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Ach, ubogi ¿³obie...
W tym radosnym i pe³nym rodzinnego ciep³a, okresie Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, ze szczególn¹ uwag¹ wpatrujemy siê w ¿³óbek
betlejemski, z którego promieniuje Mi³oœæ i Dobroæ. Tu odkrywamy
pocz¹tki naszej wiary, nadziei i mi³oœci.
Rodz¹cy siê Bóg nie chce pozostaæ w grocie, ale pragnie rodziæ
siê i mieszkaæ w naszych sercach. Zadziwiaj¹ca jest ta prostota
i ubóstwo, w jakich przysz³o Matce Bo¿ej rodziæ Syna – Zbawiciela
Œwiata.
To ubogie narodzenie Jezusa do g³êbi poruszy³o œw. Franciszka,
który wielokroæ mówi³, „...dlaczego Mi³oœæ nie jest kochana...”
W roku 1223, na trzy lata przed swoj¹ œmierci¹ Franciszek
urz¹dzi³ w Greccio misterium Narodzenia Pañskiego. Zwo³awszy
okoliczn¹ ludnoœæ wraz ze zwierzêtami domowymi, ustawi³ ich wokó³ ¿³óbka, aby mogli zobaczyæ na w³asne oczy, jak wielka jest
mi³oœæ Boga Ojca do cz³owieka, skoro pozwala, aby w stajni, ubóstwie i ch³odzie narodzi³ siê Jego Syn – Król Wszechœwiata.
W ten sposób grota w Greccio sta³a siê naszym Betlejem, gdzie
mo¿na by³o zobaczyæ niezwyk³y cud. Oto, gdy œw. Franciszek podchodzi³ do ¿³óbka, Dzieci¹tko le¿¹ce na sianie stawa³o siê jakby ¿ywe i uœmiecha³o siê.
To wydarzenie z Greccio da³o pocz¹tek Misteriom Bo¿onarodzeniowym, które pomagaj¹ nam co roku na nowo odkrywaæ, niepojêt¹ w swej prostocie mi³oœæ, jak¹ obdarzy³ nas Bóg, w Tajemnicy
Wcielenia Swojego Syna.
Oby i w naszych sercach dokona³ siê Cud Narodzenia Boga.
„Chrystus rodzi siê w ¿³obie, ale biada jeœli nie narodzi siê w tobie...”
Stañmy razem ze œw. Franciszkiem z Asy¿u u ¿³óbka i kolêdujmy
Ma³emu, Dzieci¹tku Bo¿emu. Niech wspólne, rodzinne œpiewanie
kolêd, bêdzie naszym dziêkczynieniem, które rozpali w nas jeszcze
wiêkszy p³omieñ mi³oœci do Boga i bliŸnich. „... Gdzie œpiew s³yszysz, tam idŸ, bo tam dobre serca maj¹...”

Nie by³o miejsca
Nie by³o miejsca dla Ciebie w Betlejem w ¿adnej gospodzie,
I narodzi³eœ siê, Jezu, w stajni, w ubóstwie i ch³odzie.
Nie by³o miejsca, choæ zszed³eœ jako Zbawiciel na Ziemiê,
by wyrwaæ z czarta niewoli nieszczêsne Adama plemiê.
Nie by³o miejsca, choæ chcia³eœ ludzkoœæ przytuliæ do ³ona
i podaæ z krzy¿a grzesznikom zbawcze, skrwawione ramiona.
Nie by³o miejsca, choæ zszed³eœ ogieñ mi³oœci zapaliæ
i przez sw¹ mêkê najdro¿sz¹ œwiat od zag³ady wybawiæ.
Nie by³o miejsca, choæ chcia³eœ wszystkim otworzyæ swe Serce
i kres po³o¿yæ mi³oœnie ludzkiej nêdzy, poniewierce.
A dzisiaj czemu wœród ludzi tyle ³ez, jêków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej cz³owieczej duszy.
Gdy lisy maj¹ swe jamy, a ptaki swoje gniazdeczka
dla Ciebie brak³o gospody, Tyœ musia³ szukaæ ¿³óbeczka.
A dzisiaj czemu wœród ludzi tyle ³ez, jêków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej cz³owieczej duszy.

Niech radoœæ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
nape³nia Wasze serca pokojem i dobrem
a Bo¿a Dziecina b³ogos³awi i uœwiêca
ka¿dy dzieñ Nowego 2008 Roku.
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DAR ¯YCIA

