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KALENDARIUM  
 

1 stycznia – Świętej BoŜej 
Rodzicielki – uroczystość 
 

2 stycznia – Św. Bazylego 
Wielkiego i Grzegorza z 
Nazjanzu Biskupa i Diakona 
– wspomnienie 
 

6 stycznia – Objawienie 
Pańskie – uroczystość 
 

7 stycznia – Chrzest Pański 
– święto 
 

19 stycznia – Św. Józefa 
Pelczara Biskupa – 
wspomnienie 
 
 

17 stycznia – Św. Antoniego 
Opata – wspomnienie 
 

24 stycznia – Św. Franciszka 
Salezego Biskupa i Doktora 
Kościoła – wspomnienie 
 

26 stycznia – Św. 
Tymoteusza i Tytusa 
Biskupa – wspomnienie 
 

27 stycznia – Bł. Jerzego 
Matulewicza Biskupa – 
wspomnienie 
 

28 stycznia – Św. Tomasza z 
Akwinu Kapłana i Doktora 
Kościoła – wspomnienie 
 

29 stycznia – Bł. Bolesławy 
Lamnet Dziewicy – 
wspomnienie 
 

30 stycznia – Bł. Bronisława 
Markiewicza Kapłana - 
wspomnienie 
 

31 stycznia – Św. Jana 
Bosco Kapłana – 
wspomnienie 

MYŚL MIESIĄCA 
 

Być nieogarnionym 
przez największe,  

a jednocześnie 
mieszkać 

 w najmniejszym -- 
boską jest rzeczą. 

 
św. Ignacy Loyola 

 

 

Niech Nowonarodzony Chrystus ,  

Źródło Miłości i Pokoju  

przyniesie wszystkim swoją moc  

i pomnoży wiarę nadzieję i miłość, aby 

święta Bożego Narodzenia były  

Bliskością i Pokojem  

w domach i rodzinach  

a w Nowym Roku radością 

przemieniającą całe życie 
 

Proboszcz wraz z Redakcją 
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Zamyślenia  
 

Moc opłatka 
 

      PrzeŜywamy czas, gdy w róŜnych instytucjach 
odbywają się wieczerze wigilijne, podczas których 
łamiemy się opłatkiem ze znajomymi, a czasami nawet 
przypadkowo spotkanymi ludźmi. Nieraz łatwiej złoŜyć 
Ŝyczenia zdrowia, szczęścia i pomyślności obcym 
osobom niŜ współpracownikom znanym nam aŜ za 
dobrze.  
      W jednym z zakładów pracy kilka osób spóźniło się 
na połamanie opłatkiem pod pozorem pomocy  
w podawaniu do stołu. Przyczyna tkwiła jednak gdzie 
indziej. W swojej uczciwości nie potrafiły podać 
Ŝyczliwej dłoni osobom, z którymi trwały w konflikcie. 
Chwała im za szczerość, ale gdzie wiara w moc Ducha 
BoŜego Narodzenia? 
       Nie naleŜę do osób obraŜających się przez dłuŜszy 
czas. Staram się łagodzić spory przed zachodem słońca. 
Nie wiadomo bowiem, czy Bóg da mi szansę jeszcze 
jednego dnia na pojednanie i poprawę Ŝycia.  
       Kilka lat temu miałem konflikt z jedną osobą, 
którego długo nie moŜna było spokojnie wyjaśnić. 
Przypadkowo spotkaliśmy się na wspólnym wigilijnym 
posiłku w salce katechetycznej. Kiedy znaleźliśmy się 
blisko siebie z wyciągniętymi dłońmi z opłatkiem, ta 
osoba, moŜe przypadkowo, odwróciła się i skierowała 
Ŝyczenia do stojących obok. Przy drugim spotkaniu,  
w gąszczu składających Ŝyczenia, powiedziałem: 
"Powinniśmy połamać się". Po raz pierwszy i oby 
ostatni w Ŝyciu nie złoŜyłem Ŝyczeń. Usłyszałem tylko 
jak echo słowo: "Powinniśmy", po czym ułamaliśmy po 
kawałku opłatka. Od tego czasu nasze relacje 
przestały dawać zgorszenie. 
       Gdy opowiedziałem tą historię młodzieŜy, ta  
w ciszy, choć ze zdziwieniem  przyjęła propozycję, aby 
podczas szkolnego łamania się opłatkiem podejść do 
najbardziej nie lubianego kolegi lub nauczyciela  
i szczerze się pojednać. Nie wiem jak to wyszło  
w praktyce, ale ich zastanowienie świadczyło, Ŝe myślą 
o postawie pojednania wigilijnego. MoŜe ich przyszłe 
zachowanie będzie optymistyczniejsze niŜ rodziców 
uciekających przed połamaniem się opłatkiem. 
       W duchu chrześcijańskiego przebaczenia w tym 
geście musimy zakopać topór nienawiści i Ŝali. Ks. Jan 
Twardowski pisał: "BoŜe Narodzenie jest dlatego, Ŝeby 
uczyć się miłości, Ŝeby podawać sobie ręce, Ŝeby się 
uśmiechać do siebie, Ŝeby sobie przebaczać". Wigilijny 
opłatek moŜe nam w tym pomóc. Ma on moc BoŜego 
pokoju jednoczącego ludzi. Jednocześnie prowadzi do 
największego daru Boga dla ludzi- Chleba 
Eucharystycznego. 
                                                                                 

