 
skarbonka z logo caritas, do której moż-
na wrzucać banknoty oraz monety. Pie-
niądze można też przynieść do siedziby 
caritas archidiecezji Białostockiej przy 
ul. warszawskiej 32 w Białymstoku.

zbiórka będzie też prowadzona 
w szkołach poprzez szkolne Koła caritas 
oraz w parafiach archidiecezji Biało-
stockiej podczas rozprowadzania świe-
cy wigilijnego dzieła Pomocy dzieciom. 
Przy świecach zostanie ustawiona spe-
cjalna skarbonka ze znakiem caritas, 
do której będzie można wrzucić pienią-
dze sprzed denominacji.

wszystkie zebrane pieniądze zo-
staną wymienione zgodnie z ich obecną 
wartością (należy skreślić cztery zera). 
Pieniądze można wymienić jedynie do 
końca grudnia 2010 roku. caritas archi-
diecezji Białostockiej prowadzi zbiór-
kę do niedzieli 19 grudnia 2010 roku 
włącznie.

środki zebrane w oddziale nBP 
w Białymstoku zostaną przekazane ca-
ritas archidiecezji Białostockiej z prze-
znaczeniem na pomoc dzieciom ob-
jętym programem „skrzydła” oraz na 
leczenie dzieci i ich rehabilitację. 

założeniem programu „skrzydła” 
jest zwiększenie szans edukacyjnych dla 
najuboższych uczniów, poprzez objęcie 
ich kompleksową opieką. w ramach 
programu realizowane są dwa pakiety: 
„skrzydła na co dzień” i „skrzydła na 
przyszłość”. Pierwszy z nich odpowiada 
za podstawowe i niezbędne w szkole 
potrzeby dziecka (wyprawkę szkolną 
oraz odzież zimową i letnią). zadaniem 
drugiego jest zaspokojenie tych potrzeb 
ucznia, które bezpośrednio wpływają 
na jego rozwój i zachęcają do dalszego 
zdobywania wiedzy (korepetycje, orga-
nizowane przez szkołę wyjścia, wyciecz-
ki, wypoczynek letni lub zimowy, dojazd 
do szkoły). 

w ubiegłym roku w ramach progra-
mu w caritas archidiecezji Białostockiej 
skorzystało 78 dzieci ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i średnich. wydat-
kowana kwota wyniosła 103.554 zł.

życie duchowe

Powtórne narodzenie
Modlitwa chrześcijańska zanurza 

nas w niezwykłym doświadczeniu: ta-
jemnicy śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa. Mówiliśmy o tym poprzed-
nio. Ta duchowa rzeczywistość przekła-
da się w naszym życiu na wewnętrzną 
przemianę, którą można by też określić 
„powtórnym narodzeniem”. 

Jakżeż może się człowiek narodzić 
będąc starcem? Czyż może 
powtórnie wejść do łona swej 
matki i narodzić się? (J, 3,4)

Pytanie, które zadał Jezusowi Niko-
dem jest dziś wyjątkowo aktualne. Warto 
zagłębić się w opis tego spotkania, które 
św. Jan opisał w 3 rozdziale swojej Ewan-
gelii, gdyż także dla nas – żyjących po-
nad dwa tysiące lat później – powtórne 
narodzenie zdaje się być często niezro-
zumiałym być i niemożliwym. Często 
powtarzamy, że jesteśmy zbyt starzy, żeby 
radykalnie zmieniać swoje przyzwy-
czajenia, a co za tym idzie swoje życie. 
Przekłada się to w efekcie na duchowe 
lenistwo, brak chęci a niejednokrotnie 
i lęk przed nowymi wyzwaniami.

Skoro, jak już mówiliśmy, modli-
twa jest ciągłą „nowością” w życiu ucznia 
Chrystusa, ciągłym poznawaniem Pana 
i samego siebie. Skoro jest nieustannie 
prowadzonym dialogiem z Bogiem win-
na napełniać nas nieustannie energią 
i życiem. Jeśli samych uznajemy za nie-
zdolnych do przemiany, to przestajemy 
wierzyć, że Słowo Boże ma dla nas moc 
ożywczą, zaczynami wewnętrznie ob-
umierać. „Panie, do kogo pójdziemy. Ty 
masz słowa życia wiecznego, a myśmy 
poznali i uwierzyli...” – mówił Szymon 
Piotr (J 6, 68-69a). To właśnie Słowo wy-
zwala nas z destrukcyjnej tendencji do 
potępiania siebie samych: „Albowiem 
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, 
aby świat potępił, ale po to, by świat został 
przez Niego zbawiony” – powiedział Je-
zus Nikodemowi. W tych słowach odnaj-
dujemy siłę tajemnicy paschalnej, która 
wyzwala człowieka z grzechów i słabości, 
czyniąc go wolnym dzieckiem Bożym.

zjednoczeni z boskością tego, który 
przyjął nasze człowieczeństwo

W najdoskonalszej modlitwie chrze-
ścijańskiej, jaką jest Msza św., szczególnie 
jeden gest i połączone z nim słowa przy-
pominają istotę każdego ludzkiego życia: 
„Przez to misterium wody i wina i wina 
daj nam, Boże, udział w bóstwie, który 
przyjął nasze człowieczeństwo”. Modli-
twę ta odmawia celebrans podczas przy-
gotowania wina i wody, kiedy to wlewa 
do kielicha wino i kilka kropel wody. To 
połączenie wina i wody czyni na pamiąt-
kę krwi i wody, którą wypłynęła z boku 
Chrystusa, potwierdzając jego śmierć. 

Ten gest i to-
warzyszące mu sło-
wa kreślą przestrzeń 
naszego istnienia, 
jakim jest uczestnic-
two w życiu samego 
Boga. Inaczej mó-
wiąc, chodzi jakby 
o proces odwrotny 
do Wcielenia Syna 
Bożego. Tak jak Bóg 
przyjął nasze śmier-
telne ciało stając się 
człowiekiem, w taki 
sam sposób my – 
odkupieni przez Jego 
Wcielenie, Śmierć 
i Zmartwychwsta-

nie, powinniśmy nieustannie rodzić się 
na nowo pozwalając, by wzrastało w nas 
życie Boże.

Życie Boże to wyjątkowy dar udzie-
lany człowiekowi, to nowa forma życia 
przekraczająca bariery związane z naszą 
ludzką logiką i z poznawaniem naszy-
mi zmysłami. Dzięki niemu możemy 
uczestniczyć w wewnętrznym życiu 
Trójcy Świętej i upodabniać się w naj-
doskonalszy sposób do Boga. Dlatego 
modlitwa jest tu najlepszą szkołą, po-
znania i zdobycia umiejętności. Mówi 
św. Paweł: „Wszyscy ci, których prowa-
dzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie 
otrzymaliście przecież ducha niewoli, 
by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale 
otrzymaliście ducha przybrania za sy-
nów, w którym możemy wołać: «Abba, 
Ojcze!»” (Rz 8, 14-15). Dlatego poznając 
coraz lepiej Boga przez modlitwę, życz-
my sobie nowych narodzin.

Kilka wskazówek
–  Kiedy się modlisz, zwracaj uwagę na 

uczucia, jakie rodzą się w Tobie, na ra-
dość, smutek czy lęk, które wywołuje 
w tobie Słowo Boże. Zwracaj uwagę 
na to wszystko, co prowokuje w tobie 
słuchanie Słowa Bożego, choćby nawet 
wydawało się to banalne. To jest wła-
śnie początek rozumienia tego wszyst-
kiego, co rodzi się w tobie na nowo. 

–  Nie bój się zaufać Panu i powierzać mu 
każdy nowy dzień, który rozpoczynasz. 
W wieczornym dialogu modlitewnym, 
przemyśl i przeanalizuj sytuacje i spo-
tkania, w których chciałeś, aby Pan cię 
prowadził. Podziękuj mu za dobro 
uczynione, przeproś za brak miłości 
okazanej innym. Powierz mu również 
swoje plany i zamiary na kolejne dni.

tM

Siedem kroków, 
aby lepiej  
się modlić

KrOK Czwarty

W Nowym Testamencie nowe narodzenie jest czymś więcej niż tylko prostym po-
równaniem czy przykładem. W Ewangelii św. Jana, Jezus mówi do Nikodema: „Jeśli 
ktoś na nowo się nie narodzi, nie jest zdolny ujrzeć Królestwa Bożego”. Nikodem 
zaś pyta: „Jak stary Już człowiek może się narodzić? Czy może ponownie wejść do 
łona matki i narodzić się?” Jezus mu odpowiada: „O tak, jeśli ktoś nie narodzi się 
z wody i Ducha, nie jest zdolny wejść do królestwa Bożego. Co z ciała narodzone, 
ciałem jest, a co narodzone z Ducha, jest duchem.” (J 3, 3-6).

Duch Święty i Słowo Boże są podstawą 
nowego życia. Człowiek, który idzie 
śladami Chrystusa, wie co oznaczają 
powtórne narodziny. Słuchając słowa 
Bożego, otwierając się na Ducha mi-
łości, staje się synem Bożym. Woda 
Chrztu św. jest znakiem tego nowego 
życia i Bożego „usynowienia”.
Dla św. Pawła chrześcijaninem jest 
ten, kto „zwleka z siebie dawnego 
człowieka z jego uczynkami” (Kol 
3,10) i przyodziewa się „w człowieka 
nowego, stworzonego według Boga, 
w sprawiedliwości i prawdziwej świę-
tości” (Ef 4,24). To duchowe narodze-
nie przejawia się poprzez „owoce Du-
cha”, którymi są miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wspaniałomyślność, łaskawość, wier-
ność, skromność, wstrzemięźliwość, 
czystość i opanowanie.

w Posłudze miłosierdzia

W pierwszą niedzie-
lę Adwentu już po 

raz 17.Caritas Polska zainaugurowała 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 
W tym roku ekumeniczne przedsięwzię-
cie Caritas, w które włączają się Eleos 
Kościoła Prawosławnego i Diakonia 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
odbywać się będzie pod hasłem: „Za-
palmy dzieciom światło nadziei”.