W

czasach nasilonej walki o eutanazjê i aborcjê „na
¿yczenie”, wojen dziesi¹tkuj¹cych ludzi, konieczne
jest podjêcie rozwa¿ania nad darem ¿ycia ofiarowanym
cz³owiekowi tutaj na Ziemi. Dlatego nale¿y postawiæ sobie
pytanie: czym jest nasze ziemskie ¿ycie? Czy zdajemy sobie sprawê z otrzymania od Stwórcy tego wspania³ego daru? Na czym opieraæ swoje ¿ycie, aby u jego kresu ³atwo
przejœæ na drug¹ stronê? Czy nasze ¿ycie to – chwila wiecznoœci (Platon 427–347 p.n.e.)?
Podobne pytania zadawa³a sobie na przestrzeni wieków plejada uczonych, filozofów, pisarzy i poetów, których sformu³owania o ¿yciu przytoczymy w dalszym
ci¹gu niniejszych rozwa¿añ.
¯ycie – odwieczny dar mi³oœci Bo¿ej – to mo¿liwoœæ
wtopienia siê w kosmos, przyrodê, bliŸnich, to prze¿ywanie otaczaj¹cego piêkna, troska o zachowanie dobra, altruizm w konsumowaniu ¿ycia, zachowanie nadziei we
wszystkich poczynaniach, a nawet akceptacja koniecznego
cierpienia.
Rozwa¿ania nad istot¹ ¿ycia ziemskiego zajmuj¹ siê te¿
poszukiwaniem drogi do ¿ycia wiecznego niezbadanymi
pañskimi œcie¿kami. Dar ¿ycia jest jednorazowy, poprzedza ¿ycie wieczne, a wiêc musimy znaleŸæ sposób na ¿ycie.
Znany polski pisarz Stefan ¯eromski (1864–1925) okreœli³ ¿ycie jako naukê: ¿ycie jest trudn¹ lekcj¹, której nie mo¿na siê nauczyæ, trzeba je prze¿yæ”.
Wiele osób pojmuje ¿ycie jako coœ oczywistego, s³u¿¹cego konsumpcji dóbr doczesnych, trac¹c czas, który nieub³aganie przemija, traktuj¹c powierzchownie ¿ycie innych ludzi, przyjmuj¹c aspo³eczn¹ postawê.
Benjamin Franklin (1706–1790) postrzega dar ¿ycia jako
czas: „jeœli kochasz ¿ycie, nie traæ czasu, bo z czasu sk³ada
siê ¿ycie”.
Tak wiêc zastanówmy siê g³êboko nad samorealizacj¹
na Ziemi.
„Dzisiejsi ludzie chcieliby pojutrzejsze ¿ycie kupiæ za
przedwczorajsz¹ cenê” pisze znany dramaturg T. Williams
(1914–1983). Transakcja taka jest czymœ wrêcz paradoksalnym. ¯ycie nie jest przedmiotem handlu i cena jego jest niewymierna.
Seneka Starszy (55 p.n.e. – 40 r. n.e.), wielki staro¿ytny
myœliciel, bieg ¿ycia uwa¿a za naukê ¿ycia: „przez ca³e ¿ycie nale¿y siê uczyæ ¿yæ i co mo¿e bardziej dziwi – przez
ca³e ¿ycie nale¿y siê uczyæ umieraæ”. Czy wszyscy zdajemy
sobie z tego sprawê?
Jeszcze g³êbiej definiuje ¿ycie ludzkie Lew To³stoj
(1828–1910), stwierdzaj¹c „cz³owiek tylko wtedy rozumie
¿ycie, kiedy w ka¿dym cz³owieku widzi siebie”.
Potwierdza takie rozumowanie A. Schweitzer
(1875–1965) w s³owach „istniej¹ ludzie, których ¿ycie jest
darem ofiarowanym nie im samym, lecz nam – ludzkoœci”
– jest to spo³eczne rozumienie daru ¿ycia.
Mo¿na wiêc za³o¿yæ, ¿e cz³owiek otrzymuj¹c dar ¿ycia
nie zachowuje go wy³¹cznie dla siebie, staje siê istot¹
spo³eczn¹, bo ¿yje w spo³ecznoœci ziemskiej. Pojawia siê tutaj troska o zachowanie ¿ycia od chwili poczêcia a¿ do naturalnej œmierci. Nie wolno cz³owiekowi decydowaæ
o d³ugoœci ¿ycia – ma ono swój pocz¹tek i koniec. Nale¿y
o tym pamiêtaæ teraz, kiedy aborcja i eutanazja usi³uj¹ brutalnie ingerowaæ w dar ¿ycia. Umi³owanie ¿ycia w pokoju,
bez przemocy, jest jedyn¹ drog¹ poszanowania cz³owieka
i jego godnoœci.
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„Trudno jest iœæ przez ¿ycie wieloma drogami” mówi Pitagoras, staro¿ytny filozof i matematyk (ok. 572–497
p.n.e.). ¯ycie musi biec torem okreœlonym, torem do ¿ycia
wiecznego i byæ lekcj¹ pokory. „Cz³owiek, który nie stawia
czo³a cierpieniu, tym samym nie akceptuje istoty ¿ycia.
Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczk¹ przed ¿yciem”
mówi przytoczone credo obecnego papie¿a Benedykta
XVI.
Spo³eczna postawa, cierpienie i nadzieja – to podstawa
¿ycia ziemskiego.
„Bóg trzyma sw¹ rêkê jak siatkê ochronn¹ pod cienk¹
lin¹, na której ca³e ¿ycie tañczymy” (Helmut Krätzl). To
bardzo obrazowa definicja – cz³owiek czêsto nie zdaje sobie sprawy z tego tañca nad przepaœci¹ i nie ma respektu
przed ¿yciem wiecznym i nie podchodzi do sensu ¿ycia powa¿nie i odpowiedzialnie.
Alfred Adler (1870–1937) austriacki lekarz psychiatra
i psycholog, autor „Sensu ¿ycia” pisze: „nie pytaj co daje ci
¿ycie. Zapytaj co ty dajesz!”, a wiêc jak siê odnajdujesz
w spo³ecznoœci.
Wybitny uczony Albert Einstein (1879–1955) dochodzi
do wniosku, ¿e „tylko ¿ycie poœwiêcone innym jest warte
prze¿ycia”, a wiêc odrzucamy egoizm, bezmyœlne marnotrawienie czasu, na rzecz œwiadomego korzystania z daru
¿ycia.
Tomasz à Kempis (1379–1471), niemiecki mistyk, autor
kazañ i ¿yciorysów œwiêtych stwierdza, ¿e „wielkie s³owa
nikogo nie czyni¹ œwiêtym i sprawiedliwym, ale cnotliwe
¿ycie czyni go mi³ym Bogu”. W rozwa¿aniu tym widoczna
jest troska o wybranie w³aœciwej ziemskiej drogi ¿yciowej.
Reasumuj¹c: ¿ycie ludzkie stanowi wielkie pole dla rozwa¿añ i trudno o dokonanie lapidarnej jego definicji. Posiada ono dobre i z³e chwile, dni pe³ne smutku i radoœci, biegnie szybko obracaj¹c wskazówki ziemskiego zegara a¿ do
owej godziny zero, kiedy przyjdzie nam zdaæ sprawê Bogu
z tego, co zrobiliœmy z jego wielkim darem.
Na zakoñczenie przytoczê jeszcze myœl Thomasa Mertona (1915–1968), amerykañskiego pisarza i poety mistyka:
„Kiedy przyjmuje siê œmieræ w duchu wiary i kiedy ca³e ¿ycie nasze jest nastawione na dawanie siebie, tak i¿ w koñcu
z radoœci¹ i dobrowolnie sk³adamy je w d³onie Boga –
wówczas œmieræ przeistacza siê w spe³nienie ¿ycia”, tak
wiêc dar ¿ycia nie zosta³ zmarnowany, lecz wkroczy³o ono
na w³aœciw¹, jedyn¹ drogê do ¿ycia wiecznego, do którego
zmierza³o od swego zarania.

