
DZISIAJ NARODZIŁ SIĘ NAM ZBAWICIEL! 
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara

Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym
państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy
wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc
wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do
Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem,
ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się
dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była
brzemienna. 

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas
rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie
było dla nich miejsca w gospodzie. 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze 
i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął
przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich
oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł
rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu;

dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to
będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. 

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły
Boga słowami: 

„Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój 
ludziom, w których ma upodobanie”.                                               Łk 2,1-14 
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ROK LITURGICZNY - BOŻE NARODZENIE

Kochani Parafianie
„Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami...“
Po raz kolejny Pan Bóg dotrzymuje obietnicy i przychodzi

na ziemię, aby dać nam nowe życie. 
Niech Święta Narodzenia Pańskiego pogłębią w nas miłość

Bożą i uwrażliwiają na najcenniejszy dar Boga: dar życia.
„Otoczmy troską życie“ czyli zwróćmy sie ku Temu, który dla
nas ofiarował swoje życie. Niech będą to święta
błogosławione czyli szczęśliwe szczęściem płynącym z wiary.

Ksiądz Proboszcz Grzegorz Jankowski

Parafia Świętych Wyznawców: O. Rafała i Br. Alberta w Warszawie, ul. Gwiaździsta 17 - Boże Narodzenie  2008 r. 

Jak powinna wyglądać choinka?
Choinka stojąca w naszym domu i jej przystrojenie streszcza całą historię zbawienia.

Symbolizuje drzewo rajskie, pod którym rozegrała się największa tragedia ludzkości.
„A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił.
Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc
rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła” (Rdz 2, 8-9).
Jedno drzewo jest symbolem nieśmiertelności, drugie osądzenia tego co dobre i złe. Obydwa
mają związek z życiem. Dlatego też są reprezentowane w okresie świątecznym przez choinkę.
Pismo Święte nie określa jaki zakazany owoc miał być zerwany z drzewa, w tradycji utarło się
jednak, że było to jabłko. Dlatego też na choince koniecznie musi znajdować się kilka
jabłuszek. „Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak
jak Bóg będziecie znali dobro i zło”(Rdz 3,5). Wreszcie musimy opleść drzewko długim
łańcuchem. Jest to symbol węża rajskiego – kusiciela, który zwiódł pierwszych ludzi.
Koniecznie zapala się na choince lampki. To znaki niegasnącej miłości Boga. Tak jak na
zasadzie konsekwencji popełnionego zła ludzie zostali wypędzeni z raju, Bóg jednak nie
przestał ich kochać i postanowił ich ogrzać dając im odzienie ze skór, tak na choince świecą
się lampki mające dawać ciepło ludziom, którzy zgrzeszyli i przypominać im o niezachwianej
miłości Boga. „Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział
ich” (Rdz 3,21). A zatem mamy już wszystkie elementy ukazujące nam grzech, który miał
miejsce pod drzewie rajskim. Zostaje jeszcze jeden, najważniejszy – gwiazda. To gwiazda
betlejemska, która prowadziła Trzech króli do Dzieciątka Jezus. Jest ona zatem szczególnym
znakiem Nowonarodzonego Boga. Nie przypadkowe jest jej umieszczanie na samym czubku
drzewka. Ma to nam uzmysłowić, że nad całą sytuacją grzechu, która miała miejsce na tym
drzewie panuje Jezus Chrystus. On, przychodzący z góry niszczy grzech, odmienia los
ludzkości i świata. To dzieje się właśnie tej wigilijnej nocy. Choinka łączy się ściśle 
z wydarzeniami, które rozgrywały się w dzień i noc wigilijną. Nie można sobie zatem wyobra-
zić, że może być ona strojona w inny dzień jak tylko w wigilię. Warto o tym przypominać
dzieciom, które niecierpliwie czekają i chciałyby drzewko stroić już pod koniec listopada.
Tradycja uczy, że tak ustrojone drzewko trzymamy w domu do Uroczystości
Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli, choć w naszym zwyczaju polskim
zachowywano drzewko aż do 2 lutego czyli do Matki Bożej Gromnicznej.

