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Bo¿onarodzeniowe zwyczaje
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia maj¹ bez 

w¹tpienia wyj¹tkowy charakter. Gor¹czkowe 
p r zygo to wa n i a  i  n e r wo wa  go n i t wa  
za zakupami nie mog¹ jednak przes³oniæ 
ich rodzinnej atmosfery, w której od wielu ju¿ 
p o ko l e ñ  p r a k t y k u j e m y  r ó ¿ n o r a k i e  
bo¿onarodzeniowe zwyczaje. Warto zatem 
dziœ skierowaæ nasze myœli w stronê domu 
rodzinnego, który niejednokrotnie pachnia³ 
dopiero co przyniesionym sianem, œwie¿o upieczonym ciastem i œwi¹teczn¹ choink¹, 
pod któr¹ odnajdywaliœmy upragnione prezenty. W³aœnie tam - w blasku wigilijnej 
œwiecy - uczyliœmy siê rozpoznawaæ twarze bliskich nam osób, z których wielu nie ma 
ju¿ poœród nas. Atmosfera tamtych dni ju¿ nied³ugo na nowo zagoœci w naszych 
mieszkaniach i domach. Byæ mo¿e bo¿onarodzeniowa szopka, piêknie przyozdobiona 
choinka lub te¿ radoœnie œpiewana kolêda oka¿¹ siê niebawem swoistym œrodkiem 
do zetkniêcia siê z samym Bogiem. Przed nami zaœ po raz kolejny pojawi siê wyj¹tkowa 
mo¿liwoœæ powrotu do Ÿróde³ naszej wiary, do dzieciêcego wrêcz zawierzenia Bogu. 
Wszystkie œwi¹teczne zwyczaje maj¹ nas zatem doprowadziæ do lepszego ¿ycia 
w kontekœcie wiary, któr¹ wyznajemy. Dlatego te¿ nabior¹ one sobie w³aœciwego 
sensu, gdy bêd¹ wyp³ywa³y z faktu, ¿e Bóg naprawdê dla nas siê narodzi³ w osobie 
Jezusa z Nazaretu.

¯³óbek - szopka
Grota betlejemska, miejsce narodzin Chrystusa, od samego pocz¹tku by³a miejscem 

otoczonym szczególn¹ czci¹ ze strony chrzeœcijan. Z polecenia œw. Heleny, matki 
cesarza Konstantyna Wielkiego, zbudowano nad ni¹ w IV wieku bazylikê. Od VI 
stulecia zaœ zaczêto czciæ drewniany ¿³óbek, w którym le¿a³o Dzieci¹tko Jezus, 
w specjalnej kaplicy w rzymskiej Bazylice Najœwiêtszej Maryi Panny Wiêkszej. Œw. 
Franciszkowi z Asy¿u natomiast zawdziêczamy ideê budowania szopek betlejemskich 
w koœcio³ach parafialnych. W 1223 r. zbudowa³ on w pobli¿u Greccio obszern¹ szopkê, 
w której znalaz³o siê nawet miejsce dla os³a i wo³u. Do Polski ten piêkny zwyczaj 
przywêdrowa³ razem z Zakonem Ojców Bernardynów ok. XVII wieku. Najbardziej 
znane s¹ tzw. szopki krakowskie, których coroczna wystawa, pocz¹wszy od 1927 r., 
odbywa siê na krakowskim Rynku przy pomniku Adama Mickiewicza.      (c.d. na str. 2 i 3)
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W tym czasie Maryja wybra³a siê i posz³a z poœpiechem w góry do pewnego miasta 
w pokoleniu Judy. Wesz³a do domu Zachariasza i pozdrowi³a El¿bietê. Gdy El¿bieta 
us³ysza³a pozdrowienie Maryi, poruszy³o siê dzieci¹tko w jej ³onie, a Duch Œwiêty nape³ni³ 
El¿bietê. Wyda³a ona okrzyk i powiedzia³a: „B³ogos³awiona jesteœ miêdzy niewiastami 
i b³ogos³awiony jest owoc Twojego ³ona. A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego Pana przychodzi 
do mnie? Oto, skoro g³os Twego pozdrowienia zabrzmia³ w moich uszach, poruszy³o siê 
z radoœci dzieci¹tko w ³onie moim. B³ogos³awiona jesteœ, któraœ uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê 
s³owa powiedziane Ci od Pana”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
SENS ¯YCIA