L. K. 
 

 

Oksymoron… ? 
 
OKSYMORON – ZWROT ŁĄCZĄCY SŁOWA O 
WYKLUCZAJĄCYM SIĘ ZNACZENIU. 
 

BÓG SIĘ RODZI – MOC TRUCHLEJE  
PAN NIEBIOSÓW – OBNAśONY 

OGIEŃ KRZEPNIE – BLASK CIEMNIEJE  
MA GRANICE - NIESKO ŃCZONY 

 
CZYTAJ:  

 
NADSZEDŁ BÓG – JEGO SIŁA WZDRAGA SIĘ  

PRZED ZŁEM, 
PAN. KTÓRY PRZYSZEDŁ Z NIEBA – STAJE SIĘ  

ŚMIERTELNIKIEM, 
LECZ JEGO PRZYJŚCIE – JEST HAMULCEM DLA 

 NIEPRAWOŚCI, 
BO BOśY SYN – STAŁ SIĘ „TYLKO” 

CZŁOWIEKIEM. 
 
POMYŚL:  
 
GRA SŁÓW? – ZRĘCZNE RYMY? 
NIE! – CHYBA WARTO PRZYGOTOWA Ć SIĘ 
NA PRZYJŚCIE BOGA, 
KTÓRY UKOCHAŁ NAS TAK, BY 
„ZWYCZAJNIE SI Ę NARODZIĆ”? 
DOŚWIADCZAŁ LUDZKICH TROSK, 
DOZNAWAŁ CIERPIE Ń… 
(A JEGO CIERPIENIA SĄ DLA NAS 
NIEPOJĘTE!). 
NIEWDZI ĘCZNOŚCIĄ BYŁOBY 
NIEPRZYGOTOWA Ć SIĘ NA JEGO 
PRZYJŚCIE, 
NIE OCZEKIWA Ć GO, NIE OTWORZY Ć MU 
SERCA! 
 

PRZYGOTUJ SIĘ I OCZEKUJ 
DAJ PANU SIĘ NARODZIĆ 

BO TYLKO ON – CZŁOWIEKU – 
NIEPEWNOŚĆ TWĄ ZAŁAGODZI. 

 

A.J.R 
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Niedawno przysłuchiwałem się jak w radio dziennikarz 
opowiadał o budowaniu róŜnych ciekawych i niestandardowych 
grot betlejemskich. Trafił równieŜ do jednego z zakonów gdzie 
bracia stawiają bardzo duŜą stajenkę. Zwróciło moją uwagę, Ŝe 
ów redaktor jakoś tak ironicznie stwierdził w rozmowie  
z zakonnikiem, Ŝe przecieŜ tak nie moŜna, bo jak wszyscy 
wiedzą, stajenka była mała i uboga. Brat odparł na to, i słusznie, 
Ŝe wielkość tej stajenki ma podkreślić ogromną doniosłość tego, 
co się w niej dokonało, a poza tym ludzie szybciej zauwaŜają to, 
co kontrastuje z otoczeniem. Tak naprawdę nie wiemy, jakiej 
wielkości była grota. Przypuszczalnie jednak mała raczej nie 

