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S£OWO DUSZPASTERZA

PójdŸmy zaraz,
a¿ do Betlejem…
a¿dego roku œwiat chrzeœcijañski z radoœci¹ obchodzi œwiêta Bo¿ego Narodzenia. W wielu krajach tradycja
wzbogaci³a je wieloma przeró¿nymi zwyczajami, które z narodzeniem Chrystusa
niewiele maj¹ wspólnego. W zgie³ku œwi¹tecznego gwaru zapomina siê czêsto
o tym, co najwa¿niejsze. O znaczeniu i wartoœci przyjœcia na œwiat Syna Bo¿ego.
W tym roku po raz kolejny jest nam
dane prze¿yæ to wszystko, co siê wydarzy³o
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w ow¹ pamiêtn¹ noc betlejemsk¹ i zastanowiæ siê g³êbiej nad tym, czym sta³a siê
ona dla mnie, dla moich najbli¿szych...
Czym sta³a siê dla œwiata.
Pierwszymi ludŸmi, którym dane by³o
zobaczyæ narodzonego Chrystusa, byli
pasterze betlejemscy. Przyjrzyjmy siê ich
reakcji i postawie wobec wypadków tej
nocy. Wydarzenia te zasta³y ich przy pracy,
przy pe³nieniu swoich codziennych obowi¹zków. To, co zobaczyli przerazi³o ich
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i oszo³omi³o sw¹ niezwyk³oœci¹ i potêg¹.
Ewangelia podaje nam, ¿e sta³a siê naraz
wielka œwiat³oœæ. W jej blasku zobaczyli
mnóstwo wojsk anielskich chwal¹cych
Boga. Przera¿eni, nie wiedzieli co robiæ, co
to ma wszystko znaczyæ? Gdy jednak
dowiaduj¹ siê Dziœ narodzi³ siê wam
Zbawiciel, nie zastanawiaj¹ siê zbyt d³ugo, nie odk³adaj¹ nic na póŸniej, nie zasiêgaj¹ rady u mêdrców, ale postanawiaj¹:
PójdŸmy zaraz, a¿ do Betlejem. ZnaleŸli wszystko, dok³adnie tak, jak im powiedzieli anio³owie. Nie zrazili siê ubóstwem
Chrystusa, ale z zachwytem i uwielbieniem
rozg³aszali to wszystko, co widzieli i s³yszeli.
Œledz¹c uwa¿nie zachowanie tych prostych ludzi, ze smutkiem przyznajemy, ¿e
ich postawa zawstydza nas. Przez ca³e wieki bowiem rozbrzmiewa radosne poselstwo o narodzeniu Zbawiciela ludzkoœci,
a jakoœ ta prawda z trudem dociera do
naszych uczuæ i myœli. Œwiêtujemy, ale
wielu ludzkim sercom nieznana jest radoœæ

2

zbawienia. Obce s¹ równie¿ wartoœci betlejemskiej nocy. Nic wiêc dziwnego, ¿e po
tak spêdzonych œwiêtach pozostaje zmêczenie i wewnêtrzna pustka.
Wkraczaj¹c w okres œwi¹teczny, weŸmy
przyk³ad z pasterzy betlejemskich, którzy
s³ysz¹c radosn¹ wieœæ udali siê do Betlejem.
Udajmy siê tam w duchu tak¿e i my,
a wówczas prawdziwa radoœæ i pokój nape³ni¹ nasze domy i rodziny, nape³ni¹ ca³y
nasz koœció³.
¯yczê wszystkim, aby tegoroczne
œwiêt¹ Bo¿ego Narodzenia by³y dla nas
inne ni¿ co roku, by by³o w nich wiêcej
duchowoœci, religijnoœci i prawdziwej zadumy nad tym, co siê sta³o przed dwoma
tysi¹cami lat: Albowiem Bóg tak
umi³owa³ œwiat, ¿e Syna Swego
jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto
weñ wierzy nie zgin¹³, ale mia³
¿ywot wieczny.
