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Adwent

W oczekiwaniu na cud
narodzin Boga-Człowieka

je d yn ie ten, któ ry się do tego
przyjścia nie przygotow ał. Im
bliższe jest nadejście C h ry 
stusa, tym nastrój oczekiw a
nia jest radośniejszy, zwłasz
cza od trzeciej niedzieli A d 
w entu. O dzw ierciedla to rów 
nież litu rg ia Mszy św., radoś-

Adw ent. Stajem y dziś na
progu now ego roku kościel
nego. Okres poprzedzający naj
większe w ydarzenie dla całej
ludzkości, jakim jest narodze
nie B oga-C złow ieka nazyw am y
w łaśnie adw entem . W liturgii
Kościoła zap an o w ał duch ad 
w entow y, dziw nie uroczysty,
cichy i skrom ny. Jest to czas
przygotow ania naszych serc i
dusz na przyjście Z b aw icie
la.

W tym czasie adw entow ego
oczekiw ania, d ociera do nas
św iadom ość własnej n ie do sko 
nałości, ułom ności duchow ej —
czyli naszej ludzkiej grzesz
nej natury. Jednocześnie w ie 
my, że Bóg jest w sp a nia ło 
m yślny, w ybaczający i pociąga
ją c y nas ku Ś w iatłości i Praw
dzie. „W zbudź, pro sim y Cię,
Panie, potęgę T w o ją i p rzy-

A dw ent je s t czasem , w k tó 
rym je ste ś m y wezwani, aby
coraz bardziej się do Boga
zbliżyć. P am iętajm y więc
szczególnie w tym czasie, że
je ste ś m y w drodze do Boga.
On w ychodzi na nasze sp o t
kanie. On przygotow u je nam
drogę. P ow inniśm y z N im
współpracować, także p r z y 
gotow yw ać tę drogę; w yrów 
nywać g ó ry p ych y i zarozu 
m iałości, zasypyw ać doły
małoduszności, fa łszyw ej p o 
kory.
bądź!” — tym i słow am i m odli
się K ościół przez cały okres
A dw entu. W m o d litw ie tej w yra 
żam y całą sw oją tęsknotę i
oczekiw anie na obiecane p rzyjNASZA OKŁADKA
Sandro Botticelli — „M is ty c z n e N a ro 
d z in y ” (1501 r.), L o n dyn , N a tio n a l G a lle ry

Czas Adw entu przygotow uje na to ważne wydarzenie: Zw iastow anie Pasterzom, że
narodził się Zbaw iciel (O braz Benjam ina Gerritza Cuypa, X V II w.)

ście Jezusa Chrystusa. „Przyjdź,
Panie!” Przyjdź, bo p otrzebu
je m y T w ojej pom ocy, Tw ojej
s iły i łaski Tw ego zm iłow a 
nia!
Na obiecane przyjście Pana
nie m ożna oczekiw ać, trw ając
w lęku, trw odze czy sm utku.
U czucie lęku ma zastąpić ra
dość i odw aga. N adejścia Pana
n ikt nie pow inien się bać, chyba

nie sław iąca rychłe sp ełnie 
nie się o biecanych zapow ie
dzi:
„W eselcie się w Panu zaw 
sze, m ów ię pow tórnie: W eselcie
się. Skrom ność wasza niech bę
dzie zn an a wszystkim ludziom .
Pan blisko je s t” (Ps. 8 5 ,1 ).

Bóg przem awia do człow ieka
jedynie wówczas, gdy człowiek jest

Stary polski dwór w Modlnicy. Daw niej czas Adwentu był okresem całkow itego wyci
szenia, spokoju, czasem oczekiw ania. Na naszym zdjęciu: zastygły w zim owej scenerii
polski dworek symbolizuje to wewnętrzne wyciszenie, zadumę i tęskne oczekiwanie

P am iętajm y na co dzień o
tym , że Bóg sta ł się człow ie
kiem p o to tylko, by właśnie
lu dzi podn ieść do godności
dzieci B ożych. J e zu s ro d zi
się dla nas, byśm y odradzali
się do nowego życia dla
Niego, w N im i p r ze z Niego.
D ziś On je s t dzieckiem , by
dziecięctwo Boże było p r ze z
nas ukochane. K iedyś bo
wiem przypom ni nam w szyst
kim : „Jeżeli nie staniecie
się ja k o dziatki, nie w ej
dziecie do K rólestw a B oże
go

wa, które m iało stać się Ciałem i
O dkupieniem nas wszystkich.

Czas Bożego Narodzenia

N iepojęta Tajem nica.

K o lęd a

Czas w yp ełn ił się. Bóg zstąpił
na ziemię. Słowo stało się Ciałem
i zam ieszkało wśród nas. C zeka
m y na św ięta B ożego N aro d ze
nia z radością. Ze wzruszeniem

słuchać będziemy tych słów, któ
re tak dobrze znam y. O to one:
„G dy wszystko było pogrą
żone w głębokim m ilczeniu, a
noc w swym biegu połow y
drogi dosięgała, w szechm ocne
Słow o Tw oje, Panie, zstąpiło z

” •

G rudzień
koniec roku
to czas refleksji. Podsumowu
je m y kończący się rok. R o z
licza m y się ze sobą, z ota
czającym i nas ludźm i, z bli
skim i, z m ijającym czasem .
Z astanaw iam y się, co zrea 
lizow aliśm y, a co nadal p o po zo sta ło w krainie naszych
zam ierzeń i planów . Są to
sw o iste rachunki sumienia.
Z darza się, że obw iniam y
innych o sw oje niepow odze
nia, a p rze cież to m y sam i
(nasze m yśli i czyny) je s te ś 
m y tw órcam i własnego losu.
Pow inniśm y o tym pam iętać.
Najpierw przeanalizujmy wła
sne postępow anie, by nie
szu kać winnych tam , gdzie
ich nie ma.
—

skupiony. Bóg przem awia w
ciszy i spokoju.
W łaśnie w ciszy, znaczonej
słow am i przedw iecznego dia
logu M aryi i A rch an io ła Ga
briela, Bóg staje się czło w ie 
kiem. W ciszy i g łę bo kim
m ilczeniu św iata Bóg p rzych o 
dzi na ziemię, stając się jednym
z nas...
„O to ja, służebnica Pańska,
niech m i się stanie w edług
słowa tw ego” — pow iedziała

M aryja w odpow iedzi Bożemu
w ysła n nikow i. U w ierzyła i była
g oto w a — w je dnej ch w ili —
p rzyjąć do sw ego ciała, pod
serce, Niepojętą Tajem nicę S ło-

Jan C hrzciciel jaśn iejąca
p o sta ć z rozw ażań adw ento
wych
poprzedn ik C hry
stusa, pragn ął przygo to w a ć
drogę Panu. Sam Bóg uczy
n ił zeń zw iastuna nadejścia
Łaski, zw iastunem p rzy jśc ia
na św iat Chrystusa. Jan
C hrzciciel w zyw ał naród ż y 
dow ski do zm ian y życia, do
otw arcia serc i um ysłów na
p rzy jście Pana. D zisiaj
czyn i to K ościół w stosunku
do nas w św iętej liturgii.
Wołanie św .Jana Chrzciciela
skłania nas do praw dziw ego
odnowienia życia, do szczerej
po ku ty, do p rzy jęcia c zy 
stym sercem ła sk i Bożej.

—

—

—

—

nieba, z królewskiego tronu”
(Ps. 98, 1). „I porodziła Syna
swego pierw orodnego i ow i
nęła G o w pieluszki i położyła w
żłobie, gdyż nie było dla nich
m iejsca w gospodzie” (Łk 2, 7).
C zy jesteśm y już przygoto
w ani na tę chw ilę? Jeżeli nie,

p osłu ch a jm y słów św. Pawła:
„Pora nam , ju ż powstać ze snu.
T eraz bow iem bliższe jest zba
w ien ie nasze... N oc ju ż m inęła i
przybliżył się dzień. O drzućm y
tedy uczynki ciem ności i przy
w dziejm y zbroję światła” (Rzym
1 3 ,1 1 -1 2 ).

Ż yjm y w duchu p ra w d y i m iłości, a b yśm y b yli p rzygotow an i na
dzień p rzy jścia Pana. W tedy zaczniem y nowe życie w Bogu.