poprzez Maryję w Jezusie Chrystusie, aby 
zbawić całą ludzkość. MoŜna to wyrazić w 
następujący sposób – Niewidzialny stał 
się widzialny, Nieograniczony przybrał 
postać ograniczoną, Odwieczny zaczął 
istnieć w czasie, natura BoŜa złączyła się 
z naturą ludzką. Bóg tak chciał i tak się 
stało – A Słowo stało się ciałem  
i zamieszkało wśród nas. (J 1, 14a).  

Nasze Ŝycie moŜna równieŜ 
porównać do gry w karty. Inaczej się gra, 
jeŜeli w swojej, moŜe nawet nijakiej talii 
„kart Ŝycia” ujrzymy wielką kartę. Taką 
właśnie kartę podarował nam Bóg  
w Swoim synu Jezusie. Rzecz w tym 
byśmy chcieli nią zagrać. Czy juŜ 
oddałeś swoje Ŝycie Chrystusowi? JeŜeli 
tak to na pewno juŜ wiesz, Ŝe „gra”  
z Chrystusem rzuca blask na całe Ŝycie, 
dodaje odwagi, wspaniałomyślności, 
daje poczucie godności. A moŜe jeszcze 
się zastanawiasz czy zagrać tą kartą. 
UwaŜaj, Ŝebyś pod koniec Ŝycia nie 
spostrzegł, Ŝe tę wielką kartę wciąŜ 
trzymasz kurczowo w rękach – do 
momentu, gdy ci ją wyjmą i odrzucą. 

Drodzy czytelnicy Bóg się rodzi, 
rodzi się dla nas – trzymajmy się Go 
mocno i idźmy z Nim w Ŝycie, bo to, 
mówiąc językiem biznesu, naprawdę się 
opłaca. 

A. G.  
 

 

WYDARZENIE PONADCZASOWEWYDARZENIE PONADCZASOWEWYDARZENIE PONADCZASOWEWYDARZENIE PONADCZASOWE    !!!!    
 

mogła być, poniewaŜ musiała pomieścić, co 
najmniej jedno stado owiec, nie mówiąc juŜ 
o innych zwierzętach a takŜe pasterzach, 
którzy zawsze przebywali ze swoim 
stadem. Ta kwestia jest oczywiście 
nieistotna. 

Niezaprzeczalne znaczenie ma fakt, jaki 
się tam wydarzył – fakt moŜna śmiało 
powiedzieć o wymiarach kosmicznych  
i niewyobraŜalnych dla ludzkiego umysłu. 
Taki scenariusz nie przyśnił się Ŝadnym  
z najlepszych scenarzystów filmów SF, 
poniewaŜ wszechmogący i ponad wszystko 
kochający człowieka Bóg ucieleśnił się  
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Przykazania 

kościelne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W NIEDZIEL Ę I ŚWIĘTA NAKAZANE UCZESTNICZY Ć 
WE MSZY ŚWIĘTEJ I POWSTRZYMA Ć SIĘ OD PRAC 

NIEKONIECZNYCH 

Pierwsze 
 

1. Jan Paweł II w Liście apostolskim o świętowaniu 
niedzieli napisał: „Jeszcze stosunkowo niedawno 
świętowanie niedzieli było ułatwione w krajach  
o tradycji chrześcijańskiej przez liczny udział rzesz 
wiernych i niejako przez samą organizację 
społeczeństwa, w którym odpoczynek niedzielny 
stanowił trwały element prawodawstwa dotyczącego 
róŜnych form pracy. Dzisiaj jednak, nawet w krajach,  
w których świąteczny charakter tego dnia jest 
zagwarantowany ustawowo, ewolucja sytuacji 
społeczno-ekonomicznej doprowadziła w wielu 
przypadkach do głębokich przemian w zachowaniach 
zbiorowych i w konsekwencji takŜe w samym 
charakterze niedzieli” (Dies Domini, 4). Jak wygląda 
nasze świętowanie Dnia Pańskiego? Czy właściwie 
wykorzystujemy czas, do który Bóg nam ofiarowuje? 

