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REFLEKSJE

S£OWO DUSZPASTERZA

WIGILIA
racia i siostry. Min¹³ rok. Znów
stajemy razem nad ¿³obkiem betlejemskim i z radoœci¹ poddajemy siê
urokowi Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. S¹ jednak wœród nas i tacy, którzy ten, pe³en
radoœci wieczór spêdz¹ w smutku, bo oto
droga i ukochana osoba nie zasi¹dzie
z nimi do wigilijnego sto³u, nie z³o¿y ju¿
¿yczeñ, nie podzieli siê op³atkiem. Pozostanie tylko puste miejsce przy stole
i nieruszone nakrycie. Dobrze to rozumiemy, bo ka¿dy z nas prze¿y³ ju¿ tak¹
chwilê, gdy ktoœ bliski odszed³ na zawsze,
gdy w œwiêta pe³ne radoœci, oczy
wype³nione by³y ³zami.
Nie chcemy jednak dzisiaj pogr¹¿aæ siê
w smutku, wszak ¿ycie biegnie dalej, a my
jesteœmy jego uczestnikami. To dziœ, po raz
kolejny doœwiadczamy w naszym ¿yciu
bo¿onarodzeniowej radoœci i ws³uchujemy
siê w s³owa Ewangelii godowej: I porodzi³a syna swego pierworodnego,
i owinê³a go w pieluszki, i po³o¿y³a
go w ¿³obie, gdy¿ nie by³o dla nich
miejsca w gospodzie. Przenosimy siê
dziœ myœlami do Betlejem, gdzie rodzi siê
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Syn Bo¿y. W skupieniu patrzymy na Mariê,
która w niegodziwych warunkach wydaje
na œwiat Bo¿ego Syna.
Chcia³oby siê zadaæ pytanie: dlaczego
wtedy? Dlaczego tak? Dlaczego tam? I czêsto nie znajdujemy odpowiedzi, idziemy
dalej i nie zastanawiamy siê nad przes³aniem, które skierowane jest do wspó³czesnych chrzeœcijan.
Przypatrzmy siê przez chwilê Marii,
choæ nie Ona jest w centrum zainteresowania pasterzy, którzy jako pierwsi przyszli
oddaæ ho³d narodzonemu Bogu. My,
ewangelicy podobnie jak katolicy czy prawos³awni, nie potrafimy wyobraziæ sobie
owej stajni betlejemskiej bez Marii - tej,
która - jak mówi Ewangelia - znalaz³a ³askê
u Boga. Jak¿e¿ moglibyœmy - o co niektórzy
nas pos¹dzaj¹ - postponowaæ tê, któr¹ Bóg
uzna³ za godn¹ stania siê matk¹ Zbawiciela
œwiata. Od wieków jednak istnieje w ³onie
chrzeœcijañstwa spór o Mariê, a w³aœciwie
o sposób jej przedstawiania. My, ewangelicy postrzegamy Mariê, jako t¹ pochylon¹
nad ¿³obkiem, czuwaj¹c¹ nad swym Synem
lub tê stoj¹c¹ w boleœci pod Jego krzy¿em
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i wierz¹c¹ w Niego, jako Tego, który
zg³adzi³ grzechy œwiata.
Tylko tak¹ Mariê znamy z Pisma Œwiêtego - jedynego Ÿród³a wiary. I kochamy j¹
ca³ym sercem, podziwiaj¹c, ¿e uwierzy³a
tak nies³ychanej obietnicy, zachowuj¹c przy
tym niespotykan¹ pokorê, nigdy swej
osoby nie wysuwaj¹c na pierwszy plan.
Obraz Marii pe³nej szlachetnego cz³owieczeñstwa, pokory i pobo¿noœci by³ drogi
naszemu reformatorowi ks. Marcinowi
Lutrowi, który otacza³ j¹ w³aœciwym kultem w pieœniach, kazaniach i publikacjach.
Taki obraz Marii jest i nam wspó³czesnym
ewangelikom, drogi i bliski. Tak¹ widzimy
j¹ dzisiaj, w ten wigilijny wieczór, gdy stajemy nad betlejemskim ¿³obkiem i w skupieniu zginamy swe kolana przed Jezusem.
Bracia i siostry! Œwiêta Bo¿ego narodzenia to czas na refleksjê nad swoim
¿yciem, czas spojrzenia na stan swojego
ducha, na stan wiary, któr¹ czêsto chlubimy siê na wyrost. Z wielkim niesmakiem
s³uchamy polityków powo³uj¹cych siê na
wartoœci chrzeœcijañskie, a dostarczaj¹cych,