Caritas Archidiecezji Białostoc-
kiej w 17. edycji Wigilijnego Dzieła Po-
mocy Dzieciom przygotowała 30 tys. 
świec, z których spodziewa się pozyskać 
ok. 150.000 zł. W roku ubiegłym roz-
prowadzone zostało 28 tys. świec, 
ze sprzedaży których uzyskano 
130.000 zł. Środki finansowe 
zostały w części wykorzy-
stane na pomoc dzieciom 
w parafiach, w części na ada-
ptację dawnej szkoły w Ka-
rasiewie na ośrodek kolo-
nijny „Wzgórze Uśmiechu 
w Dolinie Rospudy”. W tym 
roku odbyło się w nim pięć 
dwutygodniowych turnu-
sów, w których wzięło udział 
230 dzieci z Białegostoku 
oraz z innych miejscowości 
archidiecezji, a także 40 mło-
dych ludzi z Domu Dziecka 
w Podbrodziu na Litwie. Na-
tomiast we Władysławowie, 
nad morzem, wypoczywało 
osiemdziesiąt dzieci, pod-
opiecznych Caritas.

10 groszy z każdej wigilijnej świecy 
Caritas przeznacza na pomoc dzieciom 
poza granicami kraju. Pieniądze przeka-
zywane są do Caritas Polska (z ostatniej 
edycji wigilijnej świecy z Archidiecezji 
Białostockiej przekazano 2800 zł). Dzięki 
temu projektowi między innymi została 
wyremontowana szkoła podstawowa 
w Rwandzie, położona kilkaset metrów 
od granicy z Ugandą, a w Usolu Sybe-
ryjskim można było otworzyć świetlicę 
terapeutyczną dla dzieci ulicy.

W ubiegłym roku Caritas Archidie-
cezji Białostockiej wraz z Prawosławnym 
Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Biało-
stocko-Gdańskiej Eleos stworzyła Komi-
tet, którego zadaniem była dystrybucja 
wigilijnej świecy na białostockim rynku 
podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
Wspólne stoisko ze świecami odwiedzi-
ło wielu białostoczan. Pieniądze uzyska-
ne ze zbiórki, zostały przeznaczone na 

pomoc dzieciom. Eleos zebrane środki 
przeznaczył na dofinansowanie wypo-
czynku letniego wychowanków świetlic 
środowiskowych i socjoterapeutycz-
nych, natomiast białostocka Caritas na 
remont ośrodka „Wzgórze Uśmiechu” 
w Karasiewie, gdzie w okresie letnim na 
koloniach przebywają dzieci z rodzin 
najuboższych z terenów Archidiecezji 
Białostockiej oraz z Domu Dziecka 
na Litwie. Łącznie podczas Jarmarku 
zebrane zostało 5.333,80 zł. Wspól-
ny jarmark planowany jest również 

w tym roku.
Dokładny raport finansowy 

z realizacji Wigilijnego Dzie-
ła Pomocy Dzieciom w 2009 
roku oraz z innych form 
działalności Caritas Archi-
diecezji Białostockiej za rok 
2009 dostępny jest na stronie 
internetowej: www.bialystok.
caritas.pl.

Caritas Archidiece-
zji Białostockiej wyraża 
wdzięczność wszystkich lu-
dzi dobrej woli z powodu 
wielkiego zainteresowania 
doroczną akcją Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom 
oraz zaprasza do włączenia 
się w tegoroczną akcję przez 
nabycie i zapalenie w swoich 
domach na wigilijnym stole 
świecy – światełka nadziei 
potrzebującym dzieciom.

Począwszy od pierwszej niedzieli 
Adwentu świece Caritas można nabyć 
we wszystkich parafiach Archidiecezji 
Białostockiej oraz podczas grudnio-
wego jarmarku na białostocki Rynku 
 Kościuszki.

ks. wojciech łazewski

Symbolika wigilijnej świecy jest 
bardzo czytelna. Wigilijna świeca 
wprawdzie jest zapalana na stole wie-
czorem, 24 grudnia, ma jednak przy-
pominać przez cały rok, że Chrystu-
sa każdy z nas spotyka w bliźnim, 
zwłaszcza cierpiącym, chorym, ubo-
gim, potrzebującym pomocy. Świeca 
ta spełnia więc przede wszystkim za-
danie ewangelizacyjne i wychowaw-
cze, pojawia się w jednym z najważ-
niejszych momentów życia rodziny, 
jaką jest Wigilia.

„zapalmy dzieciom światło 
nadziei” wraz z Caritas
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z dziejów archidiecezji i BiałegostoKu

W dniu 14 października tego roku w Ja-
nowie miała miejsce podniosła uroczy-
stość nadania Zespołowi Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego imienia profeso-
ra Józefa Marcinkiwicza. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
w kościele św. Jerzego w Janowie, której 
przewodniczył abp Edward Ozorowski, 
Metropolita Białostocki, a kazanie wy-
głosił ks. prof. Tadeusz Krahel z Archi-
diecezjalnego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Białymstoku. We Mszy 
św. uczestniczyli nauczyciele, młodzież 
szkolna, zaproszeni goście oraz miejsco-
wi parafianie.

Dalsza część uroczystości 
miała miejsce w budynku szkoły, 
która od drugiego marca zeszłe-
go roku nosi nazwę Zespołu Szkół 
Centrum Szkolenia Rolniczego. 
W skład tego zespołu wchodzą: 
Technikum, Technikum Uzupeł-
niające dla Dorosłych, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa i Szkoła Poli-
cealna dla Dorosłych, wszystkie 
o profilu rolniczym. Podlegają one 
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Na prośbę dyrekcji szkoły 
zarządzeniem ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi z dnia 8 VI 2010 r. 
szkoły te otrzymały imię prof. Jó-
zefa Marcinkiewicza. Uroczyste 
natomiast nadanie tego imienia 
nastąpiło w czasie opisywanej uro-
czystości, która w auli szkoły rozpoczęła 
się od odsłonięcia i poświęcenia przez 
Arcybiskupa Metropolitę „Tablicy pa-
mięci prof. Józefa Marcinkiewicza”. Ciąg 
dalszy uroczystości miał miejsce w sali 
gimnastycznej, pięknie udekorowanej 
na tę okoliczność. Rozpoczął ją dyrek-
tor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego mgr Czesław Jan Kiejko, któ-
ry powitał wszystkich zgromadzonych, 
wśród których był i wiceminister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawi-
ciel Oddziału w Białymstoku Instytutu 
Pamięci Narodowej. Pod ich bowiem pa-
tronatem (Ministerstwa i IPN) odbywała 
się ta uroczystość. Byli też krewni Patro-
na Szkoły, profesorowie matematyki i fi-
zyki z różnych miast, m.in. z Warszawy, 
Gdańska i Szwecji oraz przedstawiciele 
różnych instytucji i władz wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych. 

W dalszej części programu wicedy-
rektor szkoły, historyk Bogusław Zarzec-
ki przedstawił zwięźle historię Zespołu 
Szkół, których początki łączą z powsta-

łą w roku szkolnym 1959/1960 Szkołą 
Przysposobienia Rolniczego. Następnie 
prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska 
z Warszawy ukazała sylwetkę patrona 
szkoły prof. Józefa Marcinkiewicza, uro-
dzonego w pobliskiej miejscowości Ci-
moszka w 1910 r. Pochodził on z bardzo 
patriotycznej rodziny. Wystarczy powie-
dzieć, że ojciec matki Józefa – Wincenty 
Chodakiewicz z Sosnowego Bagna 11 lat 
spędził na Syberii za udział w Powstaniu 
Styczniowym, a stryj – ks. Jan Choda-
kiewicz, prob. Korycina, skazany został 
w 1863 r. na 10 lat katorgi. Po odbyciu 
kary nie pozwolono mu wrócić do kra-

ju. Jeszcze w 1887 r. pisał listy do brata 
Wincentego. Nie wiadomo, kiedy zmarł. 

Przytoczę tylko najważniejsze fakty 
z życiorysu Józefa Marcinkiewicza. Po 
skończeniu szkoły w Janowie uczył się 
w gimnazjum w Sokółce i Gimnazjum 
Zygmunta Augusta w Białymstoku, 
a następnie od 1930 r. na Uniwersyte-
cie Stefana Batorego w Wilnie studiował 
matematykę. Tu uzyskał stopień magi-
stra i doktora, i rozpoczął pracę na tej 
uczelni jako asystent. Profesorowie ma-
tematyki poznali jego genialne zdolności 
matematyczne. Mając 27 lat uzyskał ha-
bilitację i w 1937 r. został zatrudniony na 
etacie docenta, a w 1939 r. miał przejść 
na Uniwersytet Poznański jako profesor 
nadzwyczajny. Do tego czasu opubliko-
wał ponad 50 odkrywczych prac w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych. 