Bycie wierz¹cym wcale nie oznacza, ¿e cz³owiek bêdzie mia³ ³atwiejsze 
¿ycie. Czêsto jest wrêcz przeciwnie. Osoby wierz¹ce nara¿aj¹ siê 
na szykany i drwiny. Musz¹ znosiæ „niewygody”, bo nie mog¹ iœæ 
przez ¿ycie na skróty, rezygnuj¹c z zasad moralnych. Mo¿e dlatego nigdy 
nie zostan¹ milionerami albo celebrytami. „Nagroda”, jak¹ otrzymuj¹ 
wierni od Boga, ma zupe³nie inny wymiar. Pan obdarza ich swoim 
b³ogos³awieñstwem. ¯ycie wierz¹cych nabiera sensu, a w cierpieniu, 
gdy siê pojawi, potrafi¹ zauwa¿yæ wartoœæ. Na oddziale onkologicznym 
le¿a³o dwóch ludzi. Obaj w beznadziejnym stanie. Jeden z nich, cierpi¹c, 
modli³ siê jednoczeœnie o nawrócenie swojego syna. Drugi wci¹¿ 

utyskiwa³. W oczach pierwszego, pomimo bólu, skrzy³a siê nadzieja. Oczy drugiego by³y 
przygas³e i smutne. Maryja otrzyma³a b³ogos³awieñstwo, poniewa¿ zaufa³a Bogu. Przyjê³a 
na siebie zaszczytny, ale i trudny obowi¹zek bycia matk¹ Syna Bo¿ego. Wizyta u El¿biety 
to dopiero pocz¹tek jej ¿yciowej pielgrzymki. Przyjdzie jej jeszcze b³¹kaæ siê z Józefem 
po Betlejem. Przymuszona mieczem Heroda bêdzie uciekaæ do Egiptu. Jej serce przebije miecz 
boleœci, gdy na Golgocie ujrzy umieraj¹cego Syna. Zostanie jednak Matk¹ Koœcio³a. 
Bóg wyniesie J¹ do chwa³y i postawi najwy¿ej ze wszystkich stworzeñ na ziemi. Wybór Boga 
w ¿yciu sprawia, ¿e zostajemy wpisani w Jego plan zbawienia ludzkoœci. Cz³owiek nie jest odt¹d 
samotnie id¹cym przez ¿ycie wêdrowcem, ale czêœci¹ wspólnoty, która zmierza do chwa³y 
niebieskiej. 

        (Dzieñ Pañski 61/2012)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
Op³atek  (c.d. ze str. 1)

Tradycyjne spo¿ywanie wieczerzy wigilijnej poprzedza dzielenie siê bia³ym op³atkiem, czyli 
bardzo cienkim niekwaszonym chlebem. Ten prosty zwyczaj nacechowany jest g³êbok¹ symbolik¹, 
a jego pocz¹tki siêgaj¹ korzeni chrzeœcijañstwa. Pocz¹tkowo nie by³ on zwi¹zany z okresem Bo¿ego 
Narodzenia, lecz raczej odnosi³ siê do Eucharystii. Znano bowiem, zarówno na Wschodzie, jak i na 
Zachodzie Koœcio³a, zwyczaj „b³ogos³awienia chleba” (w czasie Mszy œw. i poza ni¹) i spo¿ywania go 
jako rodzaju komunii duchowej. Owe pob³ogos³awione chleby zwano eulogiami. Dziel¹c siê nimi, 
okazywano sobie wzajemn¹ mi³oœæ i ¿yczliwoœæ. Gest ten wskazywa³ tak¿e na przynale¿noœæ do tej 
samej lokalnej wspólnoty koœcielnej. Staro¿ytna praktyka zwi¹zana z eulogiami os³ab³a na skutek 
dekretów tzw. synodów karoliñskich z IX wieku. Obawiano siê bowiem, ¿e w œwiadomoœci wiernych 
mo¿e zostaæ zamazana ró¿nica miêdzy chlebem konsekrowanym, czyli Eucharysti¹, a chlebem 
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pob³ogos³awionym poza Msz¹ œw. Dzisiaj tradycja zwi¹zana z dzieleniem siê op³atkiem jest 
zwyczajem wy³¹cznie polskim, którego piêkno Cyprian Kamil Norwid opisuje w takich oto s³owach: 
Jest w moim kraju zwyczaj, ¿e w dzieñ wigilijny,/ Przy wzejœciu pierwszej gwiazdy wieczornej 
na niebie,/ Ludzie gniazda wspólnego ³ami¹ chleb biblijny,/ Najtkliwsze przekazuj¹c uczucia 
w tym chlebie.