co dzieñ przyk³adów swoich niechrzeœcijañskich zachowañ. Z niepokojem przygl¹damy siê zachowaniom czêœci m³odzie¿y,
dla której godnoœæ kole¿anek lub kolegów
nie ma ¿adnej wartoœci. Z nut¹ ¿alu patrzymy na wspó³czesnych, którzy deklaruj¹
swoj¹ chrzeœcijañskoœæ, a ¿yciem codziennym zaprzeczaj¹ jej. Potrafimy byæ wielcy
w s³owach, a bardzo mali w czynach. Potrafimy siêgaæ po ŸdŸb³o w oku naszego
brata, podczas, gdy nie dostrzegamy belki
we w³asnym oku.
Dzisiejszy wigilijny wieczór przynosi
z sob¹ kolejne przes³anie. Przes³anie szcze-
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roœci, mi³oœci, wiary i nadziei na lepsze jutro. Przes³anie pokory i pobo¿noœci, których
przyk³adem by³a Maria. Jeœli dziœ potrafimy
wspi¹æ siê na wy¿yny ¿yczliwoœci i mi³osierdzia, ³agodzenia sporów i budowania
kompromisów, jeœli dziœ nawet na wroga
potrafimy spojrzeæ przychylnym wzrokiem,
a ¿ebrakowi podaæ ja³mu¿nê, to znaczy, ¿e
nie wyzbyliœmy siê jeszcze ca³kowicie
naszego cz³owieczeñstwa, jeszcze tkwi
w nas owa iskra Bo¿a, która potrafi
roznieciæ ogieñ wiary i postawiæ nas na
w³aœciwe tory.
Rodzi siê Zbawiciel œwiata, Bóg wciela
siê w cz³owieka, Mi³oœæ ogarnia grzeszników, Jezus jest wœród nas. Wystarczy jedna nasza decyzja, jedno wyci¹gniêcie d³oni,
jeden zryw serca. Wówczas nie znalaz³o siê
dla Jezusa miejsce w gospodzie, do swej
w³asnoœci przyszed³, ale swoi Go
nie przyjêli. A czy dzisiaj gospody naszych serc i drzwi naszych domów s¹ dla
Niego otwarte? Czy zaprosimy Jezusa do
wigilijnego sto³u?
Umi³owani! Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, co roku daj¹ nam kolejne szanse
byœmy stawali siê lepsi, pe³niejsi wiary,
nadziei, mi³oœci. ¯yczmy dziœ sobie i wszystkim tym, którzy jako chrzeœcijanie ¿yj¹
w oddaleniu od Boga, by zbli¿yli siê do Niego przez Jezusa Chrystusa i stali siê œwiadomymi chrzeœcijanami, potrafi¹cymi
wznieœæ siê na wy¿yny wiary i wyznaæ wraz
z ap. Paw³em: Wiem dobrze, w kogo
uwierzy³em.
bp Ryszard Bogusz
(fragmenty kazania wigilijnego wyg³oszonego
w Koœciele Opatrznoœci Bo¿ej 24 grudnia 2006 r.)
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WSPOMNIENIA Z DZIECIÑSTWA
ypa³ œnieg, hula³ wiatr,
ale od wschodu s³oñca
rozbrzmiewa³y
g³osy
wron, wróbli, go³êbi. Zmarzniête pojawia³y siê na dokarmianie do ogrodu przydomowego, a wiosn¹- latem
odwdziêcza³y siê swoim
piêknym
œwiergotaniem.
Choæ by³am zmarzniêta,
choæ by³a mg³a i zawieja, Jezus przy mnie by³ w
Nim
by³a
moja
nadzieja!

S

Zofia Ma³o¿ewska

PAMIÊTAM Z DZIECIÑSTWA
zaciszu domowym skromn¹ wieczerzê wigilijn¹ - œwiat ton¹³ w ciszy, gwiazdy
rozlewa³y srebrzyst¹ poœwiatê na œniegu. Nastrój tych szczególnych chwil
tworzy³y ciche oczekiwania. Wypatrywana na szafirowym niebie pierwsza
gwiazda, rozpoczyna³a wieczerzê,
cich¹ modlitw¹ za dary. Stó³ przystrojony by³ pachn¹cym sianem
i cichym p³omykiem œwiecy, urzeka³
prostot¹ potraw wieczerzy. A sosna,
zielona, pachn¹ca ¿ywic¹ i lasem,
umila³a œwi¹teczn¹ atmosferê,
dope³nia³a uroku tego najpiêkniejszego wieczoru w roku.
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Tamten czas przemin¹³, ju¿
nigdy nie powróci .
Zofia Ma³o¿ewska
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