Niestety, dalszy jego rozwój prze-
rwała wojna. Przed wybuchem wojny 
był na stażu naukowym w Londynie. 
Wobec zagrożenia wojennego wrócił 
do kraju, choć nie musiał. Skłonił go do 

tego obowiązek moralny wobec Ojczy-
zny. Wstąpił do wojska. We wrześniu 
1939 r. został wzięty do niewoli sowiec-
kiej, przebywał w obozie w Starobiel-
sku i został rozstrzelany w Charkowie 
w 1940 r.

Okrutny los spotkał też jego rodzi-
nę, która została wywieziona przez so-
wietów na Sybir. Tam w 1941 r. rodzice 
– Klemens i Aleksandra umarli z głodu 
i wycieńczenia. Syn Kazimierz dostał się 
do armii gen. Andersa. Po wojnie wrócił 
do kraju i tu w Janowie założył gimna-
zjum. Niestety, zamordowali go pracow-
nicy Urzędu Bezpieczeństwa w 1946 r. 

W edukacji ważne są wzorce 
osobowe. Takim wzorcem ma być 
patron Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Janowie 
– Józef Marcinkiewicz, geniusz 
matematyki, zamordowany przez 
sowietów 70 lat temu w Charko-
wie, jako ofiara zbrodni katyńskiej. 
Był nie tylko genialnym matema-
tykiem, był człowiekiem z charak-
terem, gorącym patriotą. A ponad-
to jest „swój” – z tych stron. Mamy 
wiele prawdziwych pereł w naszym 
regionie, tylko trzeba je wydobyć 
z zapomnienia i ukazać światu.

W dalszej części uroczysto-
ści odczytano akt nadania szkole 
imienia prof. Józefa Marcinkiewi-

cza, przedstawiono fundatorów sztan-
daru szkoły i wbito gwoździe w drzewce 
tego sztandaru, wręczono odznaczenia 
i nagrody z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. Uczniowie szkoły przedstawi-
li też program artystyczny, a następnie 
przemawiali goście, którzy gratulowali 
szkole Patrona i życzyli pomyślnego dal-
szego rozwoju. 

W prywatnych rozmowach słysza-
łem wiele pochwał pod adresem dyrek-
tora Czesława Jana Kiejki, który kieruje 
janowskimi szkołami rolniczymi od 1992 
r. On to doprowadził do kupna bazy 
Gminnej Spółdzielni w Janowie, gdzie po 
remontach i przebudowach umieszczono 
szkoły. Wykonano też nowe inwestycje 
i dziś placówka ta prezentuje się okazale 
i odpowiada dzisiejszym standartom. Ma 
też godnego Patrona, który powinien być 
dla młodzieży wzorcem osobowym czło-
wieka mądrego, z prawym charakterem 
i oddanego swojej Ojczyźnie.

ks. tadeusz krahel

Józef Marcinkiewicz  
patronem zespołu Szkół rolniczych w Janowie Boże Narodzenie w Ekwadorze 

różni się od naszych zwyczajów bożo-
narodzeniowych. Czymś obcym jest tu 
ubieranie choinki czy obdarowywanie 
się prezentami; jest pozbawione komer-
cyjnego charakteru. W kościołach ubie-
ra się żłóbek. We wszystkich parafiach 
organizowana jest nowenna przed Bo-
żym Narodzeniem, odbywająca się naj-
częściej po domach. 

Najbardziej popularnym i rozpo-
wszechnionym zwyczajem jest Przejście 
Dzieciątka Jezus (Pase del Niño). Jest to 
dawny zwyczaj z okresu kolonialnego, 
mający na celu uczczenie narodzin Zba-
wiciela. W związku z tym, w każdym mie-
ście odbywają się liczne procesje, przy-
pominające często karnawał. Procesje te 
są organizowane przez różne instytucje 
takie jak szkoły, lokalne władze czy też 
grupy parafialne. Z całej okolicy przyby-
wają liczni uczestnicy. Dzieci i młodzież 
przebrani są za postacie 
związane z narodzinami 
Jezusa. Nie brak więc pa-
sterzy, aniołków, trzech 
króli, jak też Józefa i Ma-
ryi jadącej na osiołku, 
trzymając na rękach 
Dzieciątko Jezus.

Miejscowi Indianie 
ubrani w swe typowe, 
odświętne stroje, często 
na koniach przynoszą ze 
sobą różne podarunki, 
jak jedzenie (z wszech-
obecną, na górskim obszarze Ekwadoru 
– szczególnie podczas świąt i uroczysto-
ści – pieczoną świnką morską!) owoce, 
słodycze i alkohol, które po zakończo-
nej procesji są rozdzielane pomiędzy 
obecnych. Każda z obecnych na procesji 
grup jak też każda z rodzin niesie fi-
gurkę Dzieciątka Jezus. Wielu z uczest-
ników tych procesji przychodzi, ażeby 
podziękować Jezusowi za otrzymane 
łaski. Przejście Dzieciątka Jezus zaczyna 
się kilka dni przed Bożym Narodzeniem 
i w wielu miejscowościach ciągnie się aż 
do Trzech Króli. 

„Mnożą się” w tym okresie Msze św. 
Większość z rodzin chce, aby została od-
prawiona Msza św.: „Księżulku, przynio-
słam dwa Dzieciątka Jezus... musisz więc 
każdemu z Nich po mszyczce odpra-
wić....”. Wierni przez cały okres Bożego 
Narodzenia przynoszą do kościoła figur-
ki Dzieciątka, które umieszcza się przed 
ołtarzem lub przy żłóbku i po Mszy św. 
zabiera się do domu. Często zgromadzą 

się ich dziesiątki. Każda z tych figurek 
jest ładnie przystrojona w pięknie wy-
haftowane ubranka. Podobnie przybiera 
się pozostałych świętych. 

Istnieje także zwyczaj śpiewania 
kolęd. Oprócz kolęd „importowanych” 
z Hiszpanii, jest wiele kolęd miejsco-
wych, które ukazują rzeczywistość 
mieszkańców Ekwadoru. Oto – dla przy-
kładu – trzy z nich:

„Gdyby Maryja pochodziła z An-
dów a Święty Józef z doliny, to Dzie-
ciątko Jezus byłoby ekwadorskim dziec-
kiem. / Byłoby dzieckiem w bucikach 
i haftowanej koszuli, w bawełnianej 
czapeczce i podwiniętych spodenkach. / 
Miałoby czarne oczęta lekko przymru-
żone, i przypaloną górskim słońcem 
twarzyczkę. / Za kołyskę miałoby Ono 
pięknie wyhaftowany hamak, a Maryja 
kołysałaby uśpione Dzieciątko”. 

„Bracia, Bóg naro-
dził się w żłobie. Allelu-
ja! Bracia, wyśpiewujcie 
ze mną: Chwała Bogu 
na wysokościach! / Tej 
Świętej Nocy – zwiastu-
je gwiazda – narodziło 
się Dziecię w Andach! 
/ O biedni pielgrzymi, 
Maryjo i Józefie, w mo-
jej ubogiej chacie was 
ugoszczę. Tej Świętej 
Nocy narodził się Me-
tysek, którym jest sam 
Bóg. / Mateczko Dzie-

wico, chroń Dziecię od zimna. Masz tu 
mój koc, który je ogrzeje. Wraz z tym 
prezentem ofiaruje Mu moje serce. / Cóż 
ofiarujemy Dzieciątku Jezus? Ponczo 
z alpaki i niebieską czapeczkę. Chodźcie, 
bracia moi Metysi: tańcząc i śpiewając, 
pójdźmy powitać Boże Dziecię”. 

„Dzieciąteczko śliczne, nikt Cię nie 
rozpozna w tym dziecku o zabrudzonej 
i smutnej twarzy. / Pozwól Dzieciątecz-
ko, pozwól się odnaleźć, bo ubogie dzie-
ci chcą Cię obdarzyć miłością. / Dziecko 
na ulicy płacze niepocieszone, czekając 
że Jezus z nieba przyjdzie. / Dziecię Jezus 
przychodzi z miłością i uwalnia czło-
wieka od wszelkiego smutku. / Powstań 
Dziecię; idźmy zanieść radość tym, któ-
rzy cierpią. / Usłysz Dziecię wołanie 
ubogich, bo Ty jesteś nam nadzieją”. 