2. O świętowaniu tym przypomina nam pierwsze 
przykazanie kościelne, brzmiące: „W niedziele i święta 
nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymywać 
się od prac niekoniecznych”. Uczestniczenie w liturgii 
oznacza nie tylko fizyczną obecność w miejscu 
sprawowania Eucharystii, ale równieŜ czynny w niej 
udział: uwaŜne słuchanie czytań mszalnych i ich 
wyjaśnienia (homilii albo kazania), włączanie się we 
wspólny śpiew oraz odpowiadanie na pozdrowienia 
celebransa. Przypomina o tym soborowa „Konstytucja 
o liturgii”, mówiąc: „Kościół (...) troszczy się o to, aby 
chrześcijanie podczas tego misterium wiary nie byli 
obecni jak obcy i milczący widzowie, lecz aby przez 
modlitwy i obrzędy tę tajemnicę dobrze rozumieli,  
a w świętej czynności uczestniczyli świadomie, 
poboŜnie i czynnie” (KL 48). 

3. Świętami nakazanymi są obecnie w Polsce 
następujące uroczystości: świętej BoŜej Rodzicielki  
(1 I), Objawienia Pańskiego (6 I), BoŜego Ciała, 
Wniebowzięcia NMP (15 VIII), Wszystkich Świętych  
(1 XI) oraz BoŜego Narodzenia (25 XII). Do niedawna 
naleŜał do nich równieŜ dzień Wniebowstąpienia 
Pańskiego, którego świętowanie przeniesiono na  
7. niedzielę wielkanocną. Obowiązek uczestniczenia 
we Mszy św. w niedziele i wspomniane uroczystości 
mają katolicy, którym pozwala na to stan zdrowia, 
odległość od kościoła, moŜliwość dotarcia do niego 
 

o własnych siłach, warunki pogodowe, środki 
transportu, itp. Osoby chore, starsze lub 
niepełnosprawne mogą korzystać z radiowej lub 
telewizyjnej transmisji Mszy św. bez obaw, Ŝe naraŜają 
się na popełnienie grzechu. Właśnie dla nich ta 
transmisja jest nadawana. Obowiązek udziału  
w niedzielnej lub świątecznej Eucharystii spełniają 
równieŜ wierni, którzy uczestniczą we Mszy św. 
odprawianej w wigilię uroczystości wieczorem  
(KPK kan.1248 § 1). 

Pierwsze przykazanie nakazuje katolikom 
powstrzymanie się od wykonywania prac 
niekoniecznych w niedziele i święta nakazane.  
W dzisiejszych warunkach istnieją jednak sytuacje, 
kiedy praca zawodowa w te dni jest dozwolona. Wynika 
to z racji społecznych; musi przecieŜ funkcjonować 
komunikacja, słuŜba zdrowia, bezpieczeństwo 
obywateli np.: straŜ poŜarna, policja, stacje benzynowe, 
apteki itp. Niestety, w świadomości wielu ludzi zanika 
rozumienie sensu dni świątecznych. Zwrócił na to 
uwagę II Polski Synod Plenarny (1999 r.), mówiąc, Ŝe: 
„o powaŜnej desakralizacji niedzieli świadczy 
organizowanie i podejmowanie w tym dniu dodatkowej 
pracy zarobkowej, wykonywanie cięŜkich prac  
w gospodarstwach rodzinnych, dokonywanie zakupów 
w supermarketach czy na giełdach samochodowych”. 

