REFLEKSJE

S£OWO DUSZPASTERZA

BÓG SIÊ RODZI
MOC TRUCHLEJE
tym radosnym zwiastowaniem wchodzimy w œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Jak nakazuje tradycja, ich nastrój ma spotêgowaæ w nas spotkanie z Bogiem, który przyoblek³ siê w ludzkie cia³o.
Historia Jego narodzenia wydaje siê byæ
jak z bajki. Maria i Józef - szukaj¹cy dachu
nad g³ow¹, betlejemska stajnia, ¿³obek z dzieci¹tkiem, pasterze czuwaj¹cy nad owcami
i wreszcie niebo otwarte i chóry anio³ów
zwiastuj¹ce narodzenie siê Zbawiciela œwiata.
I jeœli uzupe³nimy ten obraz zwyczajami
i obrzêdami, które rodzi³y siê na przestrzeni
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wieków, dojdziemy do wniosku, ¿e Bóg
Ojciec mia³ w tym swój cel. Bo mog³o byæ
inaczej. Pa³ac królewski, olbrzymia komnata,
dworska œwita i heroldowie og³aszaj¹cy ludowi narodzenie siê króla.
Nie! W ten sposób Bóg nie dotar³by to
tych rzesz spracowanych i obci¹¿onych, nie
dotar³by do ludzi oczekuj¹cych zbawienia.
Nie dotar³by równie¿ i do nas. Co prawda,
potem wielu pow¹tpiewa³o czy to jest rzeczywiœcie ten, który mia³ przyjœæ, jednak dla nas,
którzy poznaliœmy ca³¹ historiê ¿ycia, œmierci,
zmartwychwstania i wniebowst¹pienia na-
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szego Pana, wszystko jest przejrzyste, a przynajmniej takim byæ powinno.
Historia narodzenia Jezusa jest wiêc histori¹ wpisan¹ w dzie³o zbawienia cz³owieka.
I choæ czasem irytuje nas, ¿e ca³a obrzêdowoœæ i komercjalizacja œwi¹t przes³ania ich
rzeczywiste znaczenie, to jednak coœ w nas
pozostaje, jakaœ iskierka wiary, która przypomina o Bogu i Jego mi³oœci do cz³owieka.
To On, pomny na swoje przyrzeczenie
dane Noemu, ¿e wiêcej nie wyniszczy swego
ludu, teraz, gdy lud ten chodzi³ pogr¹¿ony
w ciemnoœciach grzechu i zas³ugiwa³ na potêpienie, okazuje swoj¹ ³askê i zsy³a na œwiat
swego jednorodzonego Syna.
To by³ prawdziwy znak Bo¿ej mi³oœci do
cz³owieka. Albowiem tak Bóg umi³owa³
œwiat, ¿e Syna swego jednorodzonego da³,
aby ka¿dy, kto weñ wierzy, nie zgin¹³, ale mia³
¿ywot wieczny. (Jan 3,16)
Jezus, którego urodziny obchodzimy, nie
przychodzi do nas z pustymi rêkami, aby
stawiaæ ¿¹dania, aby nas s¹dziæ, aby zdo³owaæ. Nie wypomina nam naszych grzechów,
ale je zabiera. Przynosi z sob¹ ¿ywot wieczny
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i zbawienie, dobra niebieskie i b³ogos³awieñstwo. Zdejmuje z nas lêk przed œmierci¹ oraz
strach przed s¹dem. Staje siê naszym przyjacielem i bratem.
Spe³nia siê s³owo proroctwa Izajasza: Lud,
który chodzi w ciemnoœci, ujrzy œwiat³o wielkie, nad mieszkañcami krainy mroków zab³yœnie œwiat³oœæ.
Co roku obchodzimy Bo¿e Narodzenie, co
roku poddajemy siê jego urokowi, co roku na
swój sposób prze¿ywamy je, ale czy zmienia
ono coœ w naszym ¿yciu? Czy Bo¿ej mi³oœci
i ³aski nie traktujemy zbyt lekko? Czy nadal
pod¹¿amy w ciemnoœciach?
¯yczê Wam, drogie siostry i mili bracia, by
tegoroczne œwiêta sta³y siê dla wszystkich
zwrotem duchowego ¿ycia, niech Chrystus Œwiat³oœæ œwiata, opromieni nasze drogi
i œcie¿ki, abyœmy nie b³¹dzili w mrokach ciemnoœci, niech zbuduje w nas swoj¹ œwi¹tyniê,
niech obdarzy nas zdrowiem i pomyœlnoœci¹,
niech nas zawsze wspiera i obficie b³ogos³awi.
Wasz duszpasterz
bp Ryszard Bogusz
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Rafa³ Æwikowski