Niech Dziecię Jezus, w te nadcho-
dzące Święta, obdarzy wszystkich swym 
pokojem i miłością. 

ks. tomasz kundzicz Msc

Boże Narodzenie w Ekwadorze
list od misjonarza

Od lewej: prof. L. Maligranda, dyrektor C. J. Kiejko, 
prof. J. Marciak-Kozłowska, ks. T. Krahel
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w BlasKu PięKna

warto Przeczytać, oBejrzeć, Posłuchać warto Przeczytać, oBejrzeć, Posłuchać

leKKim Piórem

p r z y  o b r a z i e 
V l a s t i m i l a 

H o f m a n a

świat farbami malowany

w żłobie smutny Jezus
oczy przerażone
anioł pociesza
skrzydłem wachluje 

pastuszkowie boso
w darze uśmiech niosą

kura gdacze
miauczy kot
królik wąsami rusza

pastuszkowie przyszli boso
o buty nie proszą

świat emocjami zamieszany
świat farbami malowany

z  p r o ś b ą

Boże
przytul umarłych

Boże 
ochroń zgubionych

Boże
ogrzej zziębniętych

Boże
napój spragnionych

poprowadź 
daj spokój duszy
zaceruj rany

blizny niech zostaną

o  d ł o n i e  i  s t o p y

o dłonie i stopy 
nogi silne
spojrzenie czyste
i nadzieję

o dobry wózek
kule ze znakiem jakości
hart ducha
dar względnej mądrości

o przyjaciół
którzy pamiętają
i tych
co tylko gadają

co rozumieją

choć nie słyszą wcale
i tych co słyszą
lecz nie czują 

modlę się
Boże

c z e k a m

przybędzie
przy wtórze kolęd
będzie ssał 
pierś cierpienia 
miłości
radosnego smutku
i smutnej euforii

czekam

przyjdzie 
w pieluszce
ze smoczkiem 

na sznurku
Jezus
Bóg

o p o w i a d a n k a

szopka betlejemska
opowiadanka

stajenka uboga
cicha kołysanka

pasterze zmarznięci
przybysze ścierpnięci

a mały Jezusek 
bezradny osesek
szczęście w marności

życie w piąstkach
niesie

Bardzo często w kontekście Bożego 
Narodzenia przywołuje się słynne zda-
nie Mickiewicza: „Narodził się Chrystus 
w betlejemskim żłobie, lecz biada, je-
śli nie narodził się w tobie”. To prawda, 
chrześcijaństwo ma tylko wtedy sens, gdy 
chrześcijanie wierzą w Jezusa Chrystusa 
a ich wiara jest tak silna, że przechodzi 
w miłość. Chrystus staje się najważniej-
szy, znajduje się na pierwszym miejscu. 
Ze względu na Niego chrześcijanin czy-
ni to, co czyni. Z racji na Jego Osobę 
chrześcijanin wstrzymuje się przed ta-
kimi, czy innymi postępkami. Dla Niego 
chrześcijanin może cierpieć, może rów-
nież umrzeć, bo Go miłuje.

„Biada, jeśli nie narodził się w to-
bie”? Dlaczego miałby się nie narodzić? 
Ano dlatego, że został abortowany. Dosyć 
łatwo jest abortować Boga, który degra-
duje się do poziomu embrionu, płodu, 
niemowlęcia – tak łatwo, jak skrzywdzić 
maleńkie dziecko.

A co wtedy pozostaje? Chrześcijań-
stwo bez Chrystusa, chore na syndrom 
postaborcyjny (PAS). Objawy, posta-
cie owego syndromu są zróżnicowane. 
Może to być zjawisko, które da się okre-
ślić jako tradycjopatia (tradycjotyzm) 
– ciasna, wręcz chorobliwa „miłość” do 
tradycji specyficznie pojmowanej; do 
wybranych (pasujących wybierającym) 
elementów doktryny; do rytuałów. Do-
tknięci tą przypadłością „superkatolicy” 
atakują papieży, mieszają z błotem księ-
ży „modernistów”, swoich oponentów – 
katolików(!) wyzywają od „heretyków”. 

To jest właśnie chrześcijaństwo, które 
abortowało Chrystusa, wyrzuciło Jego 
żłóbek, ale postawiło ołtarz dla swoiście 
pojmowanej tradycji, niektórych aspek-
tów doktryny, oraz dla łaciny i rytuałów.

Inne zjawisko – korodujące religię 
Chrystusową – można określić jako po-
stępadalstwo. Jest to chrześcijaństwo… 
zdechrystianizowane. Rozmiękcza się ono 
w tzw. dialogu, rozmywa się w multikultu-
rowości, boi się akcentować swoją tożsa-
mość. Owo rozmemłane chrześcijaństwo 
roztapia się w odmętach relatywizmu 
i synkretyzmu; mocno się stara, by nikogo 
sobą nie urazić; pada na twarz przed bał-
wanami demokracji, postępu i tolerancji. 
Jego wyznawcy obawiają się podkreślać 
wyjątkowość Chrystusowego orędzia, są 
zażenowani możliwością akcentowania 
prawdziwości swojej wiary, chętnie dają 
posłuch wrogim „krytykom” Kościo-
ła; nieraz sami się do nich przyłączają. 
Wstydzą się Chrystusa, krzyża i Kościo-
ła. Często przyjmują postawy schizofrenii 
moralnej, to znaczy, że jako ludzie wie-
rzący – poprzez dokonywanie wyborów 
politycznych, społecznych czy moralnych 
– potrafią stawać przeciwko swej religii 
oraz wynikającej z niej moralności.

Jeszcze inny objaw PAS chrześci-
jaństwa można określić jako przehuma-
nizowanie („humanizdowatość”). Jest to 
chrześcijaństwo Człowieka (tak, przez 
wielkie „C”) i jego wszelakich możli-
wych praw. Rozgrzesza ono grzesznika 
poprzez… zniesienie grzechu, bo ten 
jest stresujący, niepotrzebnie frustru-

jący, poza tym to relikt średniowiecza. 
Człowiek ma prawo do pełni ekspresji, 
do różnych rodzajów miłości itp. To on 
określa, co jest dobre a co złe. Mało tego, 
rzeczone chrześcijaństwo próbuje okazać 
się lepsze od Chrystusa(!), bo ono kocha 
wszystkie zwierzęta, roślinki też kocha 
– i w ogóle całą Ziemię kocha. Toleruje 
całkowicie różnorakie ludzkie anomalie 
– nazywając je innościami. Ono nie śmie 
człowieka upominać ani – tym bardziej- 
mówić mu o jakimś piekle, czy o innych 
karach Boskich. Wyznawcy tej postaci 
chorego na PAS chrześcijaństwa wręcz 
wiedzą, że „God loves me and you” za-
wsze, wszędzie i bezwarunkowo. Prze-
baczanie okazuje się być zawodowym 
obowiązkiem Pana Boga. Zresztą, nawet 
przebaczać On nie ma czego, bo przecież 
grzech został skasowany, czyli „deleted”.

Właściwie w tych wszystkich przy-
padkach – pisząc o chrześcijaństwie 
– wypadałoby używać cudzysłowu. 
Chrześcijaństwo bez Chrystusa – czy to 
mięciutkie jak pluszowy miś i nierażą-
ce nikogo (czyli mdłe, bez właściwości); 
czy to tradycjopatyczne (czyli koturno-
we, nadęte, odpychające poszukujących), 
czy wreszcie „humanizdowate” (czyli za-
kłamujące prawdę o człowieku) – to za-
wsze karykatura chrześcijaństwa. Mający 
właśnie z nią do czynienia agresywny is-
lam, w ciągu ostatnich 30-tu lat osiągnął 
w Europie więcej, niż przez poprzednie 
1300 lat. Dokonał tego nie swoją siłą 
duchową, lecz słabością wyjałowionego 
chrześcijaństwa, które poważnie cierpi 
z powodu PAS – po abortowaniu Chry-
stusa z serc milionów chrześcijan. Jeśli 
Chrystus się w nim nie narodzi – ono 
zginie. Europa jego los podzieli.

ks. Marek czech

Chrześcijaństwo chore na PaS  
(Post abortion Syndrom)W czekaniu na Światło Betlejemskie, poetyckie wersy po-

szukują swoich dróżek, aby w darze złożyć Miłość i Prawdę. 
I uszczknąć światła nadziei na dalsze wędrowanie. Wszak 
bez niej wersy będą tylko zapisem słów. Wiersze Ady pro-
wadzą ku zrozumieniu prawdy człowieczego wędrowania.

j.l.

aDa JaDwiga MatySiak, ur. w 1963 roku, wykształce-
nie teologiczne i pedagogiczne, mieszka i pracuje w Poznaniu. 
W roku 2008 w Wydawnictwie św. Wojciecha ukazała się jej au-
torstwa bajka: Wyspa krasnoludków. W 2010 roku opublikowała 
tomik wierszy: Moje drogi dróżki, ścieżki. Wiersze 1991-2009.

wiersze Pani ady

w przedświątecznej atmosferze ro-
bienia zakupów w sklepach, które bar-
dziej niż zwykłe przyciągają nas kolorowy-
mi witrynami i uginającymi się półkami, 
troszczymy się o to, by obdarować czymś 
szczególnym najbliższe nam osoby.

w wigilijny wieczór sprawi nam na 
pewno satysfakcję błysk radości w oczach 
naszych bliskich, których obdarowaliśmy 
choćby drobnym prezentem.

Książka jest zawsze upominkiem 
stosownym i mile widzianym. aby się 
nie pogubić w gąszczu najrozmaitszych 
tytułów, przydać się mogą zaprezento-
wane poniżej propozycje, które nie tylko 
zachęcają swą szatą zewnętrzną czy tytu-
łem, ale i ukrytym przesłaniem.

zapraszam do lektury

joanna lubowicka

w książce Mały Bóg 
w wielkim mieście autor 
– Paolo Curtaz – w dość 
nietypowy, ale i barw-
ny, oryginalny sposób 
snuje refleksję na temat 
istoty świąt Bożego na-
rodzenia w dzisiejszej 
rzeczywistości, gdzie 
niemal wszystko uległo 
komercjalizacji, nawet 
sacrum. szokuje sformułowaniami, zniewala 
świetnym, żywym stylem, niesztampowym 
ujęciem tematu po to, by czytelnika wyrwać 
z rutyny i pozwolić mu odzyskać właściwy 
wymiar tych pięknych świąt. całość dopeł-
niają trzy ujmujące, typowo bożonarodze-
niowe opowiadania, co sprawia, że książkę 
czytamy z ogromnym zainteresowaniem, 
a po odłożeniu jej czujemy się lepsi.