4. Zapamiętajmy: Pierwsze przykazanie kościelne 
zobowiązuje katolików do udziału w niedziele i święta 
nakazane we Mszy św. oraz nakazuje powstrzymanie 
się od wykonywania prac niekoniecznych w niedziele  
i święta. Obowiązek powstrzymania się od tych prac 
dotyczy wszystkich katolików, dozwolone są jednak 
prace niezbędne z racji społecznych. Niedziele i święta 
powinny słuŜyć nie tylko oddaniu czci Stwórcy, ale 
równieŜ pogłębieniu więzi międzyludzkich (wspólny 
udział w liturgii, rodzinny obiad, odwiedziny przyjaciół  
i krewnych czy spacer). 

 
ks. Janusz Śniegocki 

www.katecheza.plock.opoka.org.pl 
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  Grudzień w obiektywie 

 

  

  

 

Foto. P. Jeske 
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Co jest najwaŜniejszym wydarzeniem w Ŝyciu kaŜdego 
chrześcijanina? Moim zdaniem jest to chwila, gdy 
człowiek przyjmuje Chrystusa jako swojego Pana  
i Zbawiciela i powierza mu kierownictwo nad swoim 
Ŝyciem. Dobrze pamiętam ten moment. Minęło juŜ 
trochę czasu od tego wydarzenia (półtora roku), a ja 
mogę obserwować, jak Bóg zmienia moje Ŝycie. JeŜeli 
to taki wspaniały moment, to dlaczego tak trudno 
dzielić się nam Jezusem  z innymi? 
 Jest kilka powodów, dla których chrześcijanin 
powinien dzielić się swoją wiarą: 
• PRZYNAGLANI PRZEZ MIŁOŚĆ- jeŜeli kochamy 

Boga i naszych bliźnich, to naturalne jest, Ŝe 
chcemy przekazywać Dobrą Nowinę 

• POLECENIE CHTYSTUSA- to sam Jezus nakazał 
nam głoszenie ewangelii. Misyjne wezwanie, które 
dał odnosi się do wszystkich wierzących. Wielu 
zrzuca odpowiedzialność na księŜy i misjonarzy, 
poniewaŜ wolą nie brać tego cięŜaru na siebie,  
a przecieŜ kaŜdy z nas powinien mieć na uwadze 
zbawienie drugiego człowieka! 

• LUDZIE BEZ CHRYSTUSA SĄ ZGUBIENI- to Bóg 
ma moc odmieniania ludzkiego Ŝycia. Pismo 
Święte mówi: "Ja jestem drogą i prawdą i Ŝyciem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko 
przeze mnie" (J 14,6) Czy wieczne Ŝycie i wieczne 
potępienie jest nam obojętne i nic dla nas nie 
znaczy? 

• BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PŁYNĄCE Z PRZYJĘCIA 
CHRYSTUSA- kaŜdy kto przyjmie Chrystusa 
otrzymuje teŜ wiele dobrodziejstw: staje się 
dzieckiem Boga a jego ciało świątynią Pana, jego 
grzechy zostają przebaczone,, moŜe doświadczać 
boŜego pokoju, otrzymuje kierunek i plan oraz moc 
do nowego Ŝycia. 

• DUCHOWY WZROST- kiedy głosimy ewangelię 
sami wzrastamy w wierze i rozwijamy się 
duchowo. Lepiej poznajemy Pana i uczymy się 
kochać go jeszcze bardziej. Takie sytuacje 
zmuszają, nas do polegania na Chrystusie i uczą 
pokory. To co siejemy zbieramy zwielokrotnione. 
Siejmy więc miłość. 

• ZASZCZYT - Jezus mógł wybrać tysiące 
sposobów na to, by objawić swoją miłość i szerzyć 
wieść o zbawieniu. Wybrał jednak człowieka, 
uczynił go swoim narzędziem. To wielki przywilej 
być ambasadorem Boga w Jego Królestwie. 

 
K I L K A  W S K A Z Ó W E K  

 
 Nie bój się mówić, po prostu zacznij ! Skup się na 
konkretach i nie bądź rozwlekły. Przedstaw krótko 
ewangelię. Powiedz o tym, Ŝe Bóg stworzył człowieka 
na swoje podobieństwo i chce się z nim przyjaźnić. Ta 
przyjaźń jest niemoŜliwa z powodu grzechu, który 
oddziela nas od Pana. Bóg jednak zesłał na Ziemię 
 

