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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba,
pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy
do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło
i o czym nam Pan oznajmił»
Łk 2,15
Pasterze byli synami Izraela, narodu, który
wzrastał w atmosferze objawienia zawartego w Starym Testamencie. Pośród nich rozbrzmiewały wciąż
prorocze słowa; także i ta znamienna Boża skarga
zawarta w Księdze Izajasza: Niebiosa, słuchajcie,
ziemio, nadstaw uszu, bo Pan przemawia: «Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw Mnie. Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób
swego właściciela, Izrael na niczym się nie zna, lud
mój niczego nie rozumie» (Iz 1,2-3). W każdej szopce spotykamy te zwierzęta, ale z reguły nie łączymy
ich obecności z przytoczonym tekstem biblijnym.
Wół i osioł rozpoznały swego Stworzyciela.
A czy my Go rozpoznajemy? Czy usiłujemy zgłębić
ową przedziwną, a równocześnie niezwykle prostą
tajemnicę, że Bóg rodzi się w żłobie? Żłób to

miejsce, w którym znajduje się pasza dla zwierząt,
a więc ich pokarm. Okazuje się, że osioł rozpoznaje
żłób swego właściciela; wie, dokąd iść i gdzie
włożyć pysk, aby się najeść. A w Betlejem, to znaczy
w „domu chleba”, leży w żłobie Syn Boży. Jakiż to
czytelny zamysł naszego Stwórcy!
Dom chleba i żłób, a w nim Syn Boży – bo to
Nim mamy się karmić. Bóg chce karmić nas sobą
i daje nam siebie w tak niezwykle pokorny i uniżony sposób – chce być dla nas jak pasza dla zwierząt.
Tak często wyśmiewany przez nas i pogardzany
osioł poznaje żłób swojego właściciela. Wół też rozpoznaje swojego pana. Czy my karmimy się Bogiem,
który przecież dla nas się narodził? Czy karmimy
się Jego słowem, pamiętając, że: (...) Nie samym
chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które
pochodzi z ust Bożych (Mt 4, 4)? Czy karmimy się
tym Słowem, które stało się ciałem i pozostało
z nami w niezwykłym cudzie Eucharystii? Czy ona
stanowi dla nas nieodzowny pokarm życia?
Taka jest prawda, którą powinniśmy odczytywać, wpatrując się w szopkę betlejemską.

DZISIAJ W BETLEJEM

C

hrystus narodził się w Betlejem Judzkim. To miasto w księgach Starego Testamentu wymieniane jest kilkanaście razy. Wspomniane jest także w dokumentach pozabiblijnych. Z Betlejem pochodził i tam
został namaszczony na króla Dawid – najbardziej
znany monarcha Izraela. Dlatego miasto odtąd nosi
nazwę "miasta Dawidowego". Pan Jezus był nazywany Synem Dawida, pochodził bowiem z ubogiego
wówczas, ale królewskiego rodu Dawida. Miasto liczy obecnie kilkanaście tysięcy ludzi – w większości
Arabów. Za czasów Pana Jezusa osadę zamieszkiwało około 1000 mieszkańców. Betlejem leży na
wysokości 770 m nad poziomem morza, na dwóch
wzgórzach, otoczonych malowniczymi dolinami.
Według świadectwa bardzo wczesnego, bo z wieku II
(św. Justyn), Pan Jezus narodził się w grocie skalnej.
Dzisiaj jeszcze można takie groty spotkać na zboczu gór, ogrodzone z zewnątrz murem, z małą
bramą i oknem, gdzie wewnątrz żyje cała uboga
rodzina wraz z inwentarzem. Święty Hieronim
(+ ok. 420) zamieszkał na stałe w Betlejem w pobliżu groty narodzenia, gdzie także założył klasztor.
We wnętrzu groty, która obecnie znajduje się
w Bazylice Narodzenia Pańskiego jest ołtarz. Pod
nim można zobaczyć gwiazdę z napisem łacińskim:
Hic de Maria Virgine Christus natus est (łac. Tu
z Maryi Panny narodził się Chrystus). Gwiazda i napis w języku łacińskim świadczą, że miejsce to
należało kiedyś do katolików. Jednak w 1634 r.
sułtan Murat IV przyznał to święte miejsce prawosławnym.
Możemy zapytać, dlaczego to Bóg stał się
człowiekiem. Dlaczego przyszedł do nas i zechciał
urodzić się w ubóstwie? Ewangelia daje nam tutaj
bardzo jasną odpowiedź - Bóg stał się jednym z nas,
ponieważ nas umiłował. Bóg bowiem tak bardzo
umiłował świat - a więc przede wszystkim nas ludzi
- że zesłał Syna swego Jednorodzonego, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (zob. J 3, 16). Tak więc Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek z Jego łaski stał się uczestnikiem
Bożego życia. Miłość szuka bliskości z ukochaną
osobą - o czym świadczy najlepiej ból rozstania
osób, które się kochają.
Człowiek, a więc każdy z nas, musi być
rzeczywiście kimś wyjątkowym i kimś wielkim,
że sam Bóg zechciał stać się człowiekiem. Czego
uczy nas to wielkie wydarzenie, jakim jest narodzenie Chrystusa? Otóż Bóg przyszedł do nas,
byśmy uczyli się szanować ludzkie życie od momentu poczęcia, aż po naturalną śmierć. Osoba jest