dla lubiących czytać 
i wertować Biblię, god-
na polecenia jest po-
zycja Biblia na każdą 
chwilę, wydawnictwa 
św. Pawła. treść książ-
ki jest uporządkowana 
według wybranych za-
gadnień, takich jak np.: 
miłość, zdrada, moral-
ność seksualna, pienią-
dze lub różnych sytuacji życiowych, takich 
jak: cierpienie, pojednanie w rodzinie, 
samotność. teksty biblijne zostały podzie-
lone na okresy liturgiczne, znane postacie 
biblijne, fragmenty popularnych tekstów, 
co pozwala czytać Biblię tak codziennie, jak 
i okazjonalnie. czytelnik znajdzie tam wie-
le cennych odpowiedzi na szereg trudnych 
pytań, które przynosi nam każdy dzień.

wielce ciekawą 
książką, która może 
okazać się trafio-
nym prezentem pod 
choinkę jest Krótka 
kołdra Mirosława 
Pilśniaka OP. au-
tor mówi w niej 
o przyjaźni, narze-
czeństwie, seksie 
i antykoncepcji, 
o kryzysach i dialo-
gu w małżeństwie. 
jako duszpasterz, od wielu lat pracujący 
z małżeństwami, przekazuje swoją mą-
drość, pokorę i doświadczenie potrzebne, 
by pomagać parom, które przeżywają róż-
ne trudności w swoich związkach. Książka 
może być cennym poradnikiem dla wielu 
małżonków poszukujących szczęścia.

n i e s p o d z i a n k ę 
i radość sprawimy 
naszym dzieciom 
książką Benedykta 
XVI, będącą nie-
zwykłym wydarze-
niem na rynku wy-
dawniczym. jest to 
pierwsza w historii 
książka ojca świę-
tego dla dzieci, nosząca tytuł Przyjaciele 
Jezusa. Papież opowiada w niej najmłod-
szym czytelnikom o dwunastu apostołach 
i św. Pawle, o pięknej przyjaźni jezusa 
i jego uczniów. Przede wszystkim pragnie, 
aby młodzi czytelnicy dowiedzieli się kim 
byli pierwsi towarzysze jezusa, w jaki spo-
sób on zdobył ich dusze i nabrali przekona-
nia, że jezus zaprasza każdego do przyjaźni 
ze sobą.

dzieci kochają bajki. 
sprawimy im radość 
kupując pod choinkę 
płytę dVd z serii Opo-
wieści Dobrej Księgi. 
Bohaterkami są dwie 
małe, sympatyczne 
myszki: Pimpi i Pam-
pi, znane dzieciom 
z popularnego pro-
gramu telewizyjnego 
„ziarno”, cieszącego 
się dużym powodzeniem u młodych wi-
dzów. to dzięki nim, po zachodzie słońca 
dzieje się szereg tajemniczych rzeczy, jak 
za dotknięciem magicznej różdżki. ożywa-
ją książki, wśród których, mali odkrywcy 
znajdują tajemniczą dobrą Księgę, a w niej 
wiele ciekawych i wciągających opowieści 
biblijnych.
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Kilka razy do roku wypełniony po 
brzegi transport pędzi na Litwę – do 
dzieci, poprzez wiosenne roztopy w pra-
żącym słońcu, słocie czy siarczystym 
mrozie. To już 15 lat! 

Wyjazd wolontariuszy Stowarzy-
szenia „Otwarty Dom” nie jest piknikiem 
czy ekskluzywną wycieczką turystycz-
ną lecz wyprawą do dzieci, do polskich 
sierot z domów dziecka. Wolontariusze 
Stowarzyszenia witani są w Nowej Wi-
lejce z radością i nadzieją na przyjazd 
do białostockich rodzin. Słyszą od dzieci 
„Dzień dobry”, „Czy jeszcze do nas przy-
jedziecie?”

Język polski jest szanowany 
i nauczany, a to głównie dzięki po-
lonistce Pani Halinie Szumskiej, Po-
lce z krwi i kości. To przede wszyst-
kim, jej samozaparciu i ogromnemu 
poświęceniu się, tyle dzieci mówi 
i pisze, choć czasami niepoprawnie, 
w języku ich przodków. Przyjazd 
Pani Haliny do III LO w Białymsto-
ku z grupką młodzieży raz na kilka 
lat począwszy od 1995 r. na Konkurs 
Literacki im. K. K. Baczyńskiego jest 
wielką radością. Od 10 lat na Wiel-
kanoc, Boże Narodzenie i wakacje 
przyjeżdża na zaproszenie Stowa-
rzyszenia od 80 do 180 dzieci. Za-
przyjaźnili się z rodzinami, nawiązały się 
głębokie przyjaźnie. Kilkoro dorosłych, 
samodzielnych już absolwentów nadal 
przyjeżdża na zaproszenia indywidualne 
do cioci, wujka. 

Wyprawa na Litwę rozpoczyna się 
w Podbrodziu (miejscowości położonej 
50 km za Wilnem). Jest tam polski dom 
dziecka, a dzieci uczą się w polskiej szko-
le w Podbrodziu. Niekiedy dojeżdżają 
do szkół w innych miejscowościach, 
żeby zdobyć zawód. Mieszka tu około 

120 dzieci, choć władze litewskie ciągle 
zmniejszają ich liczbę – ma być 80. 

Na trasie wyprawy znajduje się ma-
lownicza miejscowość Bujwidze z baro-
kowym kościołem pw. św. Jerzego (gdzie 
podobno gościł Napoleon Bonaparte) 
oraz polską szkołą, w której uczy się 200 
dzieci, której dyrektorem jest Pani Ha-
lina Rawdo, zdobywczyni tytułu Polaka 
Roku w 2009 r. Podczas spotkania wolon-
tariuszy z dziećmi i całym gronem peda-
gogicznym nie kryto łez wzruszenia, gdy 
wspólnie odśpiewano „Polskie Kwiaty”. 
Dzień Nauczyciela (obchodzony na Li-
twie 5 października) był okazją uczest-

nictwa przez wolontariuszy w programie 
literacko-muzycznym przygotowanym 
przez młodzież. Pomimo obdarowania 
dzieci artykułami szkolnymi, słodycza-
mi, środkami czystości, spotkanie prze-
pełnione było smutkiem. Niepokoi fakt, 
iż władze litewskie zamierzają zamknąć 
tę szkołę, a utworzyć litewską 10-latkę.

Kolejny etap wyprawy to spotka-
nie z pochodzącym z Polski Zgroma-
dzeniem Sióstr od Aniołów , które mają 
swoje siedziby w Wilnie i w Nowej Wi-
lejce. Prowadzona przez siostry świetli-
ca socjoterapeutyczna wspomaga dzieci 
z ubogich polskich rodzin. Stowarzy-
szenie obdarowuje te dzieci wszystkim 
co w jego mocy. Radość dzieci z otrzy-
mywanych zeszytów, kredek, mydełek, 
proszku do prania, ciepłej odzieży czy 
słodyczy jest ogromna.

Nie sposób wymienić wszystkich, 
którzy bezinteresownie przyczynili się 
do niesienia pomocy potrzebującym, 
pozostaną w sercach i głębokiej pamięci. 
Wdzięczność za pomoc Stowarzyszenie 
kieruje w stronę darczyńców, wolonta-

riuszy, a przede wszystkim księży, którzy 
od początku służą swoim wsparciem 
i pomocą. Szczególną pomoc Stowa-
rzyszenie zawdzięcza: ks. Prałatowi An-
drzejowi Kozakiewiczowi, ks. Józefowi 
Koszewnikowi – którzy służyli pomocą 
w pierwszych latach działalności chary-
tatywnej Stowarzyszenia, ks. Jarosławowi 
Grzegorczykowi, duszpasterzowi aka-

demickiemu, który patronuje Sto-
warzyszeniu oraz ks. Wojciechowi 
Łazewskiemu, dyrektorowi Caritas 
Archidiecezji Białostockiej. Wśród 
wolontariuszy, na szczególne uzna-
nie zasługują: Aniela Mazur, Jolanta 
Sarosiek, Małgorzata Buczyńska, 
Adam Stecz, Teresa Grzęda.

Stowarzyszenie prosi wszyst-
kich ludzi dobrej woli o wsparcie 
humanitarnych działań systema-
tycznie podejmowanych na rzecz 
polskich dzieci na Litwie. 

irena stankiewicz

Piętnastolecie Stowarzyszenia 
„Otwarty dom”

z życia Parafii o zdrowiu

Pierwsze spotkanie wolontariuszy III 
LO z dziećmi z Domu Dziecka w No-
wej Wilejce miało miejsce w dniach 
16 -18 lipca 1995 r. Inicjatorką i orga-
nizatorką akcji została Irena Stankie-
wicz. W styczniu 2004 r. zarejestro-
wano Stowarzyszenie „Otwarty Dom”, 
skupiające 30 członków. Stowarzy-
szenie uczestniczy kilka razy do roku 
w ogólnokrajowej zbiórce żywności, 
organizuje wyjazdy wolontariuszy na 
Litwę z pomocą charytatywną, przy-
gotowuje wyprawki absolwentom pol-
skich domów dziecka w Nowej Wilejce 
i w Podbrodziu, corocznie przygoto-
wuje około 300 paczek świątecznych 
na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, 
a także świadczy pomoc charytatywną 
kilkudziesięciu osobom z ubogich ro-
dzin z Podlasia. Obecnie Stowarzysze-
nie „Otwarty Dom” skupia 260 rodzin 
zapraszających polskie dzieci, które 
skorzystały z zaproszeń już 1280 razy.

www.otwartydom.podlasie.pl
Konto: PKO BP SA II oddział B-stok 
73 1020 1332 0000 1602 0188 6886

Co to jest krtań? 
Krtań jest narządem należącym do 

układu oddechowego znajdującym się 
pomiędzy gardłem, a tchawicą i służą-
cym nie tylko do przewodzenia powie-
trza, ale też wytwarzania głosu. Narząd 
ten pokryty błoną śluzową, zbudowany 
jest głównie z chrząstek, mięśni, więza-
deł i błon elastycznych. Można wyróżnić 
w niej trzy piętra: przedsionek krta-
ni, część środkową – głośnię, w której 
znajduje się szpara głośni ograniczona 
dwoma fałdami głosowymi potocznie 
zwanymi strunami głosowymi oraz 
jamę podgłośniową. Ponieważ krtań 
usytuowana jest na skrzyżowaniu dro-
gi oddechowej i pokarmowej, podczas 
połykania kęsów pokarmu lub płynów 
dochodzi do odruchowego zamykania 
wejścia do krtani przez pochylanie się 
chrząstki nagłośniowej – co zapobiega 
zachłystywaniu się podczas jedzenia. 