Chrystusa, który umarł na krzyŜu, by przerzucić 
pomost między Bogiem i ludźmi. On jest rozwiązaniem 
problemu naszego grzechy i teraz przyjaźń z Bogiem 
jest juŜ moŜliwa. Na końcu zaznacz, Ŝe znajomość 
tych faktów to nie wszystko. Powiedz, Ŝe naleŜy 
przyjąć Chrystusa  jako swojego Pana i Zbawiciela, 
powierzając Mu kierownictwo nad swoim Ŝyciem. Aby 
zachęcić do decyzji moŜesz opowiedzieć własne 
świadectwo  nawrócenia. Przedstaw teŜ wszystkie 
przywileje, które wynikają z podjęcia tej decyzji. 
WaŜne jest aby być wraŜliwym na potrzeby osoby,  
z którą rozmawiasz, nie naciskaj i do niczego nie 
zmuszaj, bo być moŜe Bóg nie przygotował jeszcze 
serca tej osoby. Módl się o to, by Bóg prowadził cię do 
tych osób, których serce jest juŜ gotowe. Jeśli dla 
ciebie przyjęcie Chrystusa było najszczęśliwszym 
momentem w Ŝyciu, to pamiętaj, Ŝe ty takŜe moŜesz 
przynieść ludziom wiele szczęścia. Nie zakładaj, Ŝe 
nie będą chcieli cię słuchać. Bóg dał kaŜdemu 
człowiekowi ogromny głód Chrystusa. Ludzie 
potrzebują ewangelii.  
 śyczę ci, aby dzielenie się wiarą było wspaniałą 
przygodą przeŜywaną z Chrystusem w mocy  Ducha 
Świętego. Pamiętaj : 
 

"SUKCESEM W NIESIENIU ŚWIADECTWA 
JEST PODJĘCIE INICJATYWY W MOCY 
DUCHA ŚWIĘTEGO I POZOSTAWIENIE 
REZULTATÓW BOGU" - kaŜda próba głoszenia jest 
zwycięstwem. 

Promyczek 

MoŜesz przynieść ludziom wiele szczęścia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

na  
spotkanie opłatkowe połączone ze 

wspólnym kolędowaniem 
organizowane we współpracy z GOK, 
które odbędzie się w naszym kościele 

w niedzielę 28.12. 2008 r. 
o godz. 1630.. 

 

Z a p r a s z a m y  
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Sakramentu Chrztu Świętego udzielono dzieciom: 
1. Martyna Załucka, c. Krzysztofa i Katarzyny 

 
 
 

 

PoŜegnaliśmy: 
1. Śp. Władysław Kwartnik, zm. 07.12. pogrzeb odbył się 11.12.08 r 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. W poniedziałek 29.12  rozpoczynamy wizytę 

duszpasterską. 
2. Od 5 stycznia przez okres kolędy Msza św. 

odprawiana będzie o godz. 1530 w intencji rodzin, 
które w danym dniu będą przeŜywały kolędę. 

 W soboty Msza św. będzie odprawiana o godz. 1800. 
3. We wtorek 6.01 Uroczystość Objawienia Pańskiego. 

Msze św. w Przytocznej odprawiane będą 
o godz. 1000 i 1800 a w Nowej Niedrzwicy o 1630. 
Na kaŜdej Mszy św. poświęcenie kredy 
i kadzidła. Przypominamy, Ŝe jest to święto nakazane 
i kaŜdy ma obowiązek uczestniczenia we Mszy św. 
Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które w tym 
czasie pracują zawodowo. 

4. 11.01 w Niedzielę Chrztu Pańskiego kończymy okres 
BoŜego Narodzenia. Świąteczny wystrój kościoła 
pozostaje do 2.02. 

5. Kancelaria parafialna czynna w tygodniu po mszy św.  
 

 

 