Ró¿aniec
Przesuwamy dni
jak paciorki ró¿añca
zakoñczonego
krzy¿em.
Wahad³o ¿ycia
ko³ysze siê monotonnie
dopóki tli siê tchnienie
i rêce modl¹ siê
wraz z wargami szepcz¹cymi
... AMEN
(w: „Szeptem” 1999)
B. Mikuszewska-Kamiñska
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DZISIAJ W BETLEJEM...
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po³owie wrzeœnia Bóg obdarzy³ mnie ³ask¹ pielgrzymowania do Ziemi Œwiêtej. Zawsze chcia³em
tam pojechaæ, ¿eby na w³asne oczy zobaczyæ ojczyznê Jezusa. Miejsca, gdzie siê urodzi³, gdzie mieszka³, gdzie
umar³, gdzie zmartwychwsta³, sk¹d wst¹pi³ do nieba. No
i uda³o mi siê. By³em tam. Zobaczyæ te miejsca, dotkn¹æ
ich, a nawet uca³owaæ – to by³o moje marzenie. Spe³ni³o
siê.
Po wyl¹dowaniu z grup¹ pielgrzymów na lotnisku
w Tel Awiwie, wiedzia³em, ¿e ju¿ nied³ugo bêdê w Betlejem. Próbowa³em sobie wyobraziæ jak wygl¹da to miasto. Tyle razy widzia³em je na zdjêciach albo w filmach,
ale to przecie¿ nie to samo.
Jedziemy do Betlejem. Nagle przed nami silnie strze¿ony wojskowy posterunek. I zasieki z drutu kolczastego.
Zatrzymujemy siê. M³odzi ¿o³nierze – dziewczyny równie¿ – z karabinami gotowymi do strza³u kontroluj¹ nasze
dokumenty. Mo¿emy jechaæ dalej. Wolno przeje¿d¿amy
przez potê¿n¹ metalow¹ bramê w jeszcze wiêkszym betonowym murze. Zaraz siê dowiadujê, ¿e ten wysoki, prawie
na 10 metrów mur oddziela Betlejem od pañstwa Izrael.
Œwiête miasto Betlejem jest jak wielkie wiêzienie. Wjechaæ mo¿na tylko przez metalowe bramy w betonowym
murze. Ka¿dy musi przejechaæ przez wojskowy posterunek. Nie ma innego sposobu. My pielgrzymi, i tak mamy
dobrze, bo mo¿emy jeŸdziæ tam i z powrotem. Spotka³em
mieszkañców Betlejem, którzy od kilku lat nie byli w Jerozolimie, choæ to bardzo blisko, bo tylko 8 kilometrów. Nieprawdopodobne, a jednak prawdziwe. A dlaczego nie byli? Bo nie maj¹ takiego prawa. Nie mog¹ opuszczaæ Betlejem. Zapyta³em kierowcê, Palestyñczyka – muzu³manina,
dlaczego tak siê dzieje? – Ostry konflikt zacz¹³ siê w 1967
roku, po tak zwanej wojnie szeœciodniowej, czyli po konflikcie ¿ydowsko-arabskim. Konflikt trwa do dnia dzisiejszego. ¯eby to zrozumieæ – odpowiedzia³ krótko – musia³byœ tu d³ugo mieszkaæ.
Jad¹c do Betlejem by³em bardzo ciekawy, jak dzisiaj
wygl¹da to miasto? Za czasów Pana Jezusa Betlejem liczy³o mo¿e 1000 mieszkañców, dzisiaj mieszka tam ok.
30 tys. osób. Niestety chrzeœcijan jest coraz mniej,
a z ka¿dym rokiem przybywa muzu³manów. Przekona³em siê o tym wczesnym rankiem, gdy obudzi³ mnie
nie dŸwiêk dzwonu z wie¿y koœcielnej, ale g³os muezina
z meczetu wzywaj¹cego do modlitwy.