Jak działa ten instrument?
Powietrze wydychane z płuc wpra-

wia w ruch znajdujące się po obu stro-
nach krtani fałdy głosowe. Tak powstaje 
dźwięk. W początkowej fazie wydechu 
fałdy przywierają do siebie, zamykając 
znajdującą się między nimi szparę gło-
śni. Na skutek ciśnienia wydychanego 
powietrza rozsuwają się jak napięte ela-
styczne taśmy, a potem powracają do 
pierwotnego położenia. Wielokrotne 
rozwieranie i zwieranie strun (od kilku-
dziesięciu do kilkuset razy na sekundę) 
powoduje drgania powietrza i powsta-
wanie dźwięku. Tak powstały ton krta-
niowy jest jednak zbyt słaby i bezbarw-
ny. Dopiero przechodząc przez narządy 
rezonacyjne tj. gardło, usta i nos, zyskuje 
odpowiednią barwę i siłę. 

Czysty, zdrowy głos wydobywa się, 
gdy struny głosowe są do siebie zbliżone, 
ale nie są zwarte i drgają symetrycznie, 
z taką samą częstotliwością, w idealnie 
zgodnym rytmie. Musi wspomagać je 
właściwa praca mięśni głosowych, pod-
niebienia, warg oraz języka. Jeżeli jednak 
coś w tej skomplikowanej machinie nie-
domaga, np. kiedy jeden z elementów 
tego aparatu jest obrzęknięty, pogru-
biały zaczynamy mówić „zmienionym” 
głosem. 

Pierwszym sygnałem, że z krtanią 
dzieje się coś niedobrego, jest zwykle 
uciążliwa suchość w gardle. Potem poja-
wia się łaskotanie, trudności z przełyka-
niem, wreszcie chrypka. Na ogół objawy 
te przypisujemy przeziębieniu, tymcza-
sem mogą one mieć zupełnie inne pod-
łoże. 

dlaczego jedni mówią godzinami, 
a inni chrypną po kilku minutach?

Dobrze jest wiedzieć, co głos lubi, 
a czego nie znosi. Siła głosu tak jak bar-
wa oczu jest cechą indywidualną. Jeśli 
natura obdarzyła nas słabym głosem 
możemy go wzmocnić odpowiednio 
dobranym zestawem ćwiczeń. Najważ-
niejsza jest jednak umiejętność prawi-
dłowego oddychania. Strunom szko-

dzi oddychanie bez użycia przepony 
i mięśni brzucha. Ma tu znaczenie rów-
nież prawidłowa postawa ciała. Zwykłe 
skrzywienie kręgosłupa, czy utykanie na 
jedną nogę zmusza mięśnie krtani do 
niesymetrycznej pracy. Badania prowa-
dzone przez laryngologów coraz częściej 
potwierdzają wpływ między innymi 
diety na głos. Niektórzy ludzie nie tole-
rują tłustych potraw, białego wina, czy 
szampana. U innych ujawnia się związek 
pomiędzy refluksem żołądkowo-przeły-
kowym, a kłopotami z głosem. 

Chrypka – co dalej?
Krótkotrwała chrypka towarzyszą-

ca infekcji górnych dróg oddechowych 
nie wymaga szczególnej diagnostyki. Do 
chrypki w przebiegu zakażenia uspo-
sabiają: nadużywanie strun głosowych, 
palenie tytoniu i picie alkoholu. U doro-
słych leczenie jej wymaga przede wszyst-
kim odpoczynku strun głosowych, czyli 
ograniczenia do minimum używania 
głosu w czasie choroby. Należy rów-
nież unikać czynników podrażniających 
struny głosowe takich, jak: kurz, tytoń, 
alkohol. Warto stosować wówczas in-
halacje nawilżające błonę śluzową dróg 
oddechowych i leki przeciwkaszlowe. 
Pomocne mogą okazać się nasiona lnu 
zawierające substancje śluzowe. Poza 
siemieniem lnianym, równie często 
w pozbyciu się niechcianej chrypki sto-
suje się ekstrakty z szałwi, rumianku, czy 
tymianku. Sporą skuteczność przypisuje 
się sokom owocowym z mango, cytryny, 
czy ananasa. 

Jeżeli chrypka trwa ponad 4 tygo-
dnie, konieczne jest badanie przeprowa-
dzone przez lekarza laryngologa.

Beata klim

doskonały instrument

Głos – będący zespołem dźwięków, powstający w jednym z najdoskonalszych, znanych 
nam instrumentów muzycznych – krtani nie tylko umożliwia porozumiewanie się, ale 
też wzbudza szeroką gamę różnorodnych emocji. To od długości strun głosowych za-
leży jego barwa. Im struny głosowe są dłuższe tym niższa jest barwa naszego głosu. 
U mężczyzn średnia długość strun głosowych wynosi 23mm, u kobiet około 18mm.

1.  unikaj zadymionych pomieszczeń, 
nie pal – dym tytoniowy uszkadza 
śluzówkę i zwiększa ryzyko rozwoju 
raka. 

2.  nie nadużywaj alkoholu, ogranicz 
picie mocnej kawy i herbaty- po-
drażniają i wysuszają śluzówkę. 

3.  ogranicz ostre przyprawy i pikant-
ne potrawy. szkodzą podobnie jak 
alkohol. 

4.  nie pij i nie jedz potraw bardzo 
zimnych i bardzo gorących. uszka-
dzają błonę śluzową gardła. 

5.  Pij 2,5 l płynów dziennie. w ten 
sposób nawilżysz śluzówkę. jeśli 
przyczyną chrypki jest przeziębie-
nie, ulgę przyniesie picie niegazo-

wanej wody mineralnej, naparu 
z rumianku czy siemienia lnianego 
albo roztworu soli emskiej. 

6.  nawilżaj powietrze w mieszkaniu 
i unikaj przebywania w pomiesz-
czeniach z klimatyzacją. 

7.  oszczędzaj struny głosowe. staraj 
się mówić normalnym głosem, nie 
przekrzykuj ani nie szepcz. 

8.  oddychaj przez nos. jeśli jest nie-
drożny – usuń przeszkody (np. 
skrzywioną przegrodę). 

9.  naucz się oddychać przeponą, co 
mniej obciąża struny głosowe. 

10.  unikaj infekcji górnych dróg odde-
chowych, które sprzyjają choro-
bom krtani.

Kilka rad:
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rozrywKi dziecięce

WIROKRZYżÓWKA Z HASłEM 
W ODCINKACH (4)
rozwiąż 10 krzyżówek od września do czerwca, a hasło koń-
cowe prześlij do redakcji. weźmiesz udział w specjalnym lo-
sowaniu nagród. to wspaniała rozrywka i możliwość zdobycia 
atrakcyjnych upominków.
losowanie odbędzie się w lipcu 2011 roku. hasło z tej krzyżów-
ki wchodzi w skład rozwiązań z bieżącego numeru. Po rozwią-
zaniu krzyżówki litery z pól w prawym dolnym rogu, utworzą 
rozwiązanie – część hasła wirokrzyżówki w odcinkach.

REBUSY – ŚWIĄTECZNE łAKOCIE
rozwiązania rebusów 
składają się z jednego 
wyrazu o początkowej 
literze P, m i s.

PrawosKrętnie:
a)  składane w dniu imienin.
B)  msza św. o północy.
c)  chodzi z gwiazdą w Boże 

Narodzenie.
d)  laska biskupia.
Poziomo:
3)  inka lub neska.
4)  w dziesiątce po jedynce.
6)  część ręki.

9)  grosz w portfelu amery-
kanina.

10) blask od pożaru.
Pionowo:
1)  los na loterii.
2)  z niego cieknie woda.
5)  na drzwiach domu.
7)  brat Kaina.
8)  do wyglądania na po-

dwórko.