Choinka - drzewko bo¿onarodzeniowe
Trudno wskazaæ na przyczyny, dla których drzewko iglaste zaczêto kojarzyæ z obchodami œwi¹t 

Bo¿ego Narodzenia. W wielu kulturach i religiach uchodzi ono za symbol ¿ycia, odradzania siê 
i p³odnoœci. Jedno z najstarszych przedstawieñ drzewka bo¿onarodzeniowego odnajdujemy 
na miedziorycie s³ynnego malarza i grafika Lucasa Cranacha (zm. w 1553 r.). Zwyczaj ten 
rozpowszechni³ siê najpierw w mieszczañskich rodzinach niemieckich, tyrolskich i austriackich, 
sk¹d te¿ pod koniec XVIII wieku przeniós³ siê do pozosta³ych krajów europejskich. Ciekawa jest te¿ 
swoista teologia choinki. Otó¿ bia³e œwiate³ka umieszczone na niej maj¹ wskazywaæ bezpoœrednio 
na Chrystusa, który przyszed³ na œwiat jako „Œwiat³o na oœwiecenie pogan”, a ¿ywe zielone drzewo 
jod³owe ma symbolizowaæ Chrystusa jako �ród³o wszelkiego ¿ycia. Dzisiaj, niestety, pod wp³ywem 
zmieniaj¹cych siê wymogów estetyczno-kulturowych oraz ze wzglêdów praktycznych zatracono 
dawny wydŸwiêk tego znaku.

Kolêdy
Obecnie kolêda kojarzy siê przede wszystkim z pieœni¹ o tematyce bo¿onarodzeniowej lub te¿ 

z odwiedzinami parafialnych duszpasterzy, które niebawem rozpoczn¹ siê w naszych domach. 
Sama zaœ nazwa „kolêda” w staro¿ytnym Rzymie oznacza³a pierwszy dzieñ ka¿dego nowego 
miesi¹ca. Szczególnie uroczyœcie obchodzono tam tzw. calendae (w styczniu), które dziêki 
Juliuszowi Cezarowi sta³y siê pocz¹tkiem nowego roku administracyjnego. W³aœnie w czasie ich 
trwania odwiedzano siê wzajemnie oraz obdarowywano ró¿nego rodzaju podarkami, œpiewaj¹c 
przy tym okolicznoœciowe pieœni. Kolêdy stanowi¹ zatem bardzo specyficzny literacki gatunek 
œpiewanej teologii, w której jest miejsce na wrêcz pewnego rodzaju spoufalanie siê z Bogiem 
w osobie Jezusa Chrystusa. W ka¿dej z nich drzemie ogromny ³adunek emocjonalny, który sprawia, 
¿e s¹ one bliskie ka¿demu cz³owiekowi.

Wolne miejsce przy stole
A trzy krzes³a polskim strojem, ko³o sto³u stoj¹ pró¿ne i z op³atkiem ka¿dy swoim idzie do nich 

sp³acaæ d³u¿ne i pok³ada na talerzu Anielskiego Chleba kruchy, bo w tych krzes³ach siedz¹ duchy 
(Wincenty Pol). Pozostawienie choæby jednego wolnego miejsca przy stole dla niespodziewanego 
goœcia siêga bardzo dawnego, pieczo³owicie zachowywanego zwyczaju, który odnosi siê do stale 
obecnej przy wigilijnym stole pamiêci o zmar³ych. Wyra¿a równie¿ symbolicznie obecnoœæ 
Chrystusa poœród uczestników œwi¹tecznej kolacji.

Prezenty gwiazdkowe
Dzisiejsz¹ tradycjê wrêczania bo¿onarodzeniowych prezentów, wed³ug bardzo wielu Ÿróde³, 