Wje¿d¿amy do miasta. Wreszcie ostatni ostry zakrêt
po g³adkich kamieniach i jesteœmy na miejscu.
Stojê na rozgrzanym po³udniowym s³oñcem kamiennym placu. Przed sob¹ widzê tylko wysoki kamienny
mur z ma³ym i niskim otworem przy samej ziemi. Gdzie
jest Bazylika Bo¿ego Narodzenia? – pytam sam siebie. Przecie¿ gdzieœ tu powinna byæ. Chyba za tym
ogromnym murem. Z daleka widzê jak ludzie znikaj¹
w ma³ym otworze. Podchodzê i ja, schylam siê nisko,
by g³ow¹ nie uderzyæ o kamienne
obramowanie.
Przypominam sobie, dlaczego wielkie drzwi wejœciowe prowadz¹ce do
œwi¹tyni zosta³y przed wiekami zamurowane i pozosta³ tylko ciasny otwór.
Chodzi³o o to, by mahometañscy Arabowie nie wje¿d¿ali
do Bazyliki na koniach, jak to mieli w zwyczaju. Przez to
wejœcie koñ na pewno siê nie przeciœnie.
Przez przedsionek wchodzê do œrodka. Panuje tu
przyjemny pó³mrok i ch³ód, tak ró¿ny od oœlepiaj¹cego
s³oñca i mêcz¹cego upa³u na zewn¹trz. Bazylika jest wielka, ma 75 metrów d³ugoœci i 26 metrów szerokoœci. Przedzielona jest czterema rzêdami marmurowych kolumn.
Kiedyœ kolumny by³y czerwone, ale dzisiaj s¹ osmalone,
zabrudzone i trudno dopatrzyæ siê czerwieni. Podobnie
wygl¹daj¹ œciany i strop. To od dymu oliwnych lamp. Od
wieków pal¹ siê one tutaj nieustannie.
Rozgl¹dam siê za Grot¹ Narodzenia. Gdzieœ tu musi
byæ. Idê przez pust¹ wielk¹ Bazylikê. Pod g³ównym o³tarzem widzê schody prowadz¹ce w dó³. Schodzê niepewnie. To tu...
Grota jest niewielka, ma jakieœ trzy i pó³ metra szerokoœci i ponad dziesiêæ metrów d³ugoœci. Na œcianach
wisz¹ œwiête obrazy. Oœwietlaj¹ je tylko oliwne lampy,
które na dodatek wydaj¹ przyjemn¹ woñ. ¯adnego bogactwa. Wszystko jest proste i zwyczajne. Kilka osób modli siê w ciszy i skupieniu. Czekam, a¿ w miejscu narodzenia Pana Jezusa zwolni siê miejsce. Klêkam. Czytam
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³aciñski napis wyryty na srebrnej gwieŸdzie: „Tu narodzi³ siê z Maryi Dziewicy Jezus Chrystus”. Schylam siê a¿
do ziemi i ca³ujê gwiazdê. Przede mn¹ zrobili to inni. Zaczynam siê modliæ. Dopiero grecki mnich w czarnym habicie z d³ug¹ czarn¹ brod¹ potrz¹saj¹c kluczami da³ mi
do zrozumienia, ¿e czas najwy¿szy koñczyæ.
Bardzo polubi³em to miejsce uœwiêcone narodzeniem Jezusa, ale równie¿ obecnoœci¹ tysiêcy pielgrzymów, którzy od samego pocz¹tku przybywali do Betlejem. By³a wœród nich jedna niezwyk³a kobieta. Warto
o niej wspomnieæ. Nazywa³a siê Helena. By³a matk¹ cesarza Konstantyna Wielkiego. Po swojej œmierci cesarzowa Helena – bo taki nosi³a tytu³ – zosta³a og³oszona
œwiêt¹. Do Betlejem przyby³a w 324 roku. Przerazi³o j¹
to, co tam zobaczy³a. Na miejscu narodzenia Pana Jezusa rós³ pogañski gaj, który kaza³ tam zasadziæ cesarz Hadrian. Helena poleci³a zburzyæ pogañskie sanktuarium
i postanowi³a wybudowaæ nad Grot¹ Narodzenia wspania³y koœció³. Uprosi³a swojego syna, wielkiego cesarza
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Konstantyna, by ufundowa³ œwi¹tyniê. Ju¿ po kilkunastu latach œwi¹tynia by³a gotowa. Sta³o siê to dok³adnie
w roku 339. Nadworny historyk Konstantyna Wielkiego, œw. Euzebiusz z Cezarei tak opisuje to zdarzenie:
„Bogobojna cesarzowa miejsce, gdzie Bo¿a Rodzicielka
urodzi³a swego Syna, wyró¿ni³a wspania³ymi pomnikami i przyozdobi³a je w wyszukany sposób. Równie¿ cesarz niebawem uczci³ to miejsce królewskimi darami,
aby srebrnymi i z³otymi klejnotami oraz kolorowo mieni¹cymi siê dywanami pomno¿yæ wspania³e dary swej
matki”. Od tamtego czasu, a wiêc od 1700 lat, Bazylika
stoi na miejscu narodzenia Pana Jezusa. Co prawda w V
wieku zosta³a powa¿nie uszkodzona przez po¿ar, ale
wnet j¹ odbudowano. Przez kolejne wieki przechodzi³a
ró¿ne koleje historii, ale ju¿ nigdy nie zosta³a zburzona.
Trwa nieprzerwanie do naszych czasów. A bywa³o bardzo groŸnie. W VI wieku, na przyk³ad, Persowie zniszczyli w Palestynie wszystko, co chrzeœcijañskie
z wyj¹tkiem œwi¹tyni w Betlejem, bo na jej fasadzie zobaczyli wyobra¿enia perskich magów, trzech mêdrców,
swoich rodaków, którzy przybyli oddaæ pok³on Dzieci¹tku. Z szacunku i przywi¹zania do swoich przodków
uczcili ich, jakby byli ¿ywi i uszanowali koœció³.
Odk¹d Betlejem odwiedzi³a œw. Helena i kaza³a wybudowaæ piêkn¹ œwi¹tyniê, przybywa³o tam coraz wiêcej
pobo¿nych chrzeœcijan. Wielu pielgrzymów przybywa
i dzisiaj, by oddaæ pok³on Jezusowi w œwiêtym miejscu
w którym siê urodzi³.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿dy z nas jest pielgrzymem,
który idzie drog¹ w³asnego ¿ycia. Czy¿ nie powinniœmy,
na tej drodze, schyliæ siê w pokorze przed Jezusem, który
przychodzi w tym œwiêtym czasie? Popatrzmy na stajenkê w naszym koœciele. Ona wo³a o nasz¹ wiarê i mi³oœæ do
Jezusa. Popatrzmy, wreszcie, na najwa¿niejsze miejsce
w naszym parafialnym Betlejem – na o³tarz. Tu codziennie rodzi siê i daje nam siebie Jezus.
Zwróæmy te¿ uwagê na ciê¿ki los chrzeœcijan ¿yj¹cych
w ojczyŸnie Chrystusa. W konflikcie izraelsko-arabskim
to w³aœnie chrzeœcijanie znajduj¹ siê w najtrudniejszej
sytuacji. Pozbawieni pracy i œrodków do ¿ycia emigruj¹
z Izraela. Jeszcze do niedawna ponad po³owê mieszkañców Betlejem stanowili chrzeœcijanie, dzisiaj s¹ oni
w zdecydowanej mniejszoœci. Pamiêtajmy o nich w modlitwie...
o. Jacek Biegaj³o
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BO¯E NARODZENIE
W SZTUKACH PLASTYCZNYCH