niedzielê wybra³em siê na spacer po
starym mieœcie. Ciep³y, choæ grudniowy wieczór zachêca³ do wyrwania siê z domowego zacisza. Zaparkowa³em
samochód w pobli¿u centrum i spacerem
zmierza³em w kierunku rynku. Nie trudno by³o zauwa¿yæ, ¿e miasto jakby inaczej wygl¹da
ni¿ zwykle. A to jakiœ lampion, a to nowy
kolorowy neon, a to znowu na chodniku niespodziewanie wyrós³ ma³y zagajnik zielonych choinek.
Im bardziej zag³êbia³em
siê w staromiejskie uliczki,
tym bardziej atakowa³
mnie blask nie spotykanego tu przez resztê roku
spektaklu barwnych œwiate³. Wielokolorowe bombki, drzewka, œmieszni panowie w czerwonych czapkach z pomponem wraz z reniferami spogl¹dali z latarni, œcian budynków, reklam,
wystaw sklepowych. Zwisa³y nad g³ow¹ krzycz¹c natarczywym, kolorowym, landrynkowym œwiat³em. Ktoœ zada³ sobie sporo trudu,
aby w ten niezwyk³y sposób mnie szarego,
przypadkowego przechodnia o czymœ powiadomiæ.
Kiedy ja mia³em urodziny, moi bliscy przybrali pokój kolorowymi lampkami, zapalili
œwiece na torcie i z tajemniczymi minami trzymali za plecami jakieœ podarki niespodzianki.
Zreszt¹ na tê okazjê strasznie siê poprzebie-
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rali w coœ, co powszechnie nazywano odœwiêtnym strojem. Teraz te¿ pomyœla³em, ¿e ktoœ
ma urodziny. No, ale ¿eby a¿ tak manifestowaæ prywatne uczucia? Pó³ miasta w œwiecide³kach, to ju¿ lekka przesada.
S³ysza³em o takim przypadku zakochanego jegomoœcia, który wszed³ na dach najwiêkszego w mieœcie wie¿owca, by wysoko
nad ziemi¹, za to blisko
nieba, wypisaæ farb¹ na
œcianie s³owa uwielbienia
dla swej wybranki. Czy
tym razem te¿ jestem
œwiadkiem dzia³añ takiego desperata? Istniej¹
przecie¿ tak bogaci ludzie,
¿e nie wiedz¹, w jaki sposób wydaæ pieni¹dze,
wiêc i taki sposób jest dobry, szczególnie gdy brak
nam osobistego uroku.
Kiedy ju¿ przedar³em siê przez zastawione
samochodami chodniki do rynku pomyœla³em, ¿e œwiat zwariowa³. To nie mog³y byæ
czyjeœ zwyczajne urodziny ani nawet pomys³y
zdesperowanego, zakochanego nieszczêœnika. To musia³a byæ jakaœ grubsza sprawa. Jak
to mo¿liwe, ¿e ka¿dy sklep nagle postanowi³
zrezygnowaæ z oryginalnoœci i ekstrawagancji
w komponowaniu wystaw, a za to wszêdzie
poustawiano choinki, brodatych jegomoœciów w œmiesznych czerwonych szlafmycach,
do tego z wyraŸn¹ nadwag¹. Iluminacja œwietlna sw¹ intensywnoœci¹ zaczê³a przypominaæ
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karnawa³ w Rio albo przejazd przez miasto
gwiazdy rocka. O co uchodzi?
Zupe³nie nie na ¿arty zaniepokoi³em siê
stanem emocjonalnym wspó³mieszkañców
mojego miasta kiedy stwierdzi³em, ¿e oto
wszyscy chc¹ jeœæ pierniki, bu³ki, lizaki tylko