zawdziêczamy Marcinowi Lutrowi, który w 1535 r. domaga³ siê, aby protestanci zaniechali zwyczaju 
„œw. Miko³aja”, a prezenty dawali swoim dzieciom jako dar samego „Dzieci¹tka Jezus”. Z czasem 
wszystkie kraje chrzeœcijañskie, w tym tak¿e katolickie, przyjê³y tê praktykê. Œlad dawnej tradycji 
œw. Miko³aja biskupa obecnie rozpoznajemy w postaci tzw. Gwiazdora ubranego w szaty biskupie, 
z mitr¹ i pastora³em, który w Wigiliê przynosi dzieciom prezenty. Osobn¹ tradycjê obdarowywania 
prezentami znajdujemy w Italii. Nazywa siê ona „Befana” (od „Epifanii” - uroczystoœci Objawienia 
Pañskiego). Na koniec warto jednak jeszcze raz dobitnie podkreœliæ, ¿e najwiêkszym gwiazdkowym 
prezentem ofiarowanym naszym bliskim jesteœmy my sami. Nigdy o tym nie zapominajmy. 
Szczególnie zaœ w czasie bo¿onarodzeniowym stawajmy siê - dos³ownie i w przenoœni - darami 
dla naszych bliŸnich na wzór Jezusa z Nazaretu, który wed³ug nowotestamentowych tekstów 
narodzi³ siê w Betlejem.                                                            (Niedziela 52/2006)



str. 4 Pos³aniec œw. Brunona

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
ul. Wojska Polskiego 135, 18-400 £om¿a

Konto: Bank Pekao SA 57 1240 1532 1111 0000 2055 6732
Proboszcz i kancelaria tel. 86 216 39 55, wikariat tel. 86 216 94 50

E’mail: dariusz.nagorski@gmail.com 
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. To ju¿ ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjœcie Pana. Trzeba wiêc zrobiæ 
pewne podsumowanie tego okresu – czy rzeczywiœcie by³ on czasem czuwania i oczekiwania, 
w którym odczuliœmy bliskoœæ przychodz¹cego Zbawiciela? Jeœli jest jeszcze coœ do poprawienia – 
wykorzystajmy jak najlepiej ostatnie dni Adwentu. WeŸmy udzia³ w roratach, które w naszym 
koœciele s¹ odprawiane o godz. 7 . Skorzystajmy z sakramentu Bo¿ego mi³osierdzia: spowiedŸ 
œwiêta w czasie ka¿dej Mszy Œwiêtej. Nie odk³adajmy sakramentu pokuty na ostatni¹ chwilê. 

2. Maryja bieg³a z poœpiechem, by nieœæ pomoc swojej krewnej El¿biecie. Niech ten przyk³ad obudzi 
w nas solidarnoœæ z potrzebuj¹cymi. 

3. W czwartek Wigilia Bo¿ego Narodzenia – wieczór szczególny, o czym œpiewamy w jednej 
z pastora³ek. To dzieñ, który zaczyna siê po zmroku, kiedy wszyscy wszystkim œl¹ ¿yczenia. Niech to 
bêdzie czas pojednania i przebaczenia w naszych domach i rodzinach. Od gestu pojednania, 
wspólnej modlitwy i podzielenia siê op³atkiem rozpocznijmy wigilijn¹ wieczerzê.

Po zakoñczonym posi³ku pozostañmy w rodzinnym gronie, by œpiewaæ kolêdy, by wspólnie siê 
radowaæ z przyjœcia Zbawiciela na œwiat. PrzyjdŸmy do naszej œwi¹tyni na wieczór kolêd o godz. 23   
a nastêpnie Pasterkê o godz. 24 .

4. W pi¹tek, 25 grudnia, w dzieñ Bo¿ego Narodzenia, Msze Œwiête w naszym koœciele o godz.7 , 9 , 
11 ,13 , i 18  (o godz.15  Mszy Œwiêtej nie bêdzie). Podobnie w drugi dzieñ œwi¹t, w sobotê 26 
grudnia, w œwiêto Œwiêtego Szczepana, pierwszego mêczennika. W uroczystoœæ Narodzenia 
Pañskiego, która wypada w pi¹tek, nie obowi¹zuje oczywiœcie wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów 
miêsnych.

5. Solenizantom i jubilatom przekazujemy najserdeczniejsze ¿yczenia.
  Wasz Proboszcz

00

00

00

00 00

00 00 00 00

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18

Parafialny Zespó³ CARITAS przy naszej parafii sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy czynnie w³¹czyli siê w zbiórkê 
¿ywnoœci i pieniêdzy w sklepach oraz przy koœciele. 
Pomoc ta z pewnoœci¹ jest bardzo potrzebna 
w przedœwi¹tecznym okresie. Dzisiejsze trudne czasy 
wymagaj¹ jak najwiêkszej l iczby prawdziwie 
chrzeœcijañskich postaw. Dlatego jeszcze raz serdecznie 
dziêkujemy.
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