Œ

wiêto Bo¿ego Narodzenia, znane ju¿ od staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej, zosta³o wprowadzone dla
uczczenia wcielenia Syna Bo¿ego i uœwiadomienia wiernym owego wielkiego misterium, jakim by³o przyjœcie
na œwiat Chrystusa. Jego rangê podkreœla szczególnie liturgia, z której wywodz¹ siê powsta³e nieco póŸniej misteria bo¿onarodzeniowe, ale tak¿e zwi¹zane z ni¹ praktyki religijne, obrzêdy i zwyczaje ludowe.
Prawdê o wcieleniu Syna Bo¿ego i narodzeniu Chrystusa ukazywano równie¿ przy pomocy ilustrowania
wybranych scen biblijnych z dzieciñstwa Jezusa. Zjawisko to mo¿emy zaobserwowaæ ju¿ od najdawniejszych
czasów, dlatego ikonografia bo¿onarodzeniowa, równie¿ nasza rodzima, jest wyj¹tkowo liczna i przedstawia
siê doœæ imponuj¹co. Wcielenie Syna Bo¿ego i Jego narodziny by³y bowiem sta³ym natchnieniem dla wielu artystów, którzy nawi¹zuj¹c do Ewangelii œw. £ukasza opisuj¹cej wydarzenia nocy betlejemskiej, starali siê ukazaæ
je w sposób plastyczny i obrazowy. Wprawdzie nie zawsze s¹ to dzie³a najwy¿szej klasy, niemniej w swej z³o-

Pietro Perugino, Pok³on Trzech Króli (2 po³. XV w.)

¿onoœci i przeobra¿eniach bardzo ciekawe i niejednokrotnie oryginalne. Ich ró¿norodnoœæ i tematyka jest jednak na tyle du¿a, ¿e nie sposób przeœledziæ jej – nawet
pobie¿nie – w krótkim artykule. Istnieje jedynie mo¿liwoœæ zasygnalizowania pewnych problemów ikonograficznych oraz czêstotliwoœci wystêpowania dzie³
o okreœlonej tematyce.
Poszczególne wydarzenia z dzieciñstwa Jezusa
przedstawiano b¹dŸ w ca³ych cyklach (np. na witra¿ach czy w ksiêgach liturgicznych), b¹dŸ te¿ w pojedynczych scenach. Najczêœciej ukazywano na nich moment adoracji Dzieci¹tka przez pasterzy, lub ho³d
Trzech Króli. Popularnymi by³y zw³aszcza przedstawienia zwi¹zane z pok³onem pasterzy. Poza g³ównym
tematem adoracji Dzieci¹tka, któremu towarzysz¹ Maryja i Józef, ukazywano tak¿e treœci wydarzeñ rozgrywaj¹cych siê w ró¿nym czasie. Na dalszym planie mo¿na zatem dostrzec scenê z anio³ami, oznajmiaj¹cymi
œpi¹cym pasterzom nowinê o narodzinach Zbawiciela,
czy pasterzy spiesz¹cych do szopki betlejemskiej.
W górskim pejza¿u widoczny bywa³ tak¿e anio³, z wypisanymi na banderoli s³owami: Gloria in excelsis Deo et
in terra pax hominibus.
Temat ten utrwali³o na p³ótnie wielu znanych malarzy, jak chocia¿by Giotto, Hugo van der Goes, Piero della
Francesca, Giorgione, Tintoretto, czy El Greco. Jako pojedyncze sceny pojawia³y siê równie¿ inne kompozycje
ukazuj¹ce dzieciñstwo Jezusa, a wœród nich: Ofiarowanie
w œwi¹tyni, Ucieczka do Egiptu czy RzeŸ niewini¹tek, ale
tak¿e Dwunastoletni Jezus w œwi¹tyni.
Do najwczeœniejszych przedstawieñ nale¿y jednak
scena pok³onu Trzech Króli, która wystêpuje ju¿ w malarstwie katakumbowym. Mo¿emy j¹ zobaczyæ m.in.
w rzymskich katakumbach Domicylli. Tam na œcianie
jednego z grobów widnieje piêkne wyobra¿enie ho³du
Magów, którzy jednak wystêpuj¹ w liczbie czterech (a
nie trzech!), stoj¹c symetrycznie po dwóch z ka¿dej strony Matki Bo¿ej trzymaj¹cej na kolanach Dzieciê Jezus,
ukazanej w pozie frontalnej. Podobne ujêcie znajduje siê
równie¿ w kaplicy greckiej katakumb Pryscylli. Wspominam o tym fakcie g³ównie jako o pewnej ciekawostce,
ale równoczeœnie zgodnej z ówczesnym kanonem malarstwa, wed³ug którego g³ówne postacie kompozycji
ukazywano w pozach frontalnych, zaœ osoby towarzysz¹ce w uk³adzie symetrycznym. Ho³d Trzech Króli,
podobnie jak pok³on pasterzy, nale¿a³ zawsze do najbardziej popularnych motywów sztuki bo¿onarodzeniowej. Do tego tematu siêgali bowiem bardzo czêsto równie¿ malarze œredniowiecza, a tak¿e epoki nowo¿ytnej.
o. Adam J. B³achut OFM
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Mêdrcy œwiata, monarchowie,
gdzie spiesznie zd¹¿acie?....
Za oknem szaruga, czasem mg³a, przygnêbiaj¹ce jest
bycie w ciemnoœci, a taka jest polska zima. Wszechogarniaj¹cy mrok, skrzypi¹cy mróz i tylko œwiate³ka domów
rozpraszaj¹ na chwilê ten stan.
W taki czas chêtnie wracam myœlami do ciep³ych letnich dni, s³oñca i wakacji i zwi¹zanych z nimi podró¿y.
W³aœnie wyci¹gnê³am album ze zdjêciami, w nadziei, ¿e
wytryœnie z niego potrzebne w zimowe wieczory œwiat³o,
które ogrzeje zmarzniêt¹ duszê.
– Miko³aj, chcesz poogl¹daæ zdjêcia z wakacji? – proponujê synkowi, który w³aœnie usiad³ obok na kanapie.
– Nie mam teraz czasu, czytam ksi¹¿kê o tym, jak Jan
Pawe³ II kilkadziesi¹t razy okr¹¿y³ kulê ziemsk¹ – odpar³
Miko³aj otwieraj¹c ksi¹¿kê.
– Ja te¿ chcia³am powspominaæ podró¿e, ale widzê, ¿e
ty bêdziesz czyta³ o ciekawszych podró¿ach i to do wielu
dalekich zak¹tków œwiata. O! Jaka kolorowa mapa
do³¹czona jest do ksi¹¿eczki!
Niesamowite w ilu miejscach na Œwiecie by³ Jan
Pawe³ II. Niezwyk³e wra¿enie czyni narysowana na
mapie malutka postaæ Papie¿a w ka¿dym miejscu,
które odwiedzi³ za swojego ¿ycia.
– Ja te¿ chcia³bym zobaczyæ tyle
ciekawych miejsc – zaznaczy³ z zamyœleniem Miko³aj.
– A co chcia³byœ zobaczyæ najbardziej? – zapyta³am ciekawa, czy kilkuletni ch³opiec ma swoje wymarzone
miejsce.
–
Najpierw
to
chcia³bym zobaczyæ
Mount Everest, bo
musi byæ ogromny i siêga prawie nieba. Prawda, ¿e jak lecimy
samolotem, to prawie na wysokoœci
szczytu góry?
– Tak kochanie, a ja chcia³abym
kiedyœ pojechaæ do Betlejem i zobaczyæ to miejsce, gdzie narodzi³
siê Pan Jezus – przysz³o mi na
myœl, kiedy tak wspólnie zastanawialiœmy siê nad wymarzonym miejscem naszych
podró¿y.
– Do tej stajenki chcia³abyœ pojechaæ? – upewnia³
siê Miko³aj.
– Tam ju¿ nie ma stajni, tylko podobno stoi potê¿na œwi¹tynia, i tylko miejsce, gdzie kiedyœ by³a
stajnia zaznaczone jest gwiazd¹ – odpar³am.
– Tak¹ betlejemsk¹ gwiazd¹?- skojarzy³ Miko³aj.
– A wiesz, ¿e chyba tak. Tak sobie myœlê, ¿e gwiazdy
od wieków prowadzi³y ludzi po ró¿nych szlakach, s³u¿y³y
im za znaki „drogowe”, marynarzom nadawa³y kierunek
podró¿y, a najbardziej znanymi podró¿nikami, którzy
szli za gwiazd¹, byli Trzej Królowie zmierzaj¹cy do Be6