w kszta³cie zielonego przybranego drzewka,
albo w kszta³cie sañ ci¹gniêtych przez renifery. Ma³o tego. Po ulicach przechadzali siê
ludzie ubrani, podobnie jak grubaœni dziaduszkowie na sklepowych wystawach,
w czerwone szlafmyce, czerwone portki, a do
tego z workiem pe³nym cukierków. Lepszy
numer, ¿e ci panowie te cukierki rozdawali za
ca³kowit¹ darmochê. Czy ja jestem na planie
jakiegoœ filmu reklamowego, a mo¿e w ukrytej kamerze czy te¿ wirus nowej grypy
sprawi³, ¿e wszyscy powariowali, tylko jeszcze
ja osta³em siê przy zdrowych zmys³ach?
Pomyœla³em, ¿e spytam policjanta w czym
tkwi przyczyna takich ogólnoludzkich i ogólnomiejskich perturbacji. Policjant, w³adza
jakby nie by³o strzeg¹ca prawa, to musi byæ
jakiœ g³os rozs¹dku. Otó¿ napotkany stró¿
prawa poinformowa³ mnie, ¿e wszystko jest
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w jak najlepszym porz¹dku, bo to po prostu
Bo¿e Narodzenie. Bo¿e to znaczy czyje? dr¹¿y³em temat i tu otrzyma³em jeszcze bardziej niewiarygodn¹ odpowiedŸ: - Otó¿ narodzenie niejakiego Jezusa.
Postanowi³em, ¿e muszê siê o tym Jezusie
czegoœ dowiedzieæ. Poniewa¿ w niedzielê biblioteki s¹ zamkniête, wróci³em czym prêdzej do domu i zasiad³em przed Internetem,
w myœl zasady wszystkich m³odych (znaczna
czêœæ spo³eczeñstwa), ¿e jak czegoœ nie ma
w Internecie, to pewnie to coœ zwyczajnie nie
istnieje.
Moje poszukiwania przeros³y, jak to mówi¹, najœmielsze oczekiwania. Otó¿ ten Jezus
po pierwsze urodzi³ siê 2 tysi¹ce lat temu, po
drugie ledwie mieœci³ siê w pierwszym obszarze p³atniczym czyli by³ biedniejszy od koœcielnej myszy (której wtedy nie by³o, bo nie
by³o koœcio³ów). Do tego przyszed³ na œwiat
w jakiejœ totalnej dziurze. Po takim pocz¹tku
nie mo¿na siê chyba niczego dobrego spodziewaæ. Ale jak siê okazuje, zebra³ grupkê
fanatycznych zwolenników, która postanowi³a szwêdaæ siê za nim po ca³ej Palestynie,
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porzucaj¹c swoje dotychczasowe ustabilizowane ¿ycie. Ma³o tego, omal nie wywo³a³
powstania narodowego. W ka¿dym razie nieŸle narozrabia³ w Œwi¹tyni Jerozolimskiej. Kuma³ siê z prostytutkami i kolaborantami, obiecywa³ nie wiadomo jakie cuda i podobno nawet potrafi³ czarowaæ. No, ale ¿eby z tego
powodu urz¹dzaæ fetê urodzinow¹ dzisiaj i to
na pó³ miasta.
Poniewa¿ nie zw¹tpi³em zupe³nie w ludzki rozs¹dek dr¹¿y³em temat dalej, dryfuj¹c po
stronach Internetu. Otó¿ uda³o mi siê dowiedzieæ, ¿e jego popularnoœæ w stosunkowo
krótkim czasie objê³a ca³e Cesarstwo Rzymskie, a potem niemal ca³¹ Europê. Jego uczniowie i zwolennicy w pewnym momencie
historii byli jedynymi ludŸmi, którzy umieli