Lulajże,
Jezuniu

__

Lulajże, Jezuniu,
moja perełko.
Lulajże, Jezuniu,
me pieścidełko.
L u lajże, Jezuniu,
lulajże, lulaj!
A T y Go, M atulu,
w p ła czu utulaj.
Z am knijże znużone
płaczem pow ieczki.
U tu lże zemdlone
łkaniem usteczki.
L u la jże ....
Lulajże, piękniuchny
nasz Aniołeczku,
Lulajże, w dzięczniuchny
św iata K w ia teczk u .
L u la jże ...
L u lajże, R ó ży c zk o najozdobniej sza,
L u lajże, Lilijko
najprzyjem niejsza.
L u la jże ...
Lulajże, przyjem n a
oczom G w iazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze
św iata Słoneczko.
L u la jże ...
M y z Tobą tam
w niebie spocząć pragniemy,
Ciebie tu na ziem i
kochać będziem y.
L u la jże ...
W świętą Noc Bożego Naro
dzenia pójdźmy wszyscy na
Pasterkę.
Uczestnicząc
w
misterium Mszy św. pomyśl
my, że znów stał się cud.
Bowiem w nasze często sko
łatane i zagubione serce,
znów dostał się potężny
strumień światła... To sam
Jezus, który przychodzi do
nas stale, aby żyć wśród nas,
by umocnić siły, dodać wiary
i otuchy wszystkim ludziom.

LIST PASTERSKI
na Boże Narodzenie AD 2004
„ N a r o d z i ł się w a m Z b a w ic ie l, k tó r y m j e s t M e s ja s z P a n

(Łk 2 ,1 1 )

Tej samej nocy, kiedy to Maryja Dziewica rodzi
swego Syna Pierworodnego, owija Go w pieluszki i
kładzie w żłobie, nieopodal Betlejem — jak pisze
ewangelista: „w tej samej o ko lic y ” (Łk 2, 8) — ma
miejsce inne znamienne wydarzenie. Pasterzy, któ
rzy trzym ają straż nad swoją trzodą, oświeca
zewsząd chwała Pańska; staje przy nich anioł Boży
zwiastujący orędzie: objaśnia, co się naprawdę stało
w Betlejem.
Te dwa wydarzenia ściśle wiążą się ze sobą. W
betlejemskiej grocie urzeczywistnia się odwieczne
Boże postanowienie: Stowo staje się ciałem i za
mieszkuje wśród ludzi. Jest to tajemnica tak wielka, że
niepodobna jej zrozum ieć bez specjalnego oświece
nia Bożego. Dlatego Bóg sprowadza na pasterzy jas
ność z nieba i śle im swojego wysłańca — anioła:
interpretatora i przewodnika. Dopiero od niego i
dzięki niemu ludzie dowiadują się, co tak naprawdę
się stało.
Niewielu jest takich ludzi — przynajm niej w
naszym kręgu kulturowym — którym obcy byłby
obraz betlejemskiej szopki, którzy nie słyszeliby o
Dzieciątku Jezus leżącym w żłóbku, o Maryi i Józefie,
0 pasterzach i mędrcach spieszących do Jezusa z
darami, o zadziwionych zwierzętach w stajence.
Wystarczy pomyśleć, jak dynam icznie funkcjonują
wszystkie te elementy w całym zamieszaniu, jakie
towarzyszy tradycyjnym przedświątecznym zaku
pom i przygotowaniom i jak silnie określają atmos
ferę tych dni. Można by jednak zapytać: czy nie funk
cjonują zbyt często odarte ze swej najgłębszej
tajem nicy i pozbawione wyjaśniającego Słowa
Bożego? Czy przemawiając do wyobraźni, wzruszeń
1 sentymentów, wielu ludziom nie mówią już tego, co
najważniejsze?
Żłóbka betlejemskiego nie sposób zrozum ieć do
końca w oderwaniu od Ewangelii i jej zbawczego
orędzia. Nie sposób zrozum ieć bez światła z nieba;
bez interpretującego słowa posłańca Bożego pozo
staje on tylko ciekawostką historyczną, elementem
folkloru, dobrem ludowej tradycji — i można by ubo
lewać, że dla tak wielu nie jest dziś niczym więcej.
Tymczasem prawda o betlejemskim żłóbku leży zna
cznie głębiej. Odsłania ją przed pasterzami anioł
Pański, który mówi: „Dziś w mieście Dawida narodził
się Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 11).
A nioł Pański wie również, co znaczy ten fakt dla
ludzi. Dlatego dodaje: „O to zwiastuję wam radość
wielką!” (Łk 2, 10-11).
Betlejemska noc — to chwila, w której Bóg przy
chodzi do ludzi jako ich Zbawiciel. Przychodzi do
nich Mesjasz, a zatem Ten, z którym wiążą swoje
najgłębsze oczekiwania i nadzieje. I jest to orędzie,
które nie przestaje być aktualne i wciąż budzi radość
— podobnie jak wtedy obudziło radość w sercach
pasterzy.
Zbawienie bowiem nie jest jakąś rzeczywistością
wyobcowaną, daleką; to nie tylko życie i szczęście
wieczne oraz przebywanie z Bogiem w niebie. Zba
wienie jest tam, gdzie jest Bóg i gdzie króluje Jego
miłość i Jego prawo.

W spółczesny człowiek bardziej niż kiedykolwiek
boleśnie doświadcza potrzeby zbawienia, i to we
wszystkich obszarach życia: na płaszczyźnie polity c zn o -m ię d zy narodow ej, e ko n o m iczn o -sp o łe cz
nej, rodzinnej, osobistej i wielu innych. Terroryzm i
przemoc, samobójcze zamachy siejące w okół zni
szczenie i śmierć, brutalne lekceważenie życia ludz
kiego — czy wszystko to nie w ywołuje ostatecznie
poczucia braku zbawienia i głębokiego przeświad
czenia, że w tym świecie pełnym zła i nienawiści
zabrakło Boga, Jego porządku i miłości?
Podobne skojarzenia budzić muszą rozmaite zja
wiska życia społecznego. Drastyczne przypadki nie
sprawiedliwości społecznej, wykorzystywanie naj
słabszych i bezbronnych, ubóstwianie bogactwa i
sukcesu, często kosztem innych — czy wszystko to
nie skłania do zadumy i smutnej refleksji: nie tak
wyglądałby świat podporządkowany pedagogii i
ekonom ii zbawienia Bożego. Osłabienie miłości w
relacjach rodzinnych, niejednokrotnie zastępowanie
prawdziwej m iłości czymś, co jest tylko jej oszukań
czą namiastką i zwykłym egoizmem, zanik solidar
ności rodzinnej — czyż nie jest to obszar życia,
wymagający pilnie zbawczej pom ocy i uleczenia?
Wreszcie człowiek jako osoba i jednostka: często
rozdarty, zagubiony i bezbronny, targany proble
mami, których ani on sam, ani nikt inny nie potrafi
rozwiązać, sam otny w nieprzyjaznym i wyobcow a
nym świecie.