Nauczanie 
Benedykta XVI 

     Ze względu na wyróŜniającą je atmosferę, BoŜe Narodzenie 
jest świętem powszechnym. Albowiem nawet ten, kto nie uwaŜa 
się za wierzącego, moŜe postrzegać w tym dorocznym 
wydarzeniu chrześcijańskim coś niezwykłego i nadprzy-
rodzonego, coś głębokiego, co przemawia do serca. Jest to 
święto, które opiewa dar Ŝycia. Narodziny dziecka powinny 
zawsze być wydarzeniem wnoszącym radość; przytulenie 
noworodka wywołuje zazwyczaj uczucia uwagi i troski, 
wzruszenia i czułości. BoŜe Narodzenie jest spotkaniem z nowo 
narodzonym, który kwili w nędznej grocie. 
  Kontemplując Go w szopce jakŜe nie myśleć o tak wielu 
dzieciach, które dziś jeszcze przychodzą na świat w wielkim 
ubóstwie w wielu regionach świata? JakŜe nie myśleć  
o noworodkach nieprzyjętych i odrzuconych, o tych, które nie są  
w stanie przeŜyć z powodu braku leków i opieki? JakŜe nie myśleć 
równieŜ o rodzinach spragnionych radości dziecka, a które nie 
widzą spełnienia tych oczekiwań? Niestety BoŜemu Narodzeniu 
grozi, Ŝe pod naporem hedonistycznego konsumpcjonizmu utraci 
swój duchowy sens i zostanie sprowadzone do czysto komercyjnej 
okazji do zakupów i wymiany podarunków! Ale szczerze mówiąc, 
trudności, niepewność i sam kryzys gospodarczy, który w tych 
miesiącach przeŜywa tak wiele rodzin i który dotyka całej 
ludzkości, mogą okazać się bodźcem do odkrycia na nowo ciepła 
prostoty, przyjaźni i solidarności – wartości typowych dla BoŜego 
Narodzenia. Tym samym BoŜe Narodzenie, odarte  
z konsumpcyjnej i materialistycznej skorupy, moŜe stać sie okazją 
do przyjęcia, jako osobistego prezentu, orędzia nadziei, 
promieniującego z tajemnicy narodzin Chrystusa.  

Wszystko to jednak nie wystarcza, aby uchwycić w całej 
pełni wartość święta, do którego się przygotowujemy. Wiemy, 
Ŝe dotyczy ono centralnego wydarzenia w historii: Wcielenia 
Słowa BoŜego dla odkupienia ludzkości. (…) 

Na BoŜe Narodzenie nie ograniczamy się zatem do wspominania 
narodzin wielkiej postaci; nie obchodzimy po prostu i w sposób 
abstrakcyjny tajemnicy narodzin człowieka czy ogólnie tajemnicy 
Ŝycia; tym bardziej nie świętujemy samego tylko początku nowego 
okresu. Na BoŜe Narodzenie wspominamy coś bardzo konkretnego 
i waŜnego dla ludzi, coś istotnego dla wiary chrześcijańskiej, 
prawdę, którą św. Jan zawarł w tych kilku słowach: „A Słowo 
ciałem się stało”. Chodzi o wydarzenie historyczne, o które 
Ewangelista Łukasz zadbał, aby umieścić w wyraźnie określonym 
kontekście:  
w dniach wydania przez cesarza Augusta rozporządzenia  
o pierwszym spisie ludności, kiedy Kwiryniusz był wielkorządcą 
Syrii (por. Łk 2, 1-7). A więc w nocy posiadającej historyczną datę 
doszło do wydarzenia zbawienia, na które Izrael czekał od stuleci. 
W mrokach nocy betlejemskiej zapłonęło rzeczywiście wielkie 
światło: Stwórca wszechświata wcielił się, jednocząc się 
nierozerwalnie z naturą człowieka, tak Ŝe stał się rzeczywiście 
„Bogiem z Boga, światłością ze światłości”, a jednocześnie 
człowiekiem, prawdziwym człowiekiem. 

Audiencja ogólna 17.12.2008 
 

*** 
Chrystus się narodził, 
Wesoła nowina, 
Bo świat rozpogodził, 
Nowy czas zaczyna. 
 
Opieką otoczy, 
UlŜy zatwardziałym, 
I otworzy oczy, 
Tak, by widzieć miały. 
 
Dla „Maleństwa” miejsce, 
Jego miłość wielką, 
MoŜe twoje serce, 
Stanie się stajenką. 
 
 

A.J.R. 
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Zatrzymaj się na chwilę… 
 
…I  Z OPTYMIZMEM WEJDŹ W NOWY 
ROK! 