czytaæ i pisaæ, aby móc zg³êbiaæ myœli swojego Mistrza i przekazywaæ je innym. Sporo
z nich nara¿a³o ¿ycie, a nawet je straci³o, aby
powiadomiæ kolejnych ludzi o jego dawnym
¿yciu. Cz³owiek ten musia³ byæ rzeczywiœcie
kimœ niezwyk³ym, jeœli tak dalece namiesza³
swoim krótkim ¿yciem, ¿e na przestrzeni
wieków znaleŸli siê i tacy, którzy dopuszczali
siê zbrodni i przekrêtów polityczno-finansowych na wielk¹ skalê, maj¹c jego imiê na
ustach.
Krótko mówi¹c, coœ jest na rzeczy z tym
Jezusem, jeœli trzy lata dzia³añ w dobie braku
dostêpu do telefonu komórkowego i Internetu wywo³a³o skutki historyczne na nastêpne
dwa tysi¹ce lat. Albo geniusz marketingu
albo geniusz polityczny, albo genialny manipulant z niebagateln¹ wiedz¹ psychologiczn¹
albo…? No w³aœnie, kto?
Zamkn¹³em komputer i wyszed³em po raz
drugi z domu w zupe³n¹ noc pustych uliczek
i coraz rzadziej przemykaj¹cych ulicami samochodów. Szed³em zadumany nad tym co czyta³em, nad tym, co widzia³em wko³o i szuka-
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³em w tej uk³adance faktów i przypuszczeñ
jakiegoœ logicznego wyt³umaczenia. Tu nic
nie by³o logiczne ani oczywiste. Chyba ¿e…
Nie, nie mog³em w swoim, pe³nym zdrowego
rozs¹dku, umyœle dopuœciæ jakiegoœ niedorzecznego wyt³umaczenia, rodem z baœni.
Zatrzyma³em siê przed koœcio³em. Mimo
póŸnej pory drzwi by³y otwarte, wiêc wszed³em do œrodka. W³aœciwie nie wiem, w jakim
celu. I wówczas ujrza³em odpowiedŸ na liczne swoje w¹tpliwoœci. W o³tarzu wisia³a naturalnej wielkoœci rzeŸba cz³owieka przybitego
do krzy¿a z wyraŸnym grymasem bólu na
twarzy i licznymi ranami. Podpis nad g³ow¹
informowa³ - JEZUS.
Umar³, wiêc poniós³ klêskê? A ci ludzie,
a te masy ludzkich ¿yciorysów splecione
w triumfach i klêskach, w chwale i upodleniu,
w radoœci i smutku, setki, tysi¹ce, miliony dla
niego i z jego powodu? A ja tu i teraz? A mo¿e ten absurd historii ma sens, bo ON by³ Bogiem. I choæ tu go nie widzê, to przecie¿ jest
obecny w moich i innych myœlach, s³owach,
sercach. Jeœli urodzi³ siê dla innych, to
równie¿ dla mnie. - Ja te¿ chcia³bym o Nim
nie zapomnieæ - pomyœla³em.
Nie s¹dzê, abym zdo³a³ dociec wszystkich
prawdziwych powodów tych narodzin, ale
mogê - choæ z trudem zrozumieæ, ¿e ktoœ rodzi siê dla mnie i dla mnie umiera, choæ ja
w ¿aden sposób nie mogê za to siê odwdziêczyæ.
Logika, logika, logika... Nie ma w tym
logiki... Chyba, ¿e… To mi³oœæ. Widocznie kocha³ ludzi bardziej ni¿ siebie samego. Widocznie kocha³ mnie równie¿. Czy to nie wspania³y powód do obchodzenia urodzin, Jego
urodzin, Bo¿ych urodzin?
Rafa³ Æwikowski
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NOWY ROK