ważniejsza niż cały świat rzeczy materialnych. Bóg
przyszedł do nas, abyśmy bardziej cenili osoby niż
rzeczy. Papież Leon Wielki, prawie 1500 lat temu,
w dniu Bożego Narodzenia wołał: Poznaj swoją
godność, chrześcijaninie (Agnosce christiane dignitatem tuam!), a następnie dodał: Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje
dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj.
Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego.
Czego jeszcze uczy przyjście do nas naszego
Pana Jezusa Chrystusa? Można krótko powiedzieć prawdziwego człowieczeństwa. Gdy odrzuca się Jezusa i Jego Ewangelię, to tym samym człowiek wpada w nieład moralny, grzech, przemoc, nienawiść.
Boże Narodzenie uczy nas również wolności, bo
ten jest wolny, kto przylgnął do Jezusa i stara się
przestrzegać nie tylko przykazań Bożych, ale i żyć
błogosławieństwami, o których mówił Jezus w Kazaniu na Górze. Pełnię wolności zdobywa się jednak
wtedy, gdy ktoś tym wszystkim, co się posiada,
służy Bogu i bliźniemu. Jesteśmy wolni wtedy, gdy
potrafimy żyć dla innych i służyć innym jako
braciom. Zachęcają nas do tego słowa kolędy: Cóż
masz niebo nad ziemiany, Bóg porzucił szczęście
swoje. Wszedł między lud ukochany dzieląc z nim
trudy i znoje. Niech nasze solidarne dzielenie trudów i znojów z innymi będzie znakiem przyjęcia
Tajemnicy Bożego Narodzenia.
Wykorzystano materiały zamieszczone na stronie:
http://parafia.poniatowa.pl

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Oktawę Bożego Narodzenia ubogacają przypadające w najbliższych dniach kolejne święta.

Mimo różnych atrakcji sylwestrowych nie zapomnijmy o rozpoczęciu z Bogiem w sercu roku 2012.

· We wtorek, 27 grudnia, świętego Jana Apostoła,
umiłowanego ucznia Pana Jezusa.

4. Od przyszłej niedzieli Msze św. będą odprawiane
według nowego porządku. O godz. 700; 800 w Cementowni, 900; 1030; 1200 i 1700.