Gdy kończy się rok przewaŜnie robimy bilans. 
Często w tym okresie zastanawiamy się, jakie 
wydarzenia w szczególny sposób nami poruszyły? Co 
wspominamy z przyjemnością?  Co wolelibyśmy 
zapomnieć lub zmienić, a moŜe cofnąć? Co nie 
powinno było się zdarzyć? Komu powinniśmy 
dziękować, o kim energiczniej pomyśleć? Komu 
jesteśmy coś winni? Co nam zostało z minionych 
dwunastu miesięcy? Być moŜe rozczarowania  
i niepowodzenia, fura złości i więcej siwych włosów? 
Być moŜe cichy ból w sercu, Ŝe wszystko minęło tak 
szybko, Ŝe szczęście, które nas spotkało było tak 
krótkie i kruche, Ŝe nikt nie umiał nam pomóc, by 
przedłuŜyć dobre, a skrócić złe dni? Być moŜe 
jesteśmy zmęczeni i czujemy, Ŝe kaŜdy kolejny 
mijający rok odkrawa nam kawałek Ŝycia, Ŝe juŜ nic 
dobrego nie moŜe nas spotkać? JeŜeli te ostatnie 
spostrzeŜenia dominują, a my czujemy rosnące 
zrezygnowanie, to byłoby tragedią gdybyśmy stracili 
wiarę i otuchę w nadchodzący Nowy Rok. W tym 
miejscu ciśnie się na usta pytanie: jak wejdziemy w te 
nowe czekające nas 365 dni? Jako optymiści, czy 
pesymiści? Jesteśmy pełni obaw, czy uwaŜamy, Ŝe  
i ten nadchodzący okres przeŜyjemy twórczo i pełni 
wiary? Niech do refleksji skłoni nas poniŜsza, dobrze 
znana niektórym bajka: 
 śyły sobie dwie Ŝaby, które pewnego razu 
zabłądziły do mleczarni. Bawiły się w najlepsze, aŜ  
w pewnej chwili znalazły się w metalowym wiadrze 
pełnym śmietany. Jedna z nich spojrzała przeraŜona 
na gładkie jak lustro ściany wiadra, po których nie 
mogła się wspinać i zrezygnowana stwierdziła, Ŝe 
nigdy się stamtąd nie wydostanie, więc czeka ją 
pewna śmierć. Przepłynęła parę razy z jednego końca 
wiadra na drugi, po czym zaniechała walki i utonęła. 
Druga Ŝaba teŜ w pierwszej chwili była zrozpaczona, 
lecz nie dała się ponieść zniechęceniu. Wytrwale  
i nieprzerwanie pracowała przez całą noc. Machała 
łapkami i cały czas była w ruchu. I co się  stało? Po 
długich godzinach nieustannego pływania  
w śmietanie,  siedziała rano na czubku ulepionej przez 
siebie góry masła. W ten sposób ocaliła Ŝycie.  
 Postawy bohaterek opowiadania zupełnie róŜnią się 
od siebie. Wnioski jednak nasuwają się same:  nie 
naleŜy się poddawać. Ktoś mógłby powiedzieć: 
przecieŜ to tylko bajka, ale nie od dzisiaj wiadomo, Ŝe 
w kaŜdym takim utworze znajdziemy mnóstwo  
 

Ŝyciowej mądrości.  
 Jeśli będziemy podobni do pierwszej Ŝaby – 
pesymistki, to na samą myśl o nadchodzącym roku, 
moŜe ogarnąć nas przeraŜenie, trwoga przed tym 
wszystkim co moŜe się zdarzyć. Ale moŜemy teŜ 
optymistycznie wierzyć, Ŝe wszystko będzie dobrze. 
Kto ma Boga po swojej stronie, nie zginie, znajdzie 
odwagę i zacznie Nowy Rok z nowymi, dobrymi 
myślami. Niech noworoczne Ŝyczenia wyraŜone będą  
słowami jednego z największych optymistów naszych 
czasów, Phila Bosmansa: Nowy Rok powinien być 
najszczęśliwszym rokiem w Twoim Ŝyciu. Znajdź czas, 
aby być szczęśliwym(…), kaŜdy rok , a takŜe ten Nowy 
Rok, jest darem Boga danym bezinteresownie. 
MiałŜebyś nie być szczęśliwy? 

(kropka.) 
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