Zauważmy, że w tym tak znanym symbolu Bożego Narodzenia, który stawiamy
każdego roku tradycja uczy podstawowej prawdy o powołaniu ludzi do szczęś-
cia, o złamaniu przez ludzi pod namową szatana Bożych Przykazań czyli 
o grzechu, o nieustannej miłości Boga pomimo wszystko i wreszcie 
o najważniejszej prawdzie niosącej nam nadzieję – o zbawieniu które
przynosi nam Jezus Chrystus przychodzący na świat. Koniecznie
zachowajmy tradycję choinki zgodną z wiarą i nauką Pisma Świętego.
Nie dopuśćmy do tego, aby stało się z nią to samo co ze Świętym
Mikołajem. Aby nie powstał kolejny dziwoląg wykrzywiony, wykośla-
wiony, przeładowany nic nie mówiącymi przedmiotami. Niech choinka
będzie choinką, która mówi swoim symbolem i uczy nas i przypomina
nam prawdę o Bogu i ludziach. Niech ona będzie skromna, ale
czytelna. Może stanie się wówczas przykładam na którym objaś-
nimy dzieciom, a może i dorosłym co tak naprawdę ważnego
wydarzyło się wigilijnej nocy.                               Ks. Paweł Bijak 
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Boże Narodzenie to tajemnica radości!
Aniołowie śpiewali tej nocy:
„Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom 
Jego upodobania“ (Łk 2, 14).
Mówili pasterzom o tym wydarzeniu
jako o radości wielkiej, 
która będzie udziałem całego narodu.
Radość mimo oddalenia od domu,
ubóstwa żłóbka,
ludzkiej niewrażliwości,
wrogości sprawujących władzę.

Tajemnica radości mimo wszystko,
bo w mieście Dawidowym
narodził się (...) Zbawiciel (Łk 2, 11).
W tej radości uczestniczy Kościół
napełniony dziś światłem Syna Bożego:
nigdy nie zapanują nad nim ciemności.
Oto chwała odwiecznego Słowa,
które z miłości stało się jednym z nas.

Boże Narodzenie to tajemnica miłości!
To miłość Ojca, który posłał 
jednorodzonego Syna na świat,
aby ofiarował nam dar swojego życia 
Miłość „Boga z nami“, Emmanuela,
który przyszedł na świat, 
aby umrzeć na Krzyżu.
W zimnej stajni, pogrążonej w ciszy,
dziewicza Matka, 
z sercem pełnym przeczuć,
już dziś przeżywa bolesny dramat Kalwarii.
To będzie wstrząsająca walka 
pomiędzy światłem i ciemnością,
pomiędzy śmiercią i życiem, 
nienawiścią i miłością.
Książę pokoju, narodzony dziś w Betlejem,
odda na Golgocie swoje życie
aby na świecie zapanowała miłość.

Jan Paweł II– Boże Narodzenie 2002 – (fragm.)

Dla ciebie, człowieku, Bóg stał się człowiekiem
«Przebudź się, człowiecze: dla ciebie Bóg stał się

człowiekiem» (św. Augustyn, Kazanie 185). 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). «W istocie misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w misterium
Słowa Wcielonego» (Gaudium et spes, 22). Kościół niestrudzenie powtarza to
przesłanie nadziei (...).

Współczesny człowieku, dojrzały, ale często ograniczony w myśleniu i o słabej
woli, pozwól wziąć się za rękę Dziecięciu z Betlejem; nie bój się, zaufaj Mu! (…)

W Boże Narodzenie nasz duch otwiera się na nadzieję, gdy kontempluje chwałę Bożą
ukrytą w ubóstwie Dzieciątka owiniętego w pieluszki i leżącego w żłobie: to Stworzyciel

świata, umniejszony do bezsilności nowo
narodzonego Dziecka! Przyjęcie tego
paradoksu — paradoksu Bożego Narodzenia
— to odkrycie Prawdy, która czyni nas wol-
nymi, Miłości, która przemienia istnienie. 

W Noc Betlejemską Zbawiciel stał się
jednym z nas, aby stać się towarzyszem na
zdradliwych drogach historii. Ujmijmy dłoń,
którą do nas wyciąga: jest to dłoń, która
niczego nie chce nam odebrać, a jedynie
dawać.

Z pasterzami wchodzimy do betlejemskiej
stajni, gdzie spogląda na nas Maryja, mil-
czący świadek cudownych narodzin. Niech
Ona pomoże nam dobrze przeżywać święta
Bożego Narodzenia; niech nas nauczy, jak
zachować w sercu tajemnicę Boga, który
dla nas stał się człowiekiem; niech nas
prowadzi, abyśmy dawali światu świadectwo
Jego prawdy, miłości i pokoju.

Benedykt XVI Bożonarodzeniowe orędzie
«Urbi et Orbi» 2005 r. (fragm.)
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