tlejem, bo wyczytali w uczonych ksiêgach i wybadali
w swoich doœwiadczeniach, ¿e w³aœnie tam, w okolicy,
o tej w³aœnie porze narodzi siê Ktoœ Niezwyk³y, kogo
mo¿e nie potrafili w tym czasie jeszcze nazwaæ, ale to by³
cel ich ¿yciowej podró¿y – szukaæ swojego Boga.
– A wiesz, co jest napisane w tej ksi¹¿ce o naszym Papie¿u? – Miko³aj przypomnia³ sobie widaæ coœ niezwykle
wa¿nego.
– Ojciec Œwiêty nie podró¿owa³ po to, aby zwiedzaæ
ró¿ne kraje, ani ogl¹daæ zwierzêta, ani wspinaæ siê po górach, ani przemierzaæ pustynie, ani moczyæ nogi w oceanie – zacytowa³ mój syn zaczytany w ksi¹¿ce.
– No to po co podró¿owa³, czego szuka³ w swoim
¿yciu? – podchwytliwie zapyta³am Miko³aja.
– Papie¿ odpowiedzia³ na to pytanie, które te¿ kiedyœ
zada³ mu ma³y Rzymianin.
– A odpowiedzia³ tak: „Tutaj nie ma ca³ego œwiata.
Nie wszyscy mieszkañcy Ziemi, którzy chc¹ siê ze mn¹
spotkaæ, mog¹ w³o¿yæ do walizki ubrania i buty, wsi¹œæ
do samolotu lub poci¹gu i przyjechaæ do mnie. Dlatego to ja muszê do nich dotrzeæ, by porozmawiaæ
z nimi, opowiedzieæ im o wielu wa¿nych sprawach
i pomodliæ siê wspólnie” – skoñczy³
czytaæ Miko³aj.
– No proszê, przemierzy³ tyle
kilometrów, jakby dwadzieœcia dziewiêæ razy okr¹¿y³ kulê ziemsk¹ i robi³
to po to, ¿eby z ró¿nymi ludŸmi na Ziemi
wspólnie siê modliæ, wspieraæ ich w ich trudach i opowiadaæ im o Panu Bogu – doda³am, uœwiadamiaj¹c
sobie samej, ¿e powinnam wiedzieæ, po
co ja wêdrujê po ¿yciu, w któr¹
stronê i jaka gwiazda mnie prowadzi.
W ten piêkny czas zimowy, czas radoœci z przyjœcia na Œwiat Bo¿ego Dzieciêcia, czas ciep³a i ¿yczeñ, czas przebaczenia i wspólnego dzielenia siê
mi³oœci¹ chcê wiedzieæ, dok¹d i po
co zmierzam, czy naprawdê jest to
droga do Prawdziwego Boga? Czy prowadz¹ca
mnie gwiazda jest t¹ betlejemsk¹, która wiedzie do
Boga narodzonego?
Czy na koniec tej wêdrówki zobaczê to, o czym dziœ
marzê i o co siê modlê, mojego Boga, i rzeszê Anio³ów?
I czy nic mnie z tej drogi nie zawróci, ani ¿adna
fa³szywa gwiazda nie zmyli?
Dok¹d zmierzacie mêdrcy, monarchowie, bliscy moi,
synu, mê¿u, s¹siedzi, znajomi i nieznajomi?...
... Powiedzcie nam Trzej Królowie – chcecie widzieæ
Dzieciê!
Bo¿e Narodzenie, 2007
MP
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£AMIG£ÓWKI DLA NAJM£ODSZYCH
LABIRYNT ZE ZNAKIEM