Henryk Dominik

rze³om lat w kalendarzu sk³ania nas do w imieniu Twoim podnosiæ bêdê rêce
zastanowienia siê nad minionym okre- moje.
sem. Podsumowujemy osi¹gniêcia osoPowinniœmy ka¿dego dnia, prowadzeni
biste, zastanawiamy siê, czego nale¿y jeszcze w mi³oœci przez Jezusa, tê mi³oœæ przekazydokonaæ i tworzymy plany na nowy, nad- waæ innym, naœladowaæ Go w swym codzienchodz¹cy rok. Planujemy inwestycje i urlopy, nym ¿yciu i czyniæ bliŸnim wszystko, co dojeœli nas na to staæ. Ale nade wszystko ¿yczy- bre, tak jak On to czyni³. Tylko w ten sposób
my swym najbli¿szym i znajomym wszystkie- odwdziêczamy siê za Jego dobroæ i mo¿emy
go najlepszego w nadchodz¹cym roku, który byæ dobrymi œwiadkami Jego mi³oœci i apostou progu jest nasz¹ wielk¹ niewiadom¹. Dzisiaj ³ami Bo¿ymi, do czego nas wzywa aposto³
chcia³bym zastanowiæ siê, czego powinny Pawe³ w Liœcie do Kolosan 3,17: I wszystko,
dotyczyæ ¿yczenia chrzeœcijan.
cokolwiek czynicie w s³owie lub w uczyPrzede wszystkim chrzeœcijanin powinien nku, wszystko czyñcie w imieniu Pana
byæ pewien, ¿e bez wzglêdu na warunki, Jezusa, dziêkuj¹c przez Niego Bogu Ojcu.
w jakich ¿yje i gdzie jest, nigPamiêtajmy, ¿e to Bóg wydy nie jest sam, gdy¿ zawsze
tyczy³ nam swój plan, który
Przede wszystkim chrzeœcijest z nim Jezus, który obiemy powinniœmy w swym ¿yca³: Ja jestem z wami po janin powinien byæ pewien, ciu wykonaæ. Do pomocy wywszystkie dni a¿ do skoñ- ¿e bez wzglêdu na warunki, znaczy³ nam nie tylko Swoje w jakich ¿yje i gdzie jest,
czenia œwiata. Je¿eli jesteœbezpoœrednio do nas skieronigdy nie jest sam, gdy¿
my Mu wierni, prowadzi nas
wane S³owo, które mo¿emy
zawsze jest z nim Jezus
i nigdy nas nie opuœci. DlaznaleŸæ w Piœmie Œwiêtym, ale