Wasz duszpasterz
bp Ryszard Bogusz
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OBRZÊDOWOŒÆ ŒWI¥TECZNA
wiêto Bo¿ego Narodzenia po raz pier- grudnia w czasach przedchrzeœcijañskich
wszy wprowadzono w Rzymie w IV obchodzono œwiêto godowe trwaj¹ce ok.
wieku. Ustalono datê obchodzenia dwóch tygodni. Mia³o ono charakter
œwi¹t na 25 grudnia. Prawdziwa data na- agrarny i zaduszkowy. Organizowano
rodzin Jezusa nie jest znana. 25 grudnia uczty po³¹czone ze œpiewem, pl¹sami
wybrano chc¹c przeciwstawiæ obchody i wró¿bami. Z tego okresu pochodzi zwyBo¿ego Narodzenia obchodzonym w tym czaj stawiania pod œcian¹ snopa zbo¿a
dniu przez pogan œwiêtom narodzin boga w czasie wigilii bo¿onarodzeniowej czy te¿
S³oñca (Natalis Solis Invicti). Ten dzieñ jest k³adzenie siana pod obrus. Zwyczaje te
w astronomii okreœlany jako dzieñ przesile- bywa³y krytykowane jako pogañskie przez
nia dnia z noc¹, co kojarzono ze s³owami protestanckich kaznodziejów. Na przyk³ad
Ewangelii mówi¹cymi o Jezusie: œwia- Gdacjusz w wieku XVII pisa³: …jest rzecz
nagany godn¹, ¿e niet³oœæ œwiata, œwiat³o
którzy kiedy w wiliê
na oœwiecanie pogan,
Ró¿norakie przejawy
jeœæ maj¹, na stole s³os³oñce sprawiedliwoœœwi¹tecznej obrzêdowoœci
mê rozpoœcieraj¹, a na
ci.
maj¹ swoje korzenie
Ró¿norakie
przejawy
ow¹ s³omê obrus k³aw czasach jeszcze przedœwi¹tecznej obrzêdowoœci
d¹, a potem on¹ s³om¹
chrzeœcijañskich i niejedmaj¹ swoje korzenie w czanokrotnie ich œlady obser- drzewa sadowe wi¹¿¹.
sach jeszcze przedchrzeœciDo naszych czasów
wujemy jeszcze dzisiaj.
jañskich i niejednokrotnie
zachowa³ siê równie¿ zwyich œlady obserwujemy jeszczaj wró¿enia przez rzucacze dzisiaj. Przemiany dokonuj¹ce siê nie kuti¹ o sufit. Ta wigilijna potrawa
w ci¹gu roku w otaczaj¹cej cz³owieka przy- wschodniej Polski przyrz¹dzana z pszenicy,
rodzie nasuwa³y skojarzenia z wydarzenia- miodu i maku, ciskana ³y¿k¹, jeœli przyklei³a
mi, które œwiêta maj¹ upamiêtniaæ. Na siê do sufitu, oznacza³a dobry urodzaj
przyk³ad wiara w coroczn¹ reinkarnacjê i œwiadczy³a o hojnoœci gospodyni, która
S³oñca. Zrodzone zim¹ w czasie przesilenia nie posk¹pi³a miodu.
dnia z noc¹, sw¹ m³odoœæ prze¿ywa³o na
Puste miejsce przy stole wigilijnym to
wiosnê pokonuj¹c zimê. Wiek mêski przy- równie¿ pewien œlad dawnych kultów
pada³ na lato, kiedy s³oñce przyczynia³o siê zmar³ych. Pierwotnie to dla nieobecnych
do bujnego rozwoju roœlinnoœci, a jesieñ na zmar³ych ustawiano dodatkowe nakrycie,
okres póŸnej dojrza³oœci, kiedy to ludziom które z czasem symbolizowa³o niespodzieoddawa³o plony ich pracy. Ten mitologiczny wanych goœci mog¹cych w ten œwi¹teczny
kalendarz S³owian zaczyna³ siê ok. 21-23 wieczór zawitaæ pod dach domu. Zreszt¹
grudnia narodzinami S³oñca. Pod koniec dla zmar³ych na stole ustawiano osobne
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menu, m.in. chleb nie solony i wspomniana wa³o w domu. Przy stole obowi¹zkowo nakutia. Na wigiliê symbolicznie zapraszano le¿a³o popróbowaæ wszystkich potraw.