BO¯ONARODZENIOWE ŒWIATE£KA

Znaki wskazuj¹ nam, co mamy robiæ i gdzie siê
udaæ. Anio³ powiedzia³ pasterzom o znaku, który
pomóg³ im znaleŸæ miejsce, gdzie narodzi³o siê
dzieci¹tko Jezus.
Wska¿ pasterzowi przejœcie przez labirynt.

Dokoñcz rysunek ³¹cz¹c kolejno punkty od 1 do 29
i ³adnie pokoloruj obrazek.

BRAKUJ¥CE PRZEDMIOTY
Na obrazku lewym jest 10 rzeczy, których brakuje na obrazku prawym. Czy potrafisz je odnaleŸæ.
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Wizyta œw. Miko³aja
9 grudnia, nieco spóŸniony – bo przecie¿ gdy brak œniegu, to ciê¿ko ci¹gn¹æ sanie – zawita³
do naszego koœcio³a œw. Miko³aj...

FRANCISZKAÑSKI OŒRODEK
REKOLEKCYJNO-POWO£ANIOWY
zaprasza na

REKOLEKCJE DLA
M£ODZIE¯Y MÊSKIEJ
(od 3 klasy gimnazjum wzwy¿)
1. turnus:
2. turnus:
3. turnus:

Zakopane, 21–27 stycznia 2008,
Kazimierz Dolny, 28 stycznia – 3 lutego 2008,
Zakopane, 18–24 lutego 2008.

Nale¿y zabraæ ze sob¹ koniecznie:
pisemn¹ zgodê rodziców (niepe³noletni),
wa¿n¹ legitymacjê szkoln¹/studenck¹, œpiwór, Pismo œw., ró¿aniec,
kapcie, wygodne buty ponad kostkê, ciep³e rzeczy, ma³y plecak
na ca³odzienn¹ wêdrówkê, lekarstwa (jeœli jakieœ za¿ywasz),
160 z³otych (ubezpieczenie, noclegi i wy¿ywienie).
Rekolekcje zaczynaj¹ siê w dzieñ przyjazdu o godz. 18.00, a koñcz¹
ostatniego dnia o godz. 8.00.
Zapisy przyjmujemy do 10 stycznia 2008
Franciszkañski Oœrodek
Rekolekcyjno-Powo³aniowy
ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków
tel. 792 26 03 74
e-mail: franciszkanie@gmail.com
www.braciamniejsi.pl

8

Bo¿e Narodzenie 2007

Bo¿e Narodzenie 2007

Nie samym chlebem...

Nr 40

Franciszkañskie Dni Braterstwa
W dniach 23–25 listopada nasza parafia prze¿ywa³a œwiêto
m³odzie¿y. Ju¿ w pi¹tek po po³udniu zaczêli do naszego
klasztoru zje¿d¿aæ m³odzi ludzie, gromadz¹cy siê na co
dzieñ przy klasztorach naszej Prowincji. W sumie ponad
150 m³odych ludzi z: Przemyœla, Jaros³awia, Zakliczyna,
Wieliczki, Krakowa-Azorów, Konina, Brzezin £ódzkich,
Che³ma, W³oc³awka, Warszawy i Pilicy. Przybyli równie¿
spoza naszej Prowincji: z Kutna, Góry Kalwarii, Torunia oraz
Kielc. Razem z nimi przyjechali ich opiekunowie: o. Jacek Robak, o. Ambro¿y Nowak, o. Mariusz Kurantkiewicz, o. Mariusz
Tabor, o. Robert Konik, o. diak. Jacek Dudziñski...
Organizatorem Franciszkañskich Dni Braterstwa jest
Franciszkañski Oœrodek Rekolekcyjno-Powo³aniowy,
ale ca³oœci¹ koordynowa³ prowincjalny animator ds. m³odzie¿y, o. Klaudiusz Bartos. Franciszkañskie Dni Braterstwa to inicjatywa, któr¹ kilka dobrych lat temu rozpocz¹³
ówczesny referent ds. powo³añ i m³odzie¿y, o. Mariusz
Tabor.
W tym roku has³em przewodnim FDB by³a PRACA. Temat
ten zaproponowali m³odzi ludzie podczas tegorocznej Krakowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasn¹ Górê. W zwi¹zku z tematem zaproszeni byli specjalni goœcie, którzy spotkali
siê z m³odzie¿¹ i poruszyli ten temat w ró¿nych aspektach: p. Rafa³ Abratañski (ekonomia), duszpasterz akademicki diecezji gliwickiej, ks. dr Robert Chudoba (Moralne aspekty pracy), o. Eryk Hoppe OFM (Praca w pojêciu
œw. Franciszka).
Zadaniem Dni Braterstwa jest mo¿liwoœæ spotkania siê
m³odych ludzi, poznania siê, dzielenia siê swoimi prze¿yciami, swoj¹ wiar¹, a przede wszystkim spontaniczn¹ radoœci¹.
W planie nie zabrak³o oczywiœcie modlitwy, codziennych Eucharystii, a tak¿e mo¿liwoœci zwiedzania Krakowa. Z m³odzie¿¹ spotka³ siê równie¿ Wikariusz naszej Prowincji,
o. Teodor Knapczyk.
Franciszkañskie Dni Braterstwa to czas, w którym
m³odzi ludzie mog¹ pooddychaæ nieco innym, Franciszkowym, powietrzem. I mamy nadziejê, ¿e dni te zachêc¹
m³odzie¿ do wziêcia udzia³u w innych projektach naszego
Oœrodka.
(red.)