P

tego i w tym nowym roku
niech przyœwieca naszemu ¿yciu has³o z Psalmu 16: Mam zawsze Pana
przed sob¹. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwiejê siê.
Za to prowadzenie, za Bo¿¹ obecnoœæ
w naszym ¿yciu, powinniœmy zawsze sk³adaæ
Bogu dziêkczynienie. Za niezliczone dary,
którymi obdarza nas ka¿dego dnia, za opiekê, za pomoc w chorobach i nieszczêœciu, za
pokój, w którym ¿yjemy ju¿ kilkadziesi¹t lat.
Dlatego wznoœmy Mu dziêkczynienie w naszych modlitwach i w Psalmach, jak staro¿ytny Dawid, który w Psalmie 63 œpiewa³: Tak
b³ogos³awiæ Ciê bêdê, póki ¿ycia mego,
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da³ nam Swe ustawy i prawa,
którymi mamy siê kierowaæ.
Chrystus Pan powiedzia³: Ja jestem droga
i prawda, i ¿ywot, nikt nie przychodzi do
Ojca, tylko przeze mnie. Dlatego On, nikt
inny, ma byæ naszym przewodnikiem ka¿dego
dnia, w ka¿dej sytuacji ¿yciowej. Zaufajmy
Jego prawdzie, której nas naucza, zaufajmy
drodze, któr¹ On nam wytyczy³ i któr¹ nas
prowadzi i pamiêtajmy, ¿e tylko On jest dawc¹ ¿ycia wiecznego.
I jeszcze jedno ¿yczenie na nowy rok. Nie
wiemy jaki on bêdzie. Czy dla nas radosny,
czy smutny; czy bêdzie rokiem sukcesów
w naszym ¿yciu, czy rozczarowañ, zniechêce-
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nia i nieszczêœæ. Ale jakikolwiek bêdzie, pamiêtajmy, ¿e to Jezus - zwyciêzca grzechu,
szatana i œmierci, nas prowadzi i jakiekolwiek
si³y sprzysiêg³yby siê przeciw nam, On nas nie
opuœci. On zawsze bêdzie przy nas, bêdzie
nasz¹ opok¹, moc¹ i obron¹. Do Niego siê ze
wszystkim zwracajmy, On wierz¹cego nie

opuœci. Dlatego has³em, które powinno nam
przyœwiecaæ nie tylko na ten rok, ale ca³e ¿ycie, niech bêd¹ s³owa z Ewangelii Jana 14,1:
Niechaj siê nie trwo¿y serce wasze;
wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!
Henryk Dominik

REFLEKSJE ZOFII MA£O¯EWSKIEJ

SAMARYTANIN
strz¹œniêta okropnoœciami wojen,
które bez przerwy tocz¹ siê na ca³ym
œwiecie, powziê³am myœl przypomnienia idei powstania organizacji Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca. Idea
powstania organizacji Czerwonego Krzy¿a
zrodzi³a siê w roku 1859, na polach
krwawej bitwy pod Solferino w pó³nocnych W³oszech. Przygodnym
œwiadkiem tej bitwy by³ szwajcarski
kupiec i przemys³owiec, Henry Dunant z Genewy.
W m³odoœci odwiedza³ wiêzienia,
gdzie czyta³ osadzonym Bibliê. Za³o¿yciel Przymierza Zwi¹zków Chrzeœcijañskich wstrz¹œniêty okropnoœciami
wojny powzi¹³ myœl stworzenia organizacji nios¹cej pomoc rannym, chorym, bezbronnym, bez opieki. Zacz¹³
organizowaæ pos³ania, po¿ywienie, pomoc
medyczn¹ potrzebuj¹cym, bez wzglêdu na
przynale¿noœæ do którejœ z walcz¹cych stron.
W 1863 roku przyst¹pi³ do realizacji
swoich idei i z jego inicjatywy w roku 1864
powsta³ Miêdzynarodowy Komitet Czerwo-
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nego Krzy¿a (MKCK). Jest to oficjalna data
powstania tej organizacji. Doprowadzi³
równie¿ do konferencji, podczas której szesnaœcie pañstw podpisa³o tzw. Konwencjê
Genewsk¹ w sprawie polepszenia losu rannych podczas wojny.
W sk³ad tego Komitetu, wbrew
przymiotnikowi "miêdzynarodowy",
weszli wy³¹cznie obywatele szwajcarscy. Zasada ta obowi¹zuje do dziœ, co
ma gwarantowaæ jego ca³kowit¹ neutralnoœæ.
Równolegle ustanowiono znak ochronny organizacji:
czerwony krzy¿ równoramienny, sk³adaj¹cy siê z piêciu kwadratów. Jest on odwrotno-œci¹
god³a Szwajcarii (bia³y krzy¿ na czerwonym tle) i by³ uhonorowaniem
twórcy idei czerwonokrzyskiej Henry’ego Dunanta, obywatela szwajcarskiego.
Znak Czerwonego Krzy¿a obowi¹zuje na
ca³ym œwiecie i podlega ochronie prawnej.
Dlaczego jednak obok znaku Czerwonego Krzy¿a powsta³ znak Czerwonego
Pó³ksiê¿yca?
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W 1877 roku powsta³a w Turcji organizacja, która przyjê³a nazwê Czerwonego
Pó³ksiê¿yca. Od tej pory narodowe stowarzyszenia w krajach muzu³mañskich, gdzie
znak krzy¿a z powodów religijnych i kulturowych nie jest akceptowalny, przyjê³y nazwê
i znak Czerwonego Pó³ksiê¿yca. Znak ten jest