KrzyżówKa

uśmiechnij się

grozdew

Poziomo:
1)  niezbędny przy wjeździe na ukrainę
9)  w niejednej portmonetce Polaka

10)  zgoda buduje, … rujnuje
11)  statek o trzech kadłubach
13)  miasto widoczne na obrazku
14)  człowiek przesadnie religijny
15)  „litwo, ojczyzno moja…”
16)  pewien odcinek nauki
17)  … lodowcowa w znanej kreskówce
20)  niemiłosierny upał
23)  kaczeniec
24)  następca mahometa
25)  wśród ptactwa domowego
27)  osoba widoczna na obrazku
29)  faktory sprzyjające lub nie
30)  szlacheckie veto. 
31)  katecheza w szkole
32)  miejsce widoczne na obrazku

Pionowo:
1)  urodzinowe lub weselne
2)  cechuje dusigrosza
3)  pojawia się na dokumencie urzędo-

wym
4)  piekarskie zagranie w piłce nożnej
5)  liturgiczna, to kapa lub ornat
6)  pokazanie swoich możliwości

7)  azalia, ogrodowa roślina
8)  postąpił wbrew 5 przykazaniu zabija-

jąc abla
12)  uroczystość widoczna na obrazku
18)  grosz lub cent
19) gra w zabawnych filmach
20)  uporządkowany ciąg znaków
21)  naród pochodzenia celtyckiego, za-

mieszkujący Belgię
22)  miejsce widoczne na obrazku
26)  sporo go na nadmorskich plażach
27)  miasto portowe w stanie jukatan 

w meksyku
28)  oprócz fonii w telewizorze
29)  dawniej gospodarz domu

za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki 
listopadowej nagrody wylosowali: 
Jadwiga Szklanko z goniądza, Maria 
i Eugeniusz Lach z Białegostoku oraz 
Marianna Szulborska z Białegostoku. 
gratulujemy! nagrody prześlemy pocz-
tą. wśród czytelników, którzy nadeślą 
prawidłowe rozwiązania do 20 grudnia 
na adres naszej redakcji, rozlosujemy 
nagrody książkowe.

Andrzej Mariusz pereszczako

jaka książka odmieniła życie największej 
ilości ludzi?
– Książeczka wojskowa.

w samolocie rozlega się głos:
– czy wśród pasażerów jest lekarz?
jeden z pasażerów wstaje i idzie do kabi-
ny pilota. Po chwili z głośnika słychać głos 
lekarza:
– czy wśród pasażerów jest pilot?

Po zakończonym meczu piłkarskim wszy-
scy spokojnie opuszczają stadion, tylko je-
den z kibiców próbuje przeskoczyć ogro-
dzenie.
– Panie! – woła porządkowy – nie może 
pan wyjść tą samą drogą, którą pan przy-
szedł?
– właśnie to robię!

– Powiedz nam, jasiu, gdzie jest podmiot 
w zdaniu – „złodziej klejnotów został 
aresztowany”?
– w więzieniu, proszę pani.

jasio chwali się koleżance:
– wiesz? niedawno złapałem pstrąga ta-
kiego, jak moja ręka.
– niemożliwe, nie ma takich brudnych 
pstrągów.

Baca opowiada koledze swoją przygodę:
– stary posłuchaj – jadę na słoniu, za mną 
lew, obok dwa tygrysy...
– o rany! i co zrobiłeś?
– nic, karuzela się wyłączyła i zsiadłem.

– Panie dyrektorze, czy mógłbym otrzy-
mać dzień urlopu, by pomoc teściowej 
przy przeprowadzce?
– wykluczone!
– Bardzo dziękuję, wiedziałem że mogę 
na pana liczyć...

wszyscy, którzy chcą wziąć udział w losowaniu nagród, powinni 
do 20 grudnia przysłać na adres redakcji prawidłowe rozwiązanie 
przynajmniej dwóch zadań. Piszcie, ile macie lat, a na kopertach lub 
kartach umieśćcie dopisek „rozrywki dziecięce”.
nagrody za rozwiązanie zadań listopadowych wylosowali: Jakub 
Słoma Sadowski z Księżyna, Marcin Smyk z warszawy i Mateusz 
Brański z Białegostoku. gratulujemy. nagrody prześlemy pocztą.

kinga zelent i Andrzej Mariusz pereszczako

SZYFROGRAM

1.  obok jabłka i gruszki w świą-
tecznym kompocie.

2.  tradycyjna potrawa z pęcza-
ku, maku, miodu, rodzynek 
i orzechów.

3.  Potrawa z gotowanej kiszo-
nej kapusty i grzybów.

4.  jedna z tradycyjnych po-
traw bożonarodzeniowych 
wykonana z gotowanego 
ciasta wcześniej cienko roz-

wałkowanego z farszem ka-
puściano-grzybowym.

5.  świąteczna ryba w postaci 
rolmopsów, z cebulką lub 
„pod pierzynką”.

6.  rodzynki, orzechy, migdały 
i daktyle.

7.  najbardziej popularna ryba 
spożywana na święta Bożego 
Narodzenia.

odgadnij hasła na podstawie określeń i wpisz je w „pola – prezen-
ty”. następnie przenieś litery zgodnie z numerami do diagramu 
poniżej. z niego odczytaj rozwiązanie końcowe.

LOGOGRYF

ZAgADkI

1.

2.

3.

rozwiąż krzyżówkę na podstawie określeń podanych poniżej i od-
czytaj hasło końcowe. utworzą je litery z pogrubionych pól czyta-
ne pionowo.

nożna, siatkowa 
lub koszykowa.

Popularne imię dla psa lub w kartach 
obok damy lub króla.

np. wyścigowy lub niejeden 
pod pociągiem.

1. choć biedni byli, do szopy przybyli,
za anielską radą – całą gromadą,
złożyć niski pokłon małemu,
dzieciątku w Betlejem narodzonemu.

2. na choince między lampkami,
wiszą kule z rysunkami.
szklane, piękne, kolorowe,
a niektóre brokatowe.
lecz uwaga – na koniec dobra rada:
gdy je strącisz, już w całość ich się nie poskłada.
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SPOtKaNIE 
MOdlItEwNO
KONfErENCyJNE 
MatEK 
w MOdlItwIE
w dniach 5 i 6 listopa-
da 2010 r. w sanktuarium 
matki Bożej Bolesnej 
w świętej wodzie odbyło się 
spotkanie modlitewno-konferencyjne 
matek w modlitwie. na spotkanie przy-
jechały matki z Białegostoku i okolic (stu-
dzieniczna, Białowieża, Karakule).
Przez dwa dni matki z różnych grup mo-
dlitewnych miały okazję wspólnie modlić 
się za swoje dzieci i rodziny.
Problemy matek stają się łatwiejsze do 
udźwignięcia, kiedy dzielą się nimi we 
wspólnej modlitwie ucząc się przy tym 
wzajemnego zaufania i szacunku. matki 
mówiły też o błogosławieństwach, któ-
rych doświadczyły modląc się wspólnie 
z innymi matkami.
w czasie konferencji podsumowano rok 
działalności matek w modlitwie oraz 
przekazano sprawozdanie z międzynaro-
dowej konferencji na malcie. odbyły się 
też ciekawe dyskusje na temat współcze-
snych zagrożeń dzieci i młodzieży. Pomi-
mo tego, że może niektóre rzeczy wydają 
się bardzo trudne, a sytuacje beznadziej-
ne „nasz Bóg jest bogiem wszechmogą-
cym i on może zmienić wszystko” jeśli 
matki nie będą ustawały w modlitwach.

lucyna dec

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” serdecznie zaprasza na kolejne Spo-
tkanie z BiBLią prowadzone przez ks.prof. Wojciecha Michniewicza, biblistę, wy-
kładowcę AWSD w Białymstoku 9 grudnia 2010 r. (czwartek) na temat „Ziemia Święta 
w slajdach – Betlejem’’. Początek o godz. 17.00, w siedzibie Stowarzyszenia „Civitas Chri-
stiana, ul. Przygodna 14 (wejście od ul. Słonimskiej).
akaDeMickie rekoLekcJe aDwentowe odbędą się w dniach 12-14 grudnia 
(niedziela – wtorek), codziennie o godz. 19.30, w kościele Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła przy ul. Pogodnej 63. Będą to rekolekcje dialogowane, a poprowadzą je 
ojcowie dominikanie: o. Tomasz Nowak i o. Mateusz Łuksza z Warszawy.
Spotkanie opłatkowe śroDowiSka akaDeMickiego Białegostoku od-
będzie się dnia 16 grudnia (czwartek) o godz. 19.00 w Auli Wielkiej Pałacu Branickich. 
W programie przewidziany jest koncert Zespołu Sierra Mante oraz Chóru Politechniki 
Białostockiej pod dyrekcją Wioletty Miłkowskiej.
rekoLekcJe aDwentowe DLa MałżeńStw Dotkniętych niepłoD-
nością odbędą się w dniach 19 i 20 grudnia 2010 (niedziela godz. 17.00, poniedziałek 
godz. 19.00) w Starym Kościele Farnym.
Tradycyjnie w dniu 23 grudnia o godz. 16.00 na Dziedzińcu Pałacu Branickich w Bia-
łymstoku odbędzie się harcerskie ognisko połączone z przekazaniem BetLeJeMSkie-
go światła pokoJu. W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele władz wo-
jewódzkich, miejskich i samorządowych, młodzież oraz kapelani harcerscy. Jak co roku 
- tak i teraz wierni naszej archidiecezji będą mogli wziąć Betlejemskie Światło Pokoju do 
swoich domów. W dniu wigilii harcerze z drużyn działających przy parafiach zaniosą to 
światło do wiernych oraz na Pasterkę.