zwierzêta, szczególnie wilka, którego W przeciwnym razie mog³o brakowaæ wienale¿a³o ob³askawiæ. Wierzono, ¿e duchy lu przyjemnoœci przez ca³y rok. Kto w Wigizmar³ych przez ca³e œwiêta przebywaj¹ liê wczeœnie wsta³, ten przez ca³y rok mia³
z ¿ywymi w domu. Aby po œwiêtach nak³o- nie zaspaæ. Szczególnie na Pomorzu wynaniæ je do powrotu do zaœwiatów, czyniono gradzano koguta, który budzi³ ludzi piawielki ha³as stukaj¹c w ró¿ne przedmioty niem, poj¹c go wódk¹. Liczba osób przy
oraz kropiono ca³e gospodarstwo wod¹ stole mia³a byæ parzysta, ale potraw nieœwiêcon¹, okadzano poœwiêconym kadzi- parzysta. Biedota wiejska mia³a trzy potrawy, ch³opi siedem, a szlachta dziewiêæ.
d³em.
Wieczerzê zaczyna³ gospodarz czyW okresie przedreformacyjnym jak i potem ludowe œwiêta i przes¹dy oraz ró¿ne taniem fragmentu Ewangelii mówi¹cego
formy obrzêdowe miesza³y siê z obrzêdo- o narodzinach Jezusa. Nastêpnie odmawia³
modlitwê dziêkczynn¹, po
woœci¹ chrzeœcijañsk¹. WpiPuste
miejsce
przy
stole
czym dzieli³ siê op³atkiem
sane w kalendarz liturgiczny
wigilijnym to równie¿
z domownikami. Po gospoadaptowa³y przedchrzeœcipewien
œlad
dawnych
darzu ¿yczenia sk³adali sojañskie zwyczaje oswajaj¹c
je chrzeœcijañsk¹ lub pseu- kultów zmar³ych. Pierwo- bie wszyscy obecni. Tego
tnie to dla nieobecnych
wieczoru rodzina œpiewa³a
dochrzeœcijañsk¹ interpretacj¹. I tak Adwent zaczyna³ zmar³ych ustawiano doda- kolêdy i pastora³ki oraz
tkowe nakrycie, które
obdarowywa³a dzieci presiê po œw. Marcinie (12 XI).
z
czasem symbolizowa³o
zentami z³o¿onymi wczeœUcztowano przy pieczonej
niespodziewanych
goœci
niej pod choinkê.
gêsi. Od XIV wieku Adwent
mog¹cych w ten œwi¹teDo zwyczajów ludowych
ograniczono do czterech
czny
wieczór
zawitaæ
nale¿a³o wk³adanie pod stó³
niedziel. Okres marcinowepod dach domu.
lub obrus siana lub s³omy na
go biesiadowania koñczy³
pami¹tkê urodzenia siê Jesiê na Andrzeja 30 XI lub na
zusa w stajni, przystrajanie izby snopami
Katarzyny 25 XI.
Liczne zabobonne wierzenia ubarwia³y zbo¿a, wieszanie zielonych ga³¹zek i ozdób
oktawê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ró¿nymi ze s³omy. W polskich domach ozdabiano
praktykami. Wierzono, ¿e dziewczyna, pokój pod³aŸniczk¹ tzn. choink¹ bez wierzktóra w Wigiliê mak tar³a, wkrótce wyjdzie cho³ka, przyozdobion¹ jab³kami i orzechaza m¹¿. Kto my³ siê w wodzie, do której mi. Zawieszona pod sufitem lub nad
wrzucono monetê, ten mia³ byæ zdrowy drzwiami, mia³a chroniæ mieszkañców od
i bogaty. Samej wody piæ nie wolno by³o, z³ych mocy i uroków. Zawieszano równie¿
aby w ¿niwa nie mieæ pragnienia. W Wigi- tzw. "sad" czyli kr¹¿ek wypleciony ze s³oliê niczego nie mo¿na by³o po¿yczaæ, bo my, z a¿urow¹ kul¹ czyli "œwiatem" w œrotego w³aœnie przez ca³y rok bêdzie brako- dku. W XVI wieku w Niemczech pojawi³ siê
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zwyczaj stawiania drzewka wigilijnego wiano, ¿e w wieczór wigilijny woda w poprzyozdobionego œwiecami i gwiazdami. tokach zmienia siê w wino, a miód w z³oto.