równoprawny ze znakiem Czerwonego
Krzy¿a.
Zofia Ma³o¿ewska

P.S. Kurs sióstr pogotowia PCK ukoñczy³am
w roku 1960.

NARODZENIE JEZUSA
EWANGELIA MATEUSZA

Leon Krzemieniecki

¹dŸ pozdrowiony, œwiêty Mateuszu, za opis pamiêtnej Nocy grudnia, w której Bóg zes³a³
Syna na Znak Przymierza z ludem! £ukaszu Ewangelisto, Giebie te¿ pozdrawiam, d¹¿¹c
z Dzieci¹tkiem, Mari¹, Józefem i bydl¹tkiem do Egiptu. Ale, cieszmy siê Noc¹ Narodzin!
Rozœpiewana Noc w szopie na ³¹ce Betlejem rozb³ys³a Œwiatu Œwiat³em dŸwiêcznych bosko
Jase³ek. Chór skrzydlatych Anio³ów, olœnieni pastuszkowie, poz³oty wschodnich królów i zamo¿ne ich dary. I Gwiazd promiennych ³uny!
Pod¹¿cie do Betlejem, tam Dzieciê Narodzone… Syn Boga, Jezus Chrystus zamieszka³
miêdzy nami. Ze wszystkich ziemskich nocy ta by³a Najjaœniejsza. £una têcz nad mieœcin¹
g³osi³a, g³osi Wielkoœæ Boga, który na radoœæ ludziom i odkupienie ludzi, zes³a³ Swojego Syna
z Krzy¿em Wiary, Mi³oœci., Pokoju. Dzieciê drobniuchn¹ r¹czk¹ siêga prawego oczka, pragn¹c
dojrzeæ wyraŸniej twarze pociechy. Œwiêci Ewangeliœci zapis Najœwiêtszej Nocy prawdziwie
przekazali. Tu w szopce betlejemskiej, zgodnie z proroctwami, dokona³ siê akt wiary,
potwierdzenia Przymierza Boga Stwórcy i Ziemi.
Œwitem nasz³y ciemnoœci. Dzieci¹tko otulone przy ciep³ej Mamy piersi, kryjomu w cieñ
sykomor usz³o w bezpieczne drogi. Rodzina w obce strony, przed kohortami zbrodni k³amliwego Heroda sz³a na lata wygnania. Tej jednej piêknej Nocy da³o siê prze¿yæ œwiadkom
Zbli¿enie Nieba Ziemi.

B

Leon Krzemieniecki (grudzieñ 2006)

Prosi³em za tob¹, aby nie usta³a wiara twoja.
(Ewangelia £ukasza 22, 32)
Odejœæ od siebie na dwa kroki, dwa metry. Spojrzeæ na ego obiektywnie,
dojrzeæ bezbronnoœæ wobec klêsk. DoraŸnych, dociekliwych. I ujrzeæ promyk serca
i rozumu. Albowiem zawsze by³. Powrotnie wejœæ w siebie umocniony wiar¹.
Leon Krzemieniecki
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