Zbawienie to nie program dla ludzkiej duszy. Zba
wienia potrzebuje człowiek jako taki — cały czło
wiek. Zbawienia wymaga całe nasze życie i jednost
kowy los. Zbawienia, czyli wyzwolenia, skutecznego
uleczenia Bożego, potrzebują wszystkie obszary
naszej ludzkiej aktywności. Bóg wybawia uciśnio
nych (Ps 18, 28), ludzi o skruszonym duchu (Ps 34,
19), dzieci potrzebujących (Ps 72, 4) oraz pokornych
(Hi 22, 29).
Dziś, dwa tysiące lat po tamtym betlejemskim orę
dziu, jesteśmy świadomi bardziej niż kiedykolwiek,
że zbawienia nie możemy utożsamiać z postępem
cywilizacyjnym , a wynalazczość, rozwój i wszelkie
niekwestionowane sukcesy człowieka nie są w stanie
zastąpić porządku zbawienia. Zbawienie pochodzi
od Boga — i tylko od Niego. „Alleluja! Zbawienie i
chwała, i moc u Boga naszego” (Ap 19, 1).
To właśnie dlatego dobra nowina, która rozległa
się kiedyś na betlejemskich polach, nie utraciła nic
ze swej mocy: „N arodził się wam Zbawiciel, którym
jest Mesjasz, Pan” . Pojęcie Mesjasza odsyła do królu
jącego, władcy namaszczonego przez Boga, realizu
jącego Boży ład i Boże panowanie — w sercach jed
nostek i w stosunkach międzyludzkich. Człowiek
wiary wie doskonale, czym grozi życie, relacje mię
dzyludzkie, relacje między społeczeństwami i naro
dami, pozostające poza porządkiem i panowaniem
Boga. Dlatego nie wstydzi się, ani się nie wypiera
swojego najgłębszego pragnienia: zbawienia przy
chodzącego od Boga.
Obchodząc pamiątkę betlejemskiej nocy, ucznio
wie Chrystusa gromadzą się przy Jego żłóbku, aby
ożywić swoje ludzkie i chrześcijańskie nadzieje.
Gromadzą się bogatsi od innych — zwłaszcza od
tych, co nie wierzą w Chrystusa — w św iatło Boże i
Jego objaśniającego słowo. Dzięki temu mogą
uczestniczyć w radości, którą przynosi ta noc. „N aro
dził się Zbaw iciel” . A to znaczy: świat nie jest zos
tawiony sam sobie, wydany na pastwę sił, które na
różnych sposób niszczą człowieka. Pomimo wojen,
terroru, przelewu krwi — istnieje sprawiedliwość i
pokój; pom im o rozmaitych przejawów egoizmu —
jest miłość, pom im o grzechów wyzysku i krzywdy —
jest wspaniałomyślność i dobroć; pomimo wszelkich
oznak pogardy i lekceważenia — istnieje szacunek;
pom imo wciskającego się zewsząd zakłamania —
istnieje prawda. Bóg zstąpił w przebogatych da
rach swej m iłości, które owocują i mimo wszyst
ko przeobrażają świat; są więc podstawy do au
tentycznej radości i nadziei. „Bo królestwo Bo
że to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to
sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym ”
(Rz 14, 17).
Przy żłóbku betlejemskim może chrześcijanin
dostąpić najprawdziwszej przemiany. A stawszy się
nowym człowiekiem — ubogacony w radość, jaką
daje prawda o zbawieniu — może dzielić się tym
dobrem duchowym i prom ieniować na innych. Nie
tylko na najbliższych, ale też na swoje środowisko i
wszystkich ludzi, z którym i na co dzień się spotyka, a
więc niejako przejąć rolę bożonarodzeniow ej
gwiazdy, która oświeca i wskazuje drogę. Może
zmienić bożonarodzeniowy zwyczaj i tradycję w
autentyczne świadectwo w iary i przesłanie dla ludzi
XXI wieku: „Nie bójm y się! Nie jesteśmy sami. Bóg
przyszedł i zamieszkał wśród nas; Ten, który ratuje i
ocala, wyzwala i wspomaga — Pan nasz, Jezus
Chrystus!”

Umiłowani w Chrystusie,
W dniu dzisiejszym, w Święto Narodzenia, przekazu
jem y Wam wszystkim świąteczne życzenia: Niech
Boża Dziecina błogosławi Wam, Waszym Rodzinom,
Parafiom, Ojczyźnie naszej, byśmy te Święta przeżyli
w radości i pokoju, dzieląc się sercem i Chlebem z naj
bardziej potrzebującym i. Przekazujemy również życze
nia na Nowy Rok 2005, by był dla wszystkich szczęś
liwy, by wśród nas było coraz mniej łaknących chleba i
pracy.
„N arodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz
Pan” .
Na Święta Bożego Narodzenia sercem łączym y się z
Wami życzeniami przy w igilijnym stole i z ufnością w
Boże błogosławieństwo wchodzim y w Nowy Rok.
Przekazujemy Wam pasterskie błogosławieństwo: l/V
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W imieniu Kolegium Biskupów
Bp Wiktor Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP

„Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą...
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami”.
BOŻE NARODZENIE A.D. 2004
Drodzy Bracia w Kapłaństwie,
Święta Bożego Narodzenia dają nam satysfakcję i
radość z wypełnienia posługi głoszenia światu „N ie
bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, któ
ra będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził
się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan” (Łk 2,

10 ).
Niech ten codzienny trud posługi kapłańskiej dla
wiernego ludu i dla świata, będzie Wam radością i
umocnieniem, że służycie Panu Zastępów — Ojcu,
który jest w Niebie.
Łamiąc się z Wami poświęconym opłatkiem w wie
czór wigilijny, Wam — Drodzy Bracia i rodzinom Waszym
życzę błogosławieństwa Bożej Dzieciny, na przeżywa
nie Bożonarodzeniowego Święta i na każdy dzień
Nowego Roku 2005. Niech Rok Pański 2005 będzie dla
Was i dla Waszych Rodzin pomyślny, szczęśliwy i
spokojny.
Szczęść Wam Boże!
Bp Wiktor Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP

Rozważania

„Odstąp od złego, czyń dobro”
Mija kolejny rok. Ten fakt skłania
nas do subtelnych refleksji o prze
mijaniu, o zakończeniu jednego
roku i początku niekończącego się
cyklu przyszłego czasu. W te ramy
wpisuje się także refleksja o tych
ważnych wydarzeniach minionego
roku, które mogą decydować o
naszej przyszłości. Do takich wy
darzeń należy terrorystyczny atak
na szkołę w Biesłanie. W dniu 1
września 2004 roku została przek
roczona kolejna granica ludzkiego
bestialstwa; zamordowano 300 nie
winnych ludzi — kobiety i dzie
ci.
„Jeżeli natkniesz się w drodze na
ptasie gniazdo na drzewie lub na
ziemi, z pisklętam i lub z jajkam i, a
matka wysiaduje pisklęta lub jajka,
nie zabierzesz m a tk i'z młodymi,
lecz wypuścisz matkę, a młode
weźmiesz sobie, aby się dobrze

pow odziło i abyś żył d łu g o ” (Pwp
22, 6-7).
Dlaczego tak się zdarza, że
okropne rzeczy zdarzają się lu
dziom dobrym , ludziom niewin
nym? To pytanie ludzie zadają
sobie od wieków, ale szczególnie
często zadają je sobie ludzie reli
gijni w czasach w ojny i katakliz
mów, gdy w bestialskich aktach
terroryzm u giną niewinni ludzie,
gdy giną kobiety i dzieci. Wówczas
pytamy, dlaczego Bóg zezwala,
aby nie przestrzegano Jego naka
zu: „Nie zabierzesz matki z m ło
dym i” . Jak to możliwe, że matki
giną razem z dziećmi, a ojcowie
muszą na to patrzeć.
W ierzymy, że ten boski nakaz
jest ustanowiony dla naszego
dobra, po to, aby rodzaj ludzki
zachował wrażliwość na krzywdę
najsłabszych, matki i dziecka. Gdy

zachowujemy nakaz Boga: „nie za
bierzesz matki z m łodym i” , demon
strujem y wrażliwość na uczucia ro
dzicielskie, torując w ten sposób
drogę synowskiej miłości, w rażli
wości, szacunku pokolenia dla poko
lenia. Ten biblijny nakaz mówi nam,
jak należy postępować w imię na
szego własnego dobra; przestrzega
jąc go, wypełniam y wolę Boga
i wzbogacamy się — może nie mate
rialnie — ale duchowo (o naszej du
chowości często zapominamy). Do
konując takiej interpretacji tego
nakazu, możemy także powiedzieć,
że Bóg wskazuje nam drogę współ
czucia, którego często brakuje w na
szym ludzkim świecie. „Niech was
Pan błogosławi, okazaliście mi
w spółczucie” (1 Sm 23,21). Odstąp
od złego, czyń dobro; szukaj po
koju, idź za nim! Oczy Pana [zwró
cone są] ku sprawiedliwym , a Je-

II Kongres Kultury Chrześcijańskiej
W dniach 24-26 września 2004 r.
w Lublinie na Katolickim U niwer
sytecie Lubelskim odbył się II
Kongres K ultury Chrześcijańskiej
„Eu ropa współ nych wartości: Ch rześcijańskiej inspiracje w budowaniu
zjednocznej Europy” . Do udziału w
Kong resie zaproszony został Zwierz
chnik naszego Kościoła — ks. bp
prof. dr hab. W iktor Wysoczański.
Z powodu wielu obowiązków
Ksiądz Biskup delegował swoich
reprezentantów: Kanclerza Kurii
Biskupiej — ks. inf. Ryszarda
Dąbrowskiego oraz Proboszcza
lubelskiej Parafii — ks. Andrzeja
Gontarka. Obok przedstawicieli
różnych teologicznych i nie tylko
ośrodków akademickich z całego
kraju, w Kongresie wzięli udział
duchowni i teolodzy różnych Koś
ciołów.
Pierwszy Kongres Kultury „Sac
rum i kultura. Chrześcijańskie
korzenie przyszłości” , jaki odbył
się przed czterema laty, stawiał
sobie za cel zaakcentowanie roli i

miejsca Kościoła Świętego na
progu trzeciego tysiąclecia. Obec
ny Kongres ściśle wiąże się z tema
tyką poprzedniego; współczesna
Europa nie może odciąć się od
swych chrześcijańskich korzeni.
Zadaniem chrześcijan jest wnosić
w życie coraz bardziej zlaicyzowa
nego naszego kontynentu Dobrej
Nowiny. To wielkie wyzwanie
właśnie teraz, gdy nastąpił kolejny,
wielki krok ku integracji Europy.
Godność osoby ludzkiej, troska
jaką mamy otaczać każdą istotę
ludzką i wartości ważne dla budo
wania w spólnoty ducha — to tylko
niektóre zagadnienia, którym i zaj
mowali się prelegenci Kongre
su.
W obradach II Kongresu wzięło
udział wiele osób zasłużonych dla
rozwoju kultury polskiej i europej
skiej. Przed nami — chrześcija
nami początku trzeciego tysiącle
cia — staje dzisiaj wyzwanie, aby
dawać świadectwo nadziei i wiary
w tak bardzo zlaicyzowanym świe

cie. To przecież Ewangelia Jezusa
Chrystusa przez dwa tysiące lat
wywierała wielki w pływ na rozwój
nie tylko sakralnej kultury i sztu
ki naszej Ojczyzny, Europy i Świa
ta.
Wśród bardzo wielu wykładów i
wystąpień wspomnieć wypada m.in.
„Europa ducha w kulturze inspiro
wanej Ewangelią" Krzysztofa Za
nussiego, „Duchowe dziedzictwo
Rzeczpospolitej wielu narodów”
Jerzego Kłoczowskiego, „Homo
sovieticus wśród liberałów” abpa
Tadeusza Kondrusiewicza, „Jak
być patriotą w zjednoczonej Euro
pie” Jana Nowaka Jeziorańskie
go.
Do grona powszechnie znanych
prelegentów, którzy przyjechali do
Lublina, aby podzielić się swoimi
przemyśleniami należą Jerzy Bu
zek, Leon Kieres, Andrzej Zoll,
Róża Thun, Hanna GronkiewicżWaltz, Hanna Suchowska, ks.
Adam Boniecki, Tomasz Lis, Karl
Dedecius, Konstanty Gebert, Wła-

go uszy na ich wołanie. Wołali, a Pan
ich w ysłuchał i uw olnił od wszyst
kich przeciwności” (Ps 34, 15-17).
Pan wysłucha sprawiedliwych i
uwolni ich od „wszystkich prze
ciw ności” . Czy rzeczywiście Bóg w
ten sposób ingeruje w naszeżycie i
nagradza tych, którzy zachowują
Jego przykazania? A czy chociaż
karze grzeszników? Mamy inne
wrażenie; według naszej sprawied
liwości, świat jest niesprawiedliwy.
Sprawiedliwych spotyka śmierć i
cierpienie, a grzesznicy trium fują.
Ten świat jest oparty na wolnej woli
człowieka, który robi, co chce, nie
zważając na Boga i bliźniego.
Człowiek wybierając błogosławień
stwo albo przekleństwo, doskonali
ten świat albo go niszczy. Gdyby
rzeczywiście Bóg nagradzał pra
wego i karał niegodziwego już na
tym (materialnym) świecie, to
wówczas każdy, kto chciałby żyć
długo i szczęśliwie, żyłby zgodnie z
przykazaniami. Nasza wiara byłaby
zredukowana do takiego auto
matu, do którego wkładamy speł
nione przykazania, a wyjm ujem y
długie i szczęśliwe życie; wów-

czas nasza wolna wola stała
by się zasadniczo bez znaczenia.
Odkąd wierzym y w życie wie
czne, w życie po życiu, na tamtym
świecie — to jest to właściwy
wymiar, w którym jest miejsce na
sprawiedliwość: tam jest miejsce
na boską nagrodę i karę. W ierzymy
w to, że na jakość naszego życia w
przyszłym świecie będzie miało
w pływ to, czy rozwijamy światło,
miłość, dobro (wszystkie duchowe
wartości naszej osobowości), a
zmniejszamy ciemność, niena
wiść, zło w tym świecie. Nie ma w
tym świecie nagrody za przestrze
ganie przykazań, chyba że nagro
dą jest piękno naszej duszy, przy
gotowanej „do życia wiecznego”
(M t25,46), dożycia we wspólnocie
z Chrystusem.
Otrzymujemy tu teologiczną per
spektywę, która pozwala nam zro
zumieć, dlaczego Bóg rozciąga
w spółczucie w tym świecie „nawet
na gniazdo gołębia” . Nie możemy
odpowiedzieć na pytanie, „dla
czego złe rzeczy przytrafiają się
dobrym ludziom?” W tym świecie
długie i szczęśliwe życie nie zależy

od wypełniania boskich nakazów,
ale raczej od szczęścia. W takiej
sytuacji możemy jedynie zapytać,
„co powinniśm y zrobić, gdy przy
trafiają się nam złe rzeczy?” I
wówczas nasuwa się tylko jedna
odpowiedź: w obliczu zła, które nas
spotyka, powinniśm y pragnąć stać
się lepszymi ludźmi. Mówiąc języ
kiem teologii, powinniśm y prze
kształcać to okrutne tzw. fatum,
które nas spotyka (choroba, śmierć
najbliższych) w odkupicielskie prze
znaczenie. Czy po bestialskim
ataku terrorystycznym na szkołę w
Biesłanie, rodzice zamordowa
nych dzieci mogą znaleźć w sobie
siły, aby pokonać nienawiść i chęć
zemsty? Czy możliwe są takie nad
ludzkie działania? Być może. Biblia
przecież mówi nam, że jesteśmy
stworzeni na obraz Boga, a więc
jest w nas też bezmiar dobra.
„S tw orzył więc Bóg człowieka na
swój obraz, na obraz Boży go stwo
rzył: stw orzył mężczyznę i niewia
stę” (Rdz 1, 27). W idocznie w o b li
czu zła m usimy zademonstrować
nasz nadludzki potencjał. „Odstąp
od zła, czyń dobro” .
M.A.

dysław Bartoszewski, Norman Davies czy ks. Michał Czajkowski i
wielu innych. Wszyscy oni szukali
odpowiedzi na pytania i rozważali
problemy: „Czy polityk może być
uczciwy i za Jaką cenę?”, „Kultura
wyższa między skandalem a mono
logiem”, „Wolność, praworząd
ność, nihilizm”, „Przekraczać gra
nice: dialog Żydów, Polaków i
Niemców”, „Jak być świadkiem
wiary dzisiaj?”, „Duchowa jedność
Europy: nadzieje i lęki”, „Wartości
duchowe w kulturze postmoderny”, „Godność człowieka a pop
rawność polityczna”, „Polityka,
kobiety i wartości”, „Rola mediów:
misja czy kasa”, „Wschodnie płuco
a budowa Europa ducha", „Etos

naszą uwagę na zagadnienia, które
stają się dzisiaj wręcz codziennoś
cią. Kongres Kultury Chrześcijań
skiej stał się także, a może przede
wszystkim możliwością do roz
mowy, dyskusji, dialogu. A dzisiaj
właśnie dialogu — otwarcia się na
drugiego człowieka potrzebujemy
najbardziej. Tyle tylko, czy aby
współczesny chrześcijanin jest ta
kim człowiekiem dialogu? Tolero
wać inaczej wierzącego, inaczej
myślącego, uznającego inną hie
rarchię wartości to dużo, ale
dyskutować z nim — to przyznanie
temu drugiemu prawa głosu, a
wtedy może się okazać, że to on, a
nie ja, ma rację. Odpowiedź na
pytanie: czy jesteśmy otwarci na
drugiego człowieka? staje się
obecnie miernikiem naszego chrze
ścijaństwa. Dzisiaj, jak nigdy do
tąd, potrzeba Kościołowi otwar
tości na dialog. Jak często chrze
ścijanie jednego Kościoła w yklu
czają możliwość spotykania się i
prowadzenia rozmów z innymi wie
rzącymi, przynależącymi do in
nych Kościołów w myśl zasady
„kto nie jest z nami, ten jest prze-

ciwko nam”. To pokazuje, że nie
zawsze potrafim y z tym światem
rozmawiać w duchu ewangelijnej
miłości. Zgromadzenie się w jed
nym miejscu tylu autorytetów z
Francji, Czech, Niemiec, Rosji i
Polski dało szansę przełamania
pewnych barier i skruszenia sko
rupy naszych wyobrażeń o bliźnim
i jego miejscu we współczesnej
Europie.
W ypełnione po brzegi sale w y
kładowe przez słuchaczy II Kon
gresu Kultury Chrześcijańskiej w
Lublinie tchną jednak nutką opty
mizmu — szczególnie wśród ludzi
młodych — nie brakuje takich,
którzy gotowi są podjąć się dialogu
z drugim człowiekiem. Przed miesz
kańcami Europy staje dzisiaj wyz
wanie: jak być prawdziwym chrze
ścijaninem, gdy zewsząd zalewa
nas fala krytyki za konserwatyzm w
rozumieniu chociażby moralności
Dekalogu. Kongres nie rozwiązał
tego problemu, ale w yznaczył nam
„pracę dom ową” do wykonania w
swoich sercach.

Akademii: Sokrates czy sukces” —
to tylko niektóre z podejmowanych
spraw w wystąpieniach prelegen
tów.
Bogactwo tematów i wielość
wykładów zmuszało do dokony
wania w yb o ró w — często brak było
czasu na dyskusję, nie mówiąc o
posiłkach. Jednak nie o to cho
dziło, aby wszędzie być i wszyst
kich słuchać — raczej, by uczulić

Ks. Andrzej Gontarek

Przed pierwszą gwiazdką

„Oto zwiastuję wam radość wielką (.
dziś narodził się wam Zbawiciel (...)”

Czas
Wigilii

(Łk 2, 10-17)

Dawne polskie Wigilie
Niektóre dawne polskie zwyczaje poszły już w zapomnienie. Zanikającej
tradycji zawsze jest żal. Kto dziś kładzie snopek zboża w rogu pokoju albo
rozsypuje ziarno na stole. Kto się trudzi, by razem z dziećmi kleić choinko
we łańcuchy z kolorowego papieru, albo inne ozdoby? W niektórych
jednak regionach Polski można spotkać jeszcze dawne tradycje.

Niebo szybko dziś ciemnieje —
jasnoszare... ciemnoszare...

Na Podhalu Wigilia Bożego Naro
dzenia zapowiada i otwiera nowy
czas. Nie można więc niczego
przeoczyć, co sprawi, że nadcho
dzący rok będzie pomyślny, zdro
wy i syty. Nie w olno prowokować

i już widzą gwiazdę,
za nią — gwiazdek parę.

kami, cukierkam i i ciasteczkami.
Później dopiero zaczęto stroić je
świeczkami i fabrycznym i świeci
dełkami. W kącie, pod drzewkiem
stawiano snopek owsa, pod obrus
na stole rozściełano wiązkę siana,

—Jużjest!— krzyczę.— Widzę, świeci!
Stół nakryty. Wszyscy w domu.
Tata stanął pośród dzieci
(łzę ociera po kryjomu).
Uroczysty i wzruszony
z Mamą łamie się opłatkiem,
Potem wszyscy wszystkim w domu
życzą zdrowia
(nawet z naszym pieskiem Latkiem).
Czas Wigilii — święta chwila.
Niebo przyszło dziś do ludzi.
Jakaż w Wilii wielka siła,
jaką wiarę w sercach budzi!
Na bok smutki, wszystkie żale,
precz kłopoty! — nie myśl o nich.
Dzisiaj Dzieciąteczko małe
dobroć niesie w małej dłoni.
Błogosławi nam Syn Boży.
Uklęknijmy jak Pasterze.
Kolędujmy: W żłobie leży”.
I niech dom nasz —
Pan Bóg strzeże.

„

Czas Wigilii — czas zachwyceń.
czas radości, szmeru życzeń.
M.K.

Wigilia
góralska.
Choinka
wisi u powały,
jak dawniej
podłaźniczka

losu nieodpowiednim zachowa
niem, bowiem „jaka W igilia — taki
cały rok będzie” . Nie wolno więc
się kłócić, kląć i płakać, trzeba zaś
raźno brać się do robót gospodar
skich i dom owych. Dzieci muszą
być grzeczne (bo inaczej będą
przez cały rok karane przez rodzi
ców). Nie w olno niczego pożyczać,
gdyż „cały rok będzie się chodzić
na pożyczki” . Do dziś wierzy się, że
jak w W igilię pierwsza do domu
przyjdzie kobieta, to bardzo źle —
dobrze, żeby przyszedł młody
mężczyzna, wtedy roczek będzie
pomyślny.
Gospodarz jedzie rano w W igilię
do lasu po jedlinę. Dawniej dom
przystrajano podłaźnikami — ga
łązkami jo d ły wieszanymi pod
obrazami oraz nad oknami i drz
wiami w izbie, stajni, owczarni.
Robił to sam gazda ubrany w świą
teczny strój. C hoinki zaczęły się
pojawiać w góralskich domach
dopiero na przełomie lat. 20. i 30.
Wieszano je u powały w rogu
czarnej izby nad stołem i ozda
biano okrągłym i opłatkami, łańcu
chami z kolorowego papieru, jabł

na stole zaś musiała znaleźć się
miseczka z miodem i umaczanym
w nim opłatkiem . W wielu góral
skich domach tak się robi do dnia
dzisiejszego.
Przetrwał też na Podhalu oby
czaj zapraszania do stołu w ig ilij
nego dzikich zwierząt. Gazda
wychodzi na ganek i woła: „W ilku!
Wilku! Pódź na obiod! A jak nie
pudzies, to zebych cię cały rok nie
w idzioł!” .
Wieczerza w igilijna bywa skro
mna — ani dawniej, ani dziś nie je
się chleba. Zastępują go moskole
— placki zagniecione z gotowa
nych tłuczonych ziemniaków i
mąki owsianej, pieczone na blasze.
Idąc na Pasterkę, trzeba patrzeć,
jaka jest pogoda — dobra wróży
pełne stodoły, zła — puste. Zaraz
po Pasterce rozpoczynają się na
Podhalu tradycyjne podłazy —
czyli odwiedzanie innych domów. I
na tych podłazach, przeciągają
cych się czasem do rana, kończy
się góralska Wigilia.
Na Kurpiach, tuż przed W igilią,
bielą domy, a okna dekorują bibuł
kowymi firaneczkami. Na ścianach

W igilia
kurpiowska.
Gospodarze
i dzieci
w odświętnych,
regionalnych
strojach

naklejają papierowe w ycinanki —
ptaszki, drzewka, leluje (geome
tryczne motywy). Do dziś — choć
już znacznie skromniej, ozdabia się
tzw. święty kąt: stół lub półkę,
nakryty specjalnym obrusem przy
ściennym haftowanym tylko z jed
nej strony), na którym ustawia się
figurkę Chrystusa Frasobliwego
lub krucyfiks, a po jego bokach
bibułkowe bukiety.
Śledzie z saforku
Produkty w ilości według uznania:

cebula, śledzie z mleczem, pieprz
ziołowy, listek laurowy, ziele an
gielskie, ocet.
Cebulę pokrojoną w talarki za
parzyć wrzątkiem, dodać listek,
pieprz, ziele oraz sól i ocet do
smaku. Poczekać, aż zalewa ostyg
nie, dodać przetarty mlecz.
Włożyć dzwonka śledzi do zalewy.
Uwaga! Woda musi je zakryć.
Po pięciu godzinach danie jest
gotowe do jedzenia.
Tego dnia należy zwracać uwagę
na to, gdzie chce się usiąść —
sprawdzić, czy miejsce na pewno
jest wolne, bowiem mogą siedzieć
na nim dusze zmarłych, które w
W igilię odwiedzają swoich bli
skich, i to dla nich właśnie prze
znaczone jest na Kurpiach dodat
kowe nakrycie podczas Wieczerzy.
Kolędnicy

Dziś na Kurpiach stółzastąpiłju ż
długą ławę, przy której (do wojny)
na stojąco lub na tzw. zydlach spo
żywano uroczystą wieczerzę, posi
lając się ze wspólnych naczyń.
Choinkę ustawia się przy oknie.
Ubiera się ją łańcuchami zrobio
nymi z bibułki i słomki, jabłkami,
ciasteczkami i świeczkami ow inię
tym i drucikam i z czerwonymi kul
kami z ciasta solnego.
Wieczerzę rozpoczyna gospo
darz, dzieląc się opłatkiem. Od
wieków obowiązują ścisłe i te same
zasady: najpierw przełamuje się z
gospodynią, potem z pozostałymi
dom ownikami, na końcu z gośćmi.
Kto podzieli się opłatkiem, będzie
m ógł dzielić się z innymi C h le b e m
przez cały rok.
Na stole musi być nieparzysta
liczba potraw, m.in. kartofle, kapu
sta z grzybami, pierogi, śledzie w
saforku i kasza z makiem. Szcze
gólną wagę przywiązuje się do
potraw z makiem, bo mak sym boli
zuje zaduszny charakter wiecze
rzy. Łączy życie na ziemi z życiem
po śmierci, a w w igilijny wieczór
poprzez wieczerzę łączym y się z
tym i, którzy odeszli, prosząc ich o
przychylność.
Wieczerza w igilijna ma pod
niosły charakter — rozmowy nie
mogą być frywolne, najczęściej
wspomina się zmarłych, opowiada
rodzinne historie, śpiewa kolędy.
Nastrój refleksji i zadumy towarzy
szy biesiadnikom aż do Pasterki.
Boże Narodzenie przynosi radość i
nadzieję. Od domu do domu węd
rują kolędnicy, śpiewając kolędy i
opowiadając o narodzeniu Chry
stusa — wszędzie witani poczę
stunkiem.
W Małopolsce, w W igilię sam
gospodarz idzie do lasu po drzew
ko, wybiera wysokie i równo roz
rośnięte, i przynosi je do izby.
Przed wojną w niektórych domach
w m ałopolskich wsiach połyski
wały już na drzewkach bańki i m iej
skie świecidełka, w innych wciąż
wieszano podłaźniczki. Obowiąz

kowym elementem dekoracji był
snopek zboża stawiany w kącie
izby i nazywany „pastuchem ” lub
„pasterzem” — od pasterzy przy
bywających do Stajenki.
W igilijny stółstaw iano na środku
izby, nakrywano go odświętnym
obrusem, a następnie przewiązany
słom ianym i powrósełkami zaple
cionym i ze słomy. Po kolacji dzieci
w ybiegały z n i m i przed dom i
obwiązywały nimi jabłonie, grusze,
śliwy, krzycząc: „Darujcie, nie rąb
cie, będę rodziła, proszę za nią, jak
za Panią, darujcie” , co miało

Choinka i snop żyta —
tradycja nowa i stara

zagwarantować urodzaj w następ
nym roku. W wielu domach do dziś
układa się pod stołem sporą wiązkę
siana (później zjada ją bydło) i roz
sypuje na stole ziarno (po wiecze
rzy daje się je domowemu ptac
twu).
Moskole
Kilogram ziemniaków ugotować,
ugotowane rozgnieść i wymieszać
z 1/4 szklanki mąki owsianej.
Ugniatać tak jak ciasto na kopytka
(ale bez jajka).
Uformować placki, obtoczyć je w
mące i piec na rozgrzanej blasze
lub patelni.
Wraz z pierwszą gwiazdką i
odm ówionym pacierzem rozpo
czyna się w igilijna wieczerza. Są
życzenia, łamanie sią opłatkiem, a
na stole — obowiązkowo wolne
nakrycie dla zbłąkanego wędrow
ca. Podaje się czerwony barszcz na
zakwasie, rybę (zazwyczaj śledź),
drobne mączne paluszki z makiem,
kapustę z grzybami, okraszone

cd. na str. 12

cd. ze str. 11
cebulą ziemniaki, kaszę ze śliw 
kami, makowiec i drożdżówki.
Czas do północy upływa na
opowieściach — przypom inaniu
rodzinych historii i śpiewaniu
kolęd. W tym dniu śpiew kolęd do
biega ze wszystkich domostw. „Bóg
się rodzi” , „Wśród nocnej ciszy” .
Na Pasterkę idą wszyscy, bez
względu na wiek. Dawniej drogę
oświetlano sobie płonącymi po
chodniami. Pierwszy dzień świąt
Kasza ze śliwkami
Potrzebne są: k a sz a g ry c z a n a i
suszone, b ą d ź w ędzone, śliw ki.
Kaszę dokładnie płuczemy. Na
każdą szklankę kaszy dodajemy litr
wody. Do gotującej się kaszy doda
jemy nieodcedzone śliwki. Wszyst
ko razem gotujemy przez ok. pół
godziny. Przyprawiamy na słodko.
Dla złagodzenia smaku możemy
dodać kompotu śliwkowego.
służył odpoczynkowi. Jadło się to,
co zostało z W igilii. Niegdyś źle
były widziane wizyty. Za to w św.
Szczepana, czyli w drugi dzień
Świąt Bożego Narodzenia, już od
rana dużo się działo — zimowe
pola pokrywała łuna od palonych
„na dobre urodzaje” „pastuchów ” .
Od domu do domu chodzili (i
jeszcze chodzą) kolędnicy z tu ro 
niem, gwiazdą, przebrani za Hero
da, jego marszałka i żołnierzy.
Dawniej w ostatnim dniu zostawali
na dłużej. Przychodziły tam panny
na wydaniu, grała kapela z bęb
nem, basami i dwojgiem skrzypiec.
Kapeli dawało się tzw. przodki,
czyli płaciło „z gó ry” za 15 do 30
m inut grania. Przy skocznych pol
kach, oberkach, mazurkach, kra
kowiakach zabawa trwała długo.
Zalipiańskie dzieci lubią kolędować

Żywieckie „dziady” - to rodzaj
Warto ich spotkać, bo przynoszą szczęście i dostatek
Dziady chodzą po Żywiecczy
źnie od niepamiętnych czasów. W
sylwestrowe popołudnie można
spotkać kolorowych przebierań
ców przemierzających wsie wzd
łuż Soły — od Cięciny do Zwardo
nia. Roztańczone postacie w dziw 
nych, fruwających na wietrze
strojach zawitają do Żywca, do
W ęgierskiej Górki, spotkać ich
można w Żabnicy. Wiele wskazuje
na to, że „dziady” przyszły w
Beskidy z Bałkanów. Podobne
obrzędy można bowiem spotkać w
Bułgarii.
Na Żywiecczyźnie działa 16
„dziadow skich” grup liczących po
40 osób. Każdą dowodzi kom en
dant. Tuż za nim w hierarchii stoją
konie i niedźwiedzie. Są też inne
postacie — diabeł, śmierć — oraz
związane z życiem wsi: fryzjer,

Cygan, Żyd, komisarz, doktor, tele
fonista. Stroje, w których wystę
pują, przekazywane są z pokolenia
na pokolenie, niektóre maski mają
po kilkadziesiąt lat.
Chodzenie z przebierańcami to
zwykle rodzinna tradycja. „Dziady”
nie przelękły się ani okupanta
(Niemcy uznali, że to germański
zwyczaj), ani godziny policyjnej w
stanie wojennym (za kolędowanie
płacili kolegia).
„D ziady” — to inaczej kolędnicy,
tylko bez szopki, gwiazdy i turonia.
Są zwykle bardzo hałaśliwi, i tro 
chę natrętni. Chodzą od gospoda
rza do gospodarza, tańczą, śpie
wają i winszują. W zamian proszą o
poczęstunek lub pieniądze. „Dzia
dów ” przyjm uje się w ogrodzie.
„D ziady” pełnią funkcję magiczną
— mają obudzić życie w uśpionej

Cicha noc, święta noc. ..
Według tradycji iudowej, zimowy cykl obrzędowy rozpoczynał się już
w dzień św. Mikołaja, a kończył się świętem Trzech Króli.
Istniało powszechne przeświad
czenie, że w W igilię Narodzenia
Pana Jezusa mają miejsce niezwy
kłe zjawiska — woda w rzekach,
źródłach jest słodka jak miód, w
sadach zakwitają drzewa, zwie
rzęta przemawiają ludzkim głosem,
z jezior i mórz wyłaniają się zato
pione przed wiekami zamczyska, a
z dna dobiega głos legendarnych
dzwonów, słychać anielskie śpie
wy, dźwięki organów, a z nieba
spływa światłość.
Co najważniejsze jednak, w Noc
Wigilijną do domostw przybywają
dusze zmarłych, które uczestni
czą w wieczerzy. Stąd dania w ig i
lijne w zasadzie są charakterysty
czne dla uczty stypowej. Należało
więc robić wszystko, aby dusz tych
w żaden sposób nie urazić —
m ogły się one wtedy mścić na
młodszym pokoleniu. Z tych to
powodów stół do wieczerzy miał
być lekko nakryty, aby — jak
powiadano — „dusz nie przyg
nieść”. Tak samo było z chodze
niem — stąpać trzeba było ostro
żnie, gdyż można było przypad
kiem nadepnąć na w igilijnego
gościa z zaświatów. Ostrożnie też
należało się obchodzić z wodą —
wylanie jej groziło oblaniem zjawy.
Długo też przetrwał zwyczaj dmu-

W

chania na ławę czy stołek, aby nie
zająć miejsca już „zajętego” .
Istniał też przesąd, popularny
szczególnie na północnej Słowiańszczyźnie, że nieboszczyk zos
tawia na popiele ślad — jeśli uj rżało
się takowy rankiem po wieczerzy,
zapowiadało to śmierć w rodzinie.
W okresie zimowego cyklu obrzę
dowego szczególną moc i aktyw
ność miały wszelkie wróżby. Wie
rzono w czary, uroki, przed któ-

kolędników
na caty rok
przyrodzie. Hałas dzw onków ,
bębnów i trzaskanie batów — to
tzw. wywrzaskiwanie złych du
chów, odstraszanie złych mo
cy.

Tradycyj nie w korowodach dziadowskich chodzili tylko kawalerowie
przed wojskiem, lub tuż po nim. Pa
chołkowie, którzy towarzyszą dziadowskim „koniom ” odstraszają złe moce
batami. Robi się je z kawałka trzon
ka, liny (3-4 m), pończochy i elastycz
nego bandaża. Na końcu jestfoliowy
sznurek, dzięki któremusłychaćogromny huk. Legenda głosi, że kiedyś chło
py tak trzaskały, że z najdalszych miej
scowości było ich słychać w Żywcu.

Winszujemy!
Byście mieli kury czubate,
Gęsi siodłate.
Byście mieli tela wołków,
Kiela na dachu kołków.
Tela krów,
kiela w sąsieku plew.
Tela łowiecek,
kiela w maku ziomecek.
Byście mieli konie z biołemi
nogami.
Byście orali śtyroma pługami.
Ja k nie śtyroma, to trzoma.
Ja k nie trzoma, to dwoma.
Ja k nie dwoma, to jednym,
ale godnym.
Dziewki, zety Wam się powydawały,
A wiele z chałpy nie zabrały.
Parobcy, żeby Wam się pożenili,
A majentne baby wzieni.
Żeby W os tez nie bolało w boku
W tym Nowym Roku
Tak to Panie Boże dej!
(Fragmenty tradycyjnych życzeń
składanych przez „dziady”
na Żywiecczyźnie)

rymi ludność próbowała się us
trzec.
W W igilijny W ieczór w miejsce
tzw. porządku codzienności, w kra
czały sakramentalne zwyczaje, któ
rych zapowiedzią i znakiem miała
być oczywiście pierwsza gwiazda.
To ona rozpoczynała wieczerzę. O
niezwykłości czasu W igilii — cza
su, który zryw ał z przyjętym i nor
mami — może świadczyć fakt, że
dawniej do wieczerzy zasiadali
przy jednym stole gospodarze i
służba, o czym na co dzień nie
mogło być wówczas mowy.
A na stole w igilijnym musiały się
pojawić przede wszystkim, ziarna
zboża. Były one podstawowym
składnikiem kutii, przeznaczonej
nie tylko do jedzenia, ale i do w ró 
żenia (dawano ją, tak jak i inne
potrawy zwierzętom „w darze” ).
Ważnym składnikiem był miód,
ponieważ pochodził od pszczół,
uważanych w różnych kulturach za
święte, można go było wiązać z
praktykami obrzędowymi (był is
totnym rekwizytem w zabiegach
związanych z chorobą i śmiercią,
człowiekowi więc m iał służyć jako
środek do kontaktowania się z tam 
tym światem i jako dar ofiarny dla
dusz zmarłych). Mak z kolei, miał
przenosić ludzi w zaświaty. Wiązać
to należy z jego usypiającym dzia
łaniem, a sen traktow ano jako
częściową śmierć, z której możliwy
jest jednak powrót. W swej sym bo
lice był też wcieleniem płodności,
jako że z m alutkiego ziarna wyrasta

najpierw kwiat, a później maków
ka, zawierająca tysiące ziarenek.
Grzyby zaś, kolejny składnik po
traw, traktowane były jako symbol
niezwykłej złowrogiej, nieznanej
przestrzeni, zamieszkałej przez
istoty nie z tego świata — lasu.
Nosiły więc piętno dobra ukradkiem
im wykradzionego.
Całą wieczerzę w igilijną należy
rozum ieć jako dar składany sobie
nawzajem przez jej uczestników,
jednak najważniejszymi jej adresa
tami byli mieszkańcy zaświatów.
Zwyczaj dzielenia się opłatkiem
w Polsce upowszechniony w XVI
wieku (w liturgii Kościoła pojaw ił
się już za czasów Karola W iel
kiego). M ówiło się, że kto opłat
kiem się z innym i przełamie, ten
przez cały rok będzie m ógłsię dzie
lić Chlebem. Warto zwrócić uwagę,
że obrzęd ten nawiązuje do łam a
nia Chleba, jaki miał miejsce pod
czas Ostatniej Wieczerzy.
Podczas wigilijnej wieczerzy czę
stowano także i zwierzęta domowe.
Przy dzieleniu się opłatkiem ze
zwierzętami pomijany był koń —
według tradycji miało go zabra
knąć w Stajence, gdzie narodził się
Zbawiciel. Uważano, że zwierzęta
pow inny być dobrze traktowane,
ponieważ dają człowiekowi mięso i
skórę. Miały się one wciąż odra
dzać i służyć człowiekowi.
Obrzęd chodzenia z kozą czy
turoniem ujawniał tajemnicę życia
— koza była zabijana po to, aby za
chwilę się odradzać. Szczególnym

rytuałem było też „zapraszanie”
(wołanie) wilka do wieczerzy.
Składana mu ofiara miała zabez
pieczyć trzodę przez cały rok.
Warto tu zw rócić uwagę, że sam
grudzień nazywany był wilczym
miesiącem. Według wierzeń roz
powszechnionych na Słowiańszczyźnie, nad zwierzętami tymi
miał sprawować władzę św. Jerzy
lub św. Mikołaj (ewentualnie sam
Pan Bóg).
Na terenach Białorusi zachowała
się tradycja, że przewodnictwo w
stadzie należało do białego wilka.
Niemal na całym obszarze Po
morza znany był zwyczaj rzucania
grochu po wieczerzy i upraszanie
urodzaju dla drzew owocowych,
poprzez owinięcie ich powrósłami
słomianymi o północy bądź bu
dzenie ich do życia za pomocą
dzwonka, którym uderzano w pień.
Do najpopularniejszych zwycza
jów i przesądów w igilijnych nale
żały: parzysta liczba potraw w ig i
lijnych — każdej należało sprób
ować, ponieważ „ile się nie spróbu
je, tyle przyjemności w ciągu roku
może człowieka om inąć” , jak naj
wcześniejsze wstanie, aby nie
„zaspać” przez cały rok, wyciąga
nie siana spod obrusa (zielone
oznaczało ślub w najbliższej przy
szłości, zwiędłe — oczekiwanie, a
żółte staropanieństwo lub starokawalerstwo w danym roku). Kto
um ył się w wodzie, do której wrzu
cono monetę, m ógłsięspodziew ać
zdrowia i bogactwa.

W Wigilię każdy się
stara być lepszy

w ody, która zetknie się z „jądrem
zam arzania” zaczyna rosnąć w
kryształek śniegu. Jeśli zm iany
w a ru n kó w w o k ó ł niego zachodzą
pow oli, to ma czas i rośnie w duży
re g u la rn y kształt o charakterze
sześciokątnej symetrii. Każda śnie
żynka jest inna. N ajm niejsze poje
dyncze śnieżynki mają kilkanaście
m ikrom ilim etrów, czyli tysięcznych
części m ilim etra. Te duże — m ogą
urosnąć nawet do kilku m ilim etrów
średnicy. A płatki sklejone z w ielu
śnieżynek byw ają i p o nad centymetrowe.

W tym d n iu ludzie są ja cyś bar
dziej odśw iętni, ła d nie j ubrani,
sym patyczniejsi. W szyscy starają
się być lepsi. Ż yczm y sobie, aby
ta j ed n od n io wa u p rzej m ość i ży czliw ość przeniosła się także
na pozostałe dni w całym ro
ku.

Postne potrawy
w Wigilię
Postne potraw y na kolację w ig i
lijną, a przedtem ś c is ły post od
rana — niew iele k a to lic k ic h kra
jów , poza Polską, to zna. N ie
dawno, gdy K ośció łznió sło b ow ią zek postu, ludzie byli zaskocze
ni.
Źródła mówią, że Polacy pościli
w W ig ilię ju ż w X V -X V fw . Jan Sta
nisław Bystroń, badacz p o lskich
zw yczajów lu do w ych , opisuje, że
w tamtych czasach na całym terenie
Polski na W igilię „nie mięso, a ryba
być m usi” .
Post w W ig ilię jest takim ja k b y
oczyszczaniem przed narodzinam i
Boga. T ych rytua łów jest zresztą
w ięcej w codzienn ej w ig ilijn e j
krzątaninie.

Puchowy smak
nieba

Na zdj.: Zachw ycone pierzastym
śniegiem dziecko

Jeśli nie ma śniegu, m ogą być
płatki piór. Tak było w ub. roku w
Lasku B ielańskim w W arszawie.
Stara w ia ln ia w zbija ła w niebo
tysiące piór, ku radości dzie
ci.

Szopki
z prawdziwymi
zwierzętami
Już w u b iegłym roku o rg a n izo 
w ano przy św iątyniach szopki z
praw dziw ym i zwierzętam i. Można
było zobaczyć osiołka, kózki, kró 
liki, kury, a nawet kucyka. Mali
m inistranci, jako pasterze, a d o ro 
w ali żłóbek. In icja tyw a godna
naśladowania.

Śnieżynki —
srebrne gwiazdki
Od czego zależy w ygląd i w ie l
kość p ła tkó w śniegu? W iem y bo
wiem, że spadające na ziemię śnie
żyn ki są różnej w ielkości. O tóż
zależy to od trzech czynników :
temperatury, wilgotności oraz pręd
kości ich zmian. W ilgotność powie
trza musi być bardzo w ysoka, a
tem peratura — niska. Kropelka

Polskie
kolędy
Wszyscy lubim y śpiewać kolędy.
W iele osób przyznaje się do tego,
że sw oją edukację m uzyczną za
częło w łaśnie od śpiew ania kolęd.
W czasie świąt najczęściej śpiewa
nymi kolędami są: Lulajże Jezuniu,
W śród n o c n e j ciszy, A n io ł paste
rzom m ów ił, B óg się rodzi, P ójdź
m y w szyscy do stajenki, Przybież e ii do Betlejem pasterze. Są to
dawne polskie, piękne kolędy — o
wspaniałej harm onii, m elodyjności. Czasem zdarza się, że śpiewamy
też zagraniczne utw ory, takie jak:
Cicha n o c i White C hristmas.
Ś piew ajm y kolędy, nie w stydź
m y się — śpiew ajm y, naw et jak
ktoś nie potrafi.
•

Życzenia —
kartki
pocztowe
Ś w iąteczne życzenia m ożem y
przesyłać za pośrednictw e m te
lefonu i tak p o p u la rn ych o b e c
nie sm s-ów . U sługa taka jest
błyskaw iczna, ale nic po niej
nie zostaje. A ja k m iło jest
dostać piękną kartkę p oczto
wą z życzeniam i — w iem y o tym
sam i. Może to ju ż tro c h ę sta ro 
św iecki sposób, ale niem niej ro
m antyczny i po prostu — pięk
ny.

Wypożyczamy
świętego
Mikołaja
Coraz częściej korzystam y
z tzw. usług św. M ikołaja. Ro
dzice dzw onią, zam aw iają w i
zytę (zw ykle stud en tó w ), o p o 
w iadają o dziecku — o c z y w i
ście,
im
w ięcej
info rm a cji,

„Historia o Narodzeniu Pana Jezusa"
na Dworcu Centralnym w Warszawie
Ogromne figury z tektury, które
aktorzy sami w ycinali i malowali,
zdobiły Dworzec Centralny w drugi
dzień świąt Bożego Narodzenia w
ubiegłym roku. Widzowie mogli
zobaczyć betlejemską Stajenkę.

W ystawiano bowiem spektakl „H i
storia o Narodzeniu Pana Jezusa
na Dworcu Centralnym ". W spóło
rganizatorem było Towarzystwo
Kultury Teatralnej, Centrum Ło
wicka.

Na zdj.: studenci przebrani za
św. Mikołaja i Aniołka, promują w
Berlinie akcję „Wynajmij sobie
św. M ikołaja”. .

tym lepiej. Czasem proszą o p o 
chw alenie có rki za to, że np. pię k
nie tańczy. Św. M ikołaj rozm a
w ia z dziećm i, w ręcza prezen
ty. Przedszkolaki się p rz y tu 
lają,
buzie
im
się śm ieją.
M niejsze dzieci patrzą nieco
z boku, starsze pytają, czy M i
kołaj ma praw dziw ą brodę i wąsy.
G eneralnie m iło je st być św. M i
kołajem .

Kopalnia soli
w Bochni
Na zdj.: O ryginalna piękna
szopka bocheńska

Życzymy zdrowych Świąt!
Lepiej uważać z kosztowaniem wszystkich świątecznych potraw. W
święta można nie przytyć, pod warunkiem, że będzie się jadło z rozwagą.
Nie trzeba się jednak głodzić.
* M ożna próbować każdego dania, tylko w małych ilościach. W arto
często popijać kompot z suszonych śliwek, który dobrze wpływa na
trawienie.
* Jeśli mamy ochotę na dokładkę, sięgnijmy raczej po lżejszą wersję
dania — np. zamiast ryby smażonej, zjedzm y gotowaną.

* Przygotowując świąteczne potrawy, postarajmy się, aby dania nie były
zbyt tuczące. W ystarczy zastępować składniki wysokokaloryczne mniej
kalorycznymi. N ie zabielajmy zupy grzybowej śmietaną, nie róbmy tłu
stych i ciężkich sosów, sałatkę jarzynow ą zamiast z majonezem podajmy z
jogurtem naturalnym. Zam iast sm ażyć rybę w panierce, upieczmy ją w folii,
albo zróbmy na grillu. Gdzie się da, zamiast masła (np. do ciasta) dodajmy
olej, a cukier zastąpmy słodzikiem.
* Przed jedzeniem warto wypić minimum szklankę wody — na pewno
zm niejszy to apetyt. Dietetycy zalecają, aby jeść powoli, dokładnie żując
każdy kęs.
* Po jedzeniu koniecznie wybierzmy się na chociaż kilkunastominutowy
spacer.
* N ie rozpaczaj z powodu jednorazowego przejedzenia. U w ażaj jednak
na dalsze posiłki.

rodzina!
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Wilia
Białe ściany. Wapnem bielone,
Bije radość ze świętych obrazków.
W zory srebmiuteńkich koronek
Szron na oknach ślicznie wygłaskał.
B z y w okiściach.
L istki paproci.
W izbie ciepło. Miło. Przytulnie.
D rwa trzaskają ogniem z komina.
Piesj pod ławą z kotem się czuli.
Śnieg na dworze.
L u ty mróz.
Zima.
Wniósł ją ojciec z siana brzemiączkiem.
Zapachniało siano łąkami.
B iały obrus pachnie krochmalem.
B iel opłatków jaśnieje na nim
W złotych paskach, w siwych, rumianych.
Cieszą się z nich aniołów buzie.
W rondlu postny zaskw ierczał olej
matka postne racuchy smaży.
Obok huczy garnków półkole,
Pryska smakiem grzybów i warzyw.
K łęby pary okap połyka.
P r z y choince ja zg o t dzieciarni.
S tarsza siostra wiesza łakocie.
Tu sreberko; tam lichtarz wprawi;
O wdzie piernik, strojony w złocień.
Zdobi całą w łańcuch kolorów.
Tak się staje śliczność. Odmiana,
W głos pulsuje rade powietrze.
Weseleją święci na ścianach...
Ściany białe i coraz bielsze.
B iały obrus.
O płatki białe.
M roźny zachw yt okna oniemił.
Szron zaklęty w blaszki świetliste
Różowieje, skrzy się i mieni
W bzów okiściach,
W paproci listkach.
N a choince potop śliczności.
Ojciec tw arz swą w dobroć wygłaskał.
J u ż opłatki m atka rozwija.
Buzie dzieciąt
aniołki w blaskach.
Pierwsza gw iazda zabłysła.
W ilia.
"
W imię Ojca i S yn a!... W ilia!...
r
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Stanisław Młodożeniec (1895-1959)

Tradycja i współczesność