9

Nr 40

Nie samym chlebem...

Bo¿e Narodzenie 2007

Z ¯ Y C I A PA R A F I I
P L A N W I Z Y T Y D U S Z PA S T E R S K I E J
PONIEDZIA£EK, 07.01.2008.

PONIEDZIA£EK, 14.01.2008.

UL. OJCOWSKA:
NUMERY 2–58, 3–19 BLOK

UL. SOSNOWIECKA, SMÊTNA, LAZUROWA
i RADZIKOWSKIEGO, SOSNOWIECKA – BLOKI: 11A i B.

WTOREK, 08.01.2008.
UL. OJCOWSKA:
NUMERY 62–88, 23–59,
BLOKI: 23A, 23B i 23C

ŒRODA, 09.01.2008.
Ul. OJCOWSKA:
NUMERY 90–120A, 61A–105

CZWARTEK, 10.01.2008.
UL. OJCOWSKA:
NUMERY 122–158, 107–129

PI¥TEK, 11.01.2008.

WTOREK, 15.01.2008.
UL. STAWOWA.

ŒRODA, 16.01.2008.
UL. CHE£MOÑSKIEGO i ŒMIA£A.

CZWARTEK, 17.01.2008.
UL. JASNOGÓRSKA, STELMACHÓW, HO¯A, S£OTNA,
DZIELNA, CHMURNA, WALECZNA, NAWOJOWSKA.

PI¥TEK, 18.01.2008.
UL. BUDRYSÓW, SZAROTKI,
NA POLACH (NR NIEPARZYSTE Z WYJ¥TKIEM BLOKÓW),
UL. DZIEWANNY i PEJZA¯OWA.

SOBOTA, 19.01.2008.

UL. OJCOWSKA:
NUMERY 160–176, 131–161
UL. OKRÊ¯NA.

UL. NA POLACH (NR PARZYSTE),
BLOKI NR 3, 25, 27 i 29.

SOBOTA, 12.01.2008.

PONIEDZIA£EK – 21.01.2008.

UL. PASTERNIK,
UL. ZABORSKA.

UL. NA POLACH
BLOKI NR: 31, 33 i 35.

CZAS WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ, TO WSPÓLNA MODLITWA KAP£ANA Z RODZIN¥ I B£OGOS£AWIEÑSTWO, KTÓRE ZA POŒREDNICTWEM KAP£ANA BÓG POZOSTAWIA W RODZINIE.
WIZYTÊ DUSZPASTERSK¥ ROZPOCZYNAMY O GODZ. 15.00, W SOBOTÊ O GODZ. 14.00.
RODZINY, KTÓRE NIE MOG¥ Z RÓ¯NYCH POWODÓW PRZYJ¥Æ KAP£ANA W WY¯EJ WYZNACZONYM TERMINIE, A PRAGN¥ TO
UCZYNIÆ W INNYM, PROSIMY O KONTAKT Z PARAFI¥.
ZE WZGLÊDU NA WIZYTÊ DUSZPASTERSK¥ KANCELARIA PARAFIALNA W CZASIE TRWANIA KOLÊDY BÊDZIE CZYNNA W GODZINACH PRZEDPO£UDNIOWYCH OD 10.00 DO 11.00. MO¯NA TE¯ KONTAKTOWAÆ SIÊ TELEFONICZNIE: 012-637-55-96, TEL. KOM.
888-639-744.

APELUJEMY PONOWNIE
o niestawianie samochodów
w bezpoœrednim s¹siedztwie wejœcia
do koœcio³a, a ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo pieszych o nieu¿ywanie
schodów i zjazdu dla niepe³nosprawnych
w kierunku œwiate³ przy skrzy¿owaniu
ul. Pasternik i Ojcowskiej jako wyjazdu
z parkingu.
Szanujmy siebie i wspólne dobro
przestrzegaj¹c zasad ruchu drogowego
a nade wszystko rozs¹dku.

Z GABLOTY PARAFIALNEJ
PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW W KOŒCIELE
Msze œwiête w niedziele: 7.00, 9.00 (dla m³odzie¿y),
10.30 (dla dzieci),12.00 (suma), 18.00
Msze œwiête w dni powszednie: 7.00, 18.00
W uroczystoœci i œwiêta nieobowi¹zkowe dodatkowa
Msza œwiêta o godz. 9.00
Nabo¿eñstwa okresowe: 17.30
SpowiedŸ podczas ka¿dej Mszy œwiêtej
Odwiedziny chorych – I pi¹tek miesi¹ca od godz. 9.00
Kancelaria parafialna czynna w poniedzia³ki, œrody
i pi¹tki w godzinach 18.00–19.30

Redakcja biuletynu: o. Remigiusz Balcerak (red. nacz.), o. Jacek Biegaj³o, Barbara Mikuszewska-Kamiñska,
Ma³gorzata Palim¹ka, Tomasz Kisilewicz, Marcin Herzog (red. techn.)
Adres do korespondencji: Klasztor OO. Franciszkanów, ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków, tel. 012 637 55 96, 012 626 46 40

Wszystkich sympatyków i chêtnych do wspó³pracy przy redagowaniu niniejszego biuletynu zachêcamy do nadsy³ania propozycji
i ewentualnych materia³ów do druku oraz prosimy o kontakt pod adresem mailowym: NieSamymChlebem@ofm.opoka.org.pl
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