kLuB inteLigencJi katoLickieJ – prograM na gruDzień 2010
1.Xii środa 19.00 – Oratorium św. Jerzego – Czas skupienia Mój Adwent – ks. prof. 
Czesław Gładczuk
5.Xii niedziela 19.15 – kościół św. Wojciecha – Msza św. w intencji prawników, parla-
mentarzystów i samorządowców
12.Xii niedziela 19.15 – kościół św. Wojciecha – Msza św. w intencji środowisk twór-
czych Białegostoku
15.Xii środa 19.00 – Oratorium – Betlejem w slajdach – ks. dr Wojciech Michniewicz
18.Xii sobota 19.00 i 19.Xi niedziela 19.15 – kościół św. Wojciecha – Rekolekcje Ad-
wentowe – prowadzą ks. Czesław Gładczuk i ks. Dariusz Mateuszuk
29.Xii środa 18.15 – Oratorium – Msza Święta oraz spotkanie opłatkowe
Oratorium św. Jerzego mieści się w dolnym kościele św. Wojciecha 
(wejście od strony Seminarium). Wszystkie spotkania są otwarte.

zaProszenia

MEDJUGORIE

Zapisy i bliższe informacje
tel. 0-602 718 753, 0-85-66-33-664

osobiście w soboty w godz. 8.00-9.00 
w domu Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny 

w Białymstoku ul. Stołeczna 5

Fatima

   Sanktuaria Europy – Paryż – Lourdes 
Fatima –Włochy – Medjugorje 

30.04-4.05.2011

5-13.03.2011
30.07-7.08.201124-29.06.2011

Wilno 16-17.04.2011

Ziemia Święta 3-10.12.2011

9-29.08.2011



Guadalupe 21.02-2.03.2011



Kalwaria Z. – Misterium Męki Pańskiej 21-22.04.2011
Lwów – Kamieniec Pod. – Chocim maj 2011

Śladami bł. Bolesławy Lament – Białoruś
Katyń – Petersburg – Wilno 10-17.06.2011




P I E L G R Z Y M K I
Stowarzyszenie Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojednania

Rzym 1-5.07.2011

www.medjugorje.bialystok.opoka.org.pl

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 
„Korzenie chrześcijaństwa”  

odbędzie się w terminie  
od 29 kwietnia do 7 maja 2011 r. 

zapisy przyjmuje ks. jerzy sokołowski, 
proboszcz z jurowiec,  

tel. 602-223-219

Pan speziale
Włoskim odpowiednikiem polskiego pierni-
ka jest pan speziale – ciasto z miodem i ba-
kaliami.
Składniki: 30 dag mąki, 1 łyżeczka proszku 
do pieczenia, cukier waniliowy, 7 łyżek ma-
sła, 15 dag cukru, 15 dag płynnego miodu, 2 
jajka, 1/2 szklanki mleka, 1/2 szklanki brandy, 
po szczypcie świeżo mielonego pieprzu i cy-
namonu, 5 dag rodzynek sułtanek, po 5 dag 
suszonych fig i kandyzowanych wiśni, 10 dag 
migdałów, łyżeczka olejku waniliowego.
rodzynki zalewamy brandy i odstawiamy na 
30 minut. mąkę przesiewamy razem z prosz-
kiem do pieczenia. dodajemy cukier wanilio-
wy, pieprz i cynamon i dokładnie mieszamy. 
figi i wiśnie kroimy w niezbyt drobne kawałki. 
Po uprzednim sparzeniu, migdały obieramy 
ze skórki i kroimy w grubą kostkę. masło ucie-
ramy z cukrem na puszystą masę, dodajemy 
płynny miód, lekko roztrzepane jajka, mleko 
i brandy odsączone z rodzynek. wrzucamy 
pokrojone suche owoce, migdały, rodzynki 
i jeszcze raz wszystko mieszamy. ciasto prze-
kładamy do formy (może być okrągła, z ko-
minkiem) wyłożonej papierem do pieczenia. 
Pieczemy 1 godzinę w temperaturze 140-160 
stopni. Po wystudzeniu posypujemy cukrem 
pudrem.

Świąteczne makówki 
Prosty deser, na który można wykorzystać 
pozostałe ze świąt czerstwe pieczywo
Składniki: 3 bułki mleczne lub mała chałka, 50 
dag maku, 1/2 l mleka, 2 łyżki oleju roślinne-
go, 1/2 kg cukru, aromat migdałowy, szczypta 
cynamonu, rodzynki, migdały, szczypta soli. 
mak dokładnie płuczemy, moczymy przez 
noc, a następnie gotujemy w tej samej wo-
dzie, w której się moczył. Po wystudzeniu 
mielimy lub rozcieramy w makutrze. gotu-
jemy mleko, dodając olej, cukier, aromat 
migdałowy, cynamon, posiekane migdały 
i rodzynki oraz szczyptę soli. Bułki lub chałkę 
kroimy w plastry, które następnie nawilża-
my ciepłym mlekiem. w salaterce układamy 
warstwami bułkę i masę makową. wierzchnią 
warstwę obficie posypujemy siekanymi mig-
dałami i rodzynkami. chłodzimy i podajemy 
na drugi dzień. 

Kuchnia

Wiele mówi się dziś o wyraźnie 
dostrzegalnym braku poczucia patrioty-
zmu w codziennym życiu. Wiele też ma 
się do zarzucenia instytucjom oświato-
wym i wychowawczym w tej dziedzinie. 
I z pewnością część tych uwag jest słusz-
na. Faktycznie bowiem – ze znajomością 
historii naszej Ojczyzny i z tym wszyst-
kim, co niesie z sobą 
pojęcie „patriotyzm” 
wśród młodych Po-
laków nie jest naj-
lepiej. Dlatego też 
wszelakie inicjaty-
wy, krzewiące du-
cha polskości wśród 
młodego pokolenia, 
należy szczególnie doceniać i promować. 
I właśnie jedna z takich inicjatyw odby-
ła się niedawno (20.11.2010) w naszym 
mieście – był to I Podlaski Przegląd Pie-
śni Patriotycznej.

Organizatorem tej imprezy jest Sto-
warzyszenie „Wspólne Dobro Wspólny 
Cel”, którego jednym z zadań statuto-
wych jest działalność edukacyjno-wy-
chowawcza. Okazało się, że pomysł wy-
palił na „szóstkę z plusem”...

Do części festiwalowej zgłoszono 
ponad 60 podmiotów wykonawczych 
(solistów, zespołów i chórów w różnych 
kategoriach wiekowych). Poziom ar-
tystyczny był niezwykle wysoki – jury 
w składzie: prof. Edward Kulikowski, 
Bożena Bojaryn-Przybyła oraz Cezary 
Kunda ostatecznie zwycięstwo przy-
znało: Katarzynie Chudzik (soliści 
starsi), Patrycji Ziuzia (soliści młodsi), 
scholi „Mater Dei” (chóry, schole i ze-

społy starsze), zespołowi „Figielek” oraz 
„Słońce w kapeluszu” (schole i zespoły 
młodsze).

Koncert galowy, na którym wystą-
piły schole „Winnica” oraz „Boże Echo” 
wraz z zespołem, zgromadził bardzo 
liczną widownię białostoczan, którzy 
z trudem zmieścili się w budynku byłe-

go kina „Ton”, gdzie 
odbywał się prze-
gląd.

Ponad 300 mło-
dych uczestników 
przesłuchań kon-
kursowych i kon-
certu galowego, wy-
soka frekwencja na 

widowni, dobra lokalizacja i organiza-
cja imprezy, to na pewno przesłanki ku 
temu, aby ta pierwsza odsłona Przeglądu 
przerodziła się w imprezę cykliczną, na 
stałe wpisaną w kalendarium wydarzeń 
artystycznych naszego miasta. Na pewno 
pomoże też temu fakt wsparcia tej ini-
cjatywy środkami finansowymi Urzędu 
Marszałkowskiego i Urzędu Miejskiego 
w Białymstoku oraz honorowy patro-
nat abp. Edwarda Ozorowskiego oraz 
Marszałka Województwa Podlaskiego 
Jarosława Dworzańskiego i Prezydenta 
Miasta Białegostoku Tadeusza Truskola-
skiego nad tym wydarzeniem.

Gratulujemy organizatorom po-
mysłu i przeprowadzenia tej imprezy, 
życzymy również wytrwałości i zapału 
w kontynuowaniu tego – jakże potrzeb-
nego i dobrego – dzieła.

karol Masztalerz

Raduje się serce, raduje się dusza 
czyli I Podlaski Przegląd  

Pieśni Patriotycznej za nami...

z życia Parafii z życia Parafii

S p e k t a k l  
„ J a S k i n i a”

Miejsce:
Budynek AWSD 
w Białymstoku
ul. Warszawska 46 
(wejście  
od strony ogrodu)

kontakt 
i rezerwacja miejsc: 
tel. 500 777 825, 
tel. 85 748 20 29

Sponsor:

patronat medialny:



dla ciebie, człowieku, Bóg stał się człowiekiem
zbudź się, człowieku trzeciego tysiąclecia! 
w Boże Narodzenie 
wszechmocny staje się dzieckiem 
i prosi o pomoc i opiekę. 
Jego sposób bycia Bogiem 
poddaje krytyce 
nasz sposób bycia człowiekiem; 
Jego pukanie do naszych drzwi 
domaga się odpowiedzi 
na pytanie o naszą wolność 
i zrewidowania naszego stosunku  
do życia i jego pojmowania. 
współczesny wiek jest często 
przedstawiany 
jako przebudzenie ze snu rozumu, 
jako wyjście ludzkości ku światłu, 
które miałoby przezierać  
z okresu ciemności. 
Jednak bez Chrystusa 
światło rozumu nie wystarczy, 
by oświecić człowieka i świat.
dlatego tym mocniej 
odbija się echem 
ewangeliczne słowo 
o Bożym narodzeniu, 
jako zapowiedź  
zbawienia wszystkich: 
«Była światłość prawdziwa, 
która oświeca  
każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi» (J 1, 9)

Benedykt XVI


