REFLEKSJE

S£OWO DUSZPASTERZA

BO¯E
NARODZENIE
rzed nami kolejne œwiêta Bo¿ego
Narodzenia. Ile by³o ju¿ ich w naszym
¿yciu? Co nam da³y? Czym ubogaci³y?
Przygotowuje nas do nich co roku
Adwent, czas refleksji, oczekiwania i pokuty. Potem czas ten zmienia siê w radoœæ
wigilijnej nocy, gdy chóry anielskie wyœpiewuj¹: Chwa³a na wysokoœciach Bogu, a na ziemi pokój ludziom,
w których ma upodobanie. I tak nastrój radoœci trwa przez nastêpne dni. Ale,
czy to nastrój ma byæ sednem tych œwi¹t,
g³ównym ich has³em?
Oczywiœcie nie uwolnimy siê od
pewnych tradycji zwi¹zanymi ze œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia, ale przecie¿ nie o to
chodzi. Z polskiej tradycji œwi¹tecznej
mo¿emy byæ, wrêcz dumni. Chodzi jednak
o coœ innego na co zwraca uwagê Koœció³.
Ani bowiem choinka ani le¿¹ce pod ni¹
podarunki, ani kolêdy czy wigilijne spotkania rodzinne nie mog¹ przes³oniæ istoty
sprawy. Albowiem Bóg tak umi³owa³
œwiat, ¿e Syna swego jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego
wierzy, nie umar³, ale mia³ ¿ywot
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wieczny. Czy uœwiadamiamy sobie ten
fakt, gdy œpiewamy kolêdy, gdy udajemy
siê na nabo¿eñstwo czy gdy siadamy do
œwi¹tecznego sto³u?
Wype³ni³y siê proroctwa, spe³ni³y
nadzieje i obietnice. Syn Bo¿y zst¹pi³ na
ziemiê. Mo¿emy zastanawiaæ siê: dlaczego
wtedy, dlaczego tam, dlaczego tak? Pytañ
zwi¹zanych z narodzeniem Jezusa Chrystusa jest bardzo wiele, podobnie jak pytañ
zwi¹zanych z Jego œmierci¹ i zmartwychwstaniem. W odpowiedziach jednak musi siê
znaleŸæ pierwiastek wiary, zaufanie Bogu
i Jego œwiêtemu S³owu.
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Bracia i siostry. Czy dzisiaj nasze
serca, prawdziwie raduj¹ siê z narodzenia
Chrystusa, czy nasze myœli s¹ rzeczywiœcie
skierowane ku Niemu? Z przykroœci¹ nale¿y
stwierdziæ, ¿e o wielu chrzeœcijañskich
domach mo¿na by powiedzieæ jak o tej
gospodzie betlejemskiej, ¿e dla Jezusa nie
ma tam miejsca.
O wielu z nas mo¿na by te¿ ze
smutkiem stwierdziæ: Jezus przyszed³ do
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nas, jako do swojej w³asnoœci, ale myœmy
Go nie przyjêli. Niewyobra¿alny wrêcz fakt
- Œwiêta Bo¿ego Narodzenia bez Jezusa!
Nie dopuœæmy do tego, by serca nasze
wype³nione by³y li tylko nastrojem Bo¿ego
Narodzenia, ale d¹¿my do tego, by narodzony Chrystus sta³ siê naszym Panem, który
opromienia Swym blaskiem ca³e nasze
¿ycie z jego radoœciami i smutkami,
uœmiechem i ³zami. Niech narodzony
Chrystus zamieszka w naszych sercach i
zaw³adnie nimi.
Przypomnê tu czêsto cytowane s³owa
naszego wieszcza Adama Mickiewicza:
Wierzysz, ¿e siê Bóg zrodzi³ w Betlejemskim ¿³obie, lecz biada ci, jeœli nie zrodzi³ siê w tobie".
¯yczê wszystkim, by tegoroczne œwiêta
by³y przepe³nione radoœci¹, mi³oœci¹ i pokojem, a narodzone Dzieciê sta³o siê dla nas
prawdziwym Bo¿ym darem.
Wasz duszpasterz
bp Ryszard Bogusz
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ZAUFA£AM
Pewnego ranka obudzi³am siê niezdolna do dalszego dŸwigania zakupów i wpad³am
w panikê. W staroœci brak si³, z czym nie³atwo sobie poradziæ.
Potrzebuj¹c pierwszej pomocy duchowej, siêgnê³am po Bibliê, czytaj¹c Izajasza,
dostrzeg³am werset 40,31: Lecz ci, którzy ufaj¹ Panu nabieraj¹ si³y! - Zawsze ,
kiedy prze¿ywam trudnoœci szukam pomocy u Pana, w zaufaniu Mu! PSalm 37-5
Zofia Ma³o¿ewska, 2007

CZYM JEST ZIMA?
To pora, której codziennoœci¹
staj¹ siê s³ota, œnieg, mróz czy
wiatr, czêste zmiany warunków
atmosferycznych zw³aszcza temperatury powietrza i zwi¹zane
z tym ryzyko przeziêbieñ, infekcji
i gor¹czki.
Zofia Ma³o¿ewska, 2007
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ZNACZ¥CY SEN
Zdarzenie w Noc Wigilijn¹.
We œnie spotka³em Chrystusa.
Z grzechu by³em oczyszczony.
I po Komunii w œwi¹tyni.
Do snu k³ad³em siê szczêœliwy.
Werset Psalmu w zamyœleniu.
Czas p³yn¹³, zanim zasn¹³em.
Za oknem bieli³a siê mg³a.
Znalaz³em siê na pastwisku.
Siedem owiec ¿u³o trawê.
Pasterza obok nie by³o.
Posta³em, spojrza³em w dale.
Od po³udnia szumia³ Jordan.
Poza mn¹ lœni³ Gaj Oliwny.
Od rzeki sz³a jasna postaæ.
Im bli¿ej, tak jakbym j¹ zna³...
Nie zatrzyma³a siê, przesz³a.
Sta³em jak wryty w ekstazie.
Zbudzony widzia³em jeszcze.
Osob¹ by³ Jezus Chrystus!
Na jawie dotkn¹³bym szaty...

Noc Wigilii 2006
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