· W środę, 28 grudnia, w liturgii wspominamy
świętych Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także Dzień modlitw w intencji dzieci
nienarodzonych.
· W piątek, 30 grudnia, będziemy obchodzili święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Cała
oktawa świąt Bożego Narodzenia sprzyja rozważaniu, jak ważna dla naszego życia doczesnego
i wiecznego jest rodzina. Polećmy więc Bogu
w ofierze Mszy Świętej nasze rodziny.
· W sobotę przypada wspomnienie świętego Sylwestra – papieża – zakończenie roku kalendarzowego. Z tej okazji zapraszamy wszystkich o godzinie 1700 na uroczystą Mszę Świętą dziękczynną za ten mijający rok.
2. Jutro drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Msze
Święte jak w niedziele. Składka w drugie święto
tradycyjnie przeznaczona jest na utrzymanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
3. W przyszłą niedzielę świętować będziemy Nowy
Rok i uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
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5. Od środy 28.XII rozpoczynamy wizytę duszpasterską – kolędę. To dla nas, nowych duszpasterzy,
okazja do bliższego poznania naszych parafian,
wspólnej modlitwy i zapoznania się z tym czym
żyjecie, co jest radością, co smutkiem. Mamy nadzieję, że będzie to czas błogosławiony dla naszej
wspólnoty parafialnej. Chcemy również by zwyczajem popularnym w parafiach naszej diecezji wizycie
kapłana towarzyszyli ministranci. Pójdą przed księdzem, zapowiedzą kapłana, wspólnie się pomodlą.
Na razie grono ministrantów nie jest jeszcze liczne,
więc zapewne nie do wszystkich dotrzemy z ministrantami, ale tam gdzie będzie taka możliwość to
przyjmijcie ich serdecznie. Wypada też im złożyć
jakąś drobną ofiarę. Niech to będzie wyraz Waszej
wdzięczności za ich całoroczną służbę i jednocześnie zachętą na przyszłość.
6. W czasie kolędy kancelaria parafialna będzie
nieczynna. Msze św. w tygodniu codziennie o godz.
700, w piątek także o 1700 za zmarłych i w sobotę
o 1700.
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Porządek kolędy na nadchodzący tydzień:
Środa 28.12
900 Podzamcze – ul. Wojska Polskiego, strona prawa od początku
900 Podzamcze – ul. Wojska Polskiego strona lewa od początku i przyległe
900 Podzamcze – ul. Wojska Polskiego od końca i przyległe
Czwartek 29.12
900 Podzamcze – ul. Krakowska od góry
900 Podzamcze – ul. Zuzanka od końca
900 Podzamcze – ul. Firleja od góry, ul. Bonerów od góry
Piątek 30.12
900 Podzamcze – ul. Birowska, Szkolna, Zamkowa
900 Morusy, Śrubarnia
900 Józefów
Sobota 31.12
900 ul. Kościuszki od Podzamcza nr nieparzyste do Kościoła (do nr 33) i ul. Cicha
900 ul. Kościuszki od Podzamcza nr parzyste do Kościoła (do nr 44)
ul. Cmentarna
900 ul. Kościuszki od Kościoła do Remizy (Straż) i Plac Piłsudskiego

„Chwała na wysokości Bogu – a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!” Tymi słowami dobrze
nam znanej kolędy życzymy z całego serca naszym Drogim Parafianom i wszystkim
Gościom Bożej radości, miłości i pokoju płynących z radosnego faktu narodzenia Syna
Bożego. Niech Dzieciątko Jezus hojnie obdarza Was wszelkimi potrzebnymi darami
i obfitym błogosławieństwem. SZCZĘŚĆ BOŻE!
Duszpasterze
parafii
w
Ogrodzieńcu

kacikzyczen@op.pl

INTECJE MSZY ŚWIĘTYCH

26 – 31 grudnia 2 0 1 1 r .

26 grudnia – poniedziałek – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA (DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT)
700
900
1100
1700

+ Salomea Jankiewicz.
+ Wiesława i Marian Piątek.
+ Stanisław, Anna, Henryk Biedak.

27 grudnia – wtorek
700

1) + Piotr Podsiadło – w 3. r. śmierci.
2) + Szczepan Mieszczanek.

28 grudnia – środa
700

1) + Piotr Hajduga – od Ewy Kowalik z synem, Maryli Stąpel i Pauli z mężem.
2) + Marian Wałczyk – od rodziny Popczyków.
3) + Tadeusz Ślęzak – od sąsiadów z bloku nr 3.

29 grudnia – czwartek
700

1) + Piotr Hajduga – od cioci i wujka z Żywca.
2) + Marian Wałczyk – od Anny i Pawła Grobelak z rodziną i Janiny Wnuk.
3) + Mirosław Tarnówka – od brata z rodziną.

30 grudnia – piątek
700

1) + Leszek Kromer – od mamy.
2) + Piotr Hajduga – od kuzynki Grażyny z rodziną z Żywca.
3) + Marian Wałczyk – od żony.

31 grudnia – sobota
700

1) + Leszek Kromer – od siostry Marzeny z mężem.
2) + Marian Wałczyk – od synów Krzysztofa i Sławomira.

1700

1) MSZA NA ZAKOŃCZENIE ROKU.
2) Krystyna i Andrzej Kowalczyk – w 30. r. ślubu.
3)

1 stycznia – niedziela – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
700
900
1030
1200
1700

+ Magdalena, Jan, Józefa Mikoda.
+ Konstanty i Marianna Podsiadło – od syna.
+ Edward, Antonina Piątek; Lucjan, Rozalia, Władysław Grzebieluch.
Za parafian.
+ Zdzisław Ćmak – od córki i syna z rodziną.
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