Patrz¹cy w niebo tej nocy
Zwyczaj ten przyj¹³ siê
Ze œwiêtami wi¹za³a siê
mogli wypowiadaæ ¿yczenia,
tak¿e w Polsce w XVII-XIX
wiara
w
nadzwyczajne
które mia³y siê spe³niaæ. Tej
wieku i wypar³ inne formy
zjawiska. Na Ukrainie, w
nocy mia³ równie¿ zakwitaæ
ozdób. Z czasem pod choink¹ ustawiono "szopkê" Czechach, Niemczech oraz kwiat paproci, a nad kwitn¹Francji mawiano, ¿e w
c¹ jab³oni¹ mog³o otworzyæ
przedstawiaj¹ca scenê nawieczór wigilijny woda w
siê niebo (Niemcy). Niemal
rodzenia Jezusa.
potokach zmienia siê w
w ca³ej Europie mia³o miej25 grudnia - pierwszy
wino a miód w z³oto.
sce powszechne przekonadzieñ œwi¹t zazwyczaj spênie, ¿e w Wigiliê Bo¿ego Nadzany jest w gronie rodzinrodzenia rozmawiaj¹ ptaki
nym. Wierni licznie uczestnicz¹ w tym dniu w nabo¿eñstwach. Tego i byd³o domowe, z wyj¹tkiem konia, któdnia nie odwiedza siê znajomych spoza rego podobno nie by³o przy narodzeniu
Jezusa.
rodziny.
Liczne zwyczaje nie powinny jednak
Z okresem Bo¿ego Narodzenia zwi¹zany jest równie¿ zwyczaj kolêdowania. przys³oniæ podstawowego sensu prze¿ywaKolêdnicy chodz¹ po domach z gwiazd¹ nia œwi¹t, jakim jest wiara w koniecznoœæ
daj¹c krótkie przedstawienie zwi¹zane narodzenia siê Jezusa w sercu ka¿dego
z narodzinami Chrystusa. W Polsce czasami z nas. Œwiêta winny pozostaæ przede wszychodzili z "Turoniem" (wspomnienie da- stkim czasem odnowy i nawrócenia.
wnego Tura), konikiem lub koz¹.
Na podstawie literatury przedmiotu przygotowa³
Ze œwiêtami wi¹za³a siê tak¿e wiara
Rafa³ Æwikowski
w nadzwyczajne zjawiska. Na Ukrainie,
w Czechach, Niemczech oraz Francji maLegenda mówi, ¿e pierwszy przystroi³ choinkê Marcin Luter.
Wraca³ on œwi¹tecznego wieczoru przez las. Niebo by³o rozgwie¿d¿one i wydawa³o siê, ¿e to w³aœnie gwiazdy ozdabiaj¹ ogromne,
oœnie¿one œwierki. Widok by³ tak niesamowity, ¿e Luter nie
potrafi³ go rodzinie opowiedzieæ. Wróci³ wiêc do lasu, wyci¹³
œwierkowe drzewko i przyozdobi³ je zapalonymi œwieczkami.
Choinka przywêdrowa³a na ziemie polskie najprawdopodobniej
z szesnastowiecznej Alzacji, ale na dobre przyjê³a siê dopiero w
XIX wieku. •Prawdopodobnie biblijn¹ inspiracj¹ tego zwyczaju s¹ s³owa: Chwa³a Libanu do ciebie przyjdzie, jod³a i bukszpan, i sosna spo³em, aby przyozdobiæ miejsce œwiêtoœci mojej (Iz 60,13).
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