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1) Żyjemy w ciekawych czasach, a może w dziwnych 
czasach, gdzie: 

- słodycze są bez cukru; 
- kebab/hamburger bez mięsa; 
- mleko bez laktozy; 
- związki bez Miłości;  
- a Boże Narodzenie bez Boga.  

W tym kontekście ktoś zauważył, że „Święta Bożego Narodzenia 
neutralne światopoglądowo, to jak urodziny dziecka bez mó-
wienia o dziecku i jego rodzicach, żeby nie robić przykrości tym, 
którzy dzieci nie mają albo dzieci nie lubią.

Boże Narodzenie to święto radości chrześcijan z narodzenia Je-
zusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela.

Nikt nikomu nie broni ustanowić sobie swoich świąt, świąt 
gwiazdki, prezentów, płatków śniegu czy choinek. Przecież rok 
ma 365 dni! Te niech jednak zostaną tym, czym są. Bo głupota 
naprawdę nie jest dobrą alternatywą dla rozumu”. 

I można jeszcze dodać, że „świecka wigilia to oksymoron, gwałt 
na logice i zdrowym rozsądku”. 


W naszym narodzie doświadczamy tak wielu sprzeczności. 

W społeczeństwie, w rodzinach, a bywa, że i w nas samych tak 
wiele sprzeczności. Jakoś nie umiemy się dogadać, porozumieć. 
To jakaś nasza cecha narodowa, że gdzie dwaj Polacy tam trzy 
poglądy. A zatrważające jest to, że relacje międzyludzkie prze-
radzają się w nienawiść! 


Niestety! Wiemy to dobrze, że Polacy nienawidzą polityków czy 
ich zwolenników. Potrafimy się nienawidzić za to, że są w innej 
opcji politycznej. Jest to zatrważające! 


2) Kończący się rok 2018 to czas wyjątkowy. Dzięki wielu 
inicjatywom, wydarzeniom realizowanym na szczeblu pań-
stwowym, samorządowym i społecznym mogliśmy doświadczyć 
radości z faktu odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki 
temu dane nam było uświadomić sobie, jak wiele trzeba było 
trudu pokoleń, aby w wielkiej różnorodności wypracować, wy-
modlić jedność, która zaowocowała NIEPODLEGŁOŚCIĄ! Jest 
to zatem możliwe. Historia magistra vita est! Historia jest na-
uczycielką życia! Uczmy się od niej! Wyciągajmy wnioski. I to 
dotyczy każdej i każdego z nas! 


W nocy zaborów, pomimo różnorodności form, i pomimo tego, 
że naród nasz - jak pisał Adam Mickiewicz w III części „Dzia-
dów” - że „Naród nasz jak lawa z wierzchu zimna i twarda, su-
cha i plugawa. Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi. Pl-
wajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi”. 


W nas tak wiele sprzeczności! Tak! Trzeba to przyznać, robiąc 
narodowy rachunek sumienia, że są też ludzie obojętni. Ale na 
szczęście są to jednostki, jest ich mniejszość. Jako Polacy w 
zdecydowanej większości, dzięki Bogu, mamy ogień w swych 
sercach. I pomimo tego, że skorupa może być twarda, sucha i 
plugawa, to potrafimy zstąpić do głębin i rozpalić ogień miłości, 
rozpalić ogień ofiary. 


3) Mówiąc dzisiaj o sprzecznościach, które są w nas, nie 
sposób nie wspomnieć o wyjątkowej kolędzie. Ta kolęda okre-
ślana jest „królową polskich kolęd”. 
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Pierwotny jej tytuł to „Pieśń o narodzeniu Pańskim”, a autorem 
jest Franciszek Karpiński. Utwór ten znany jest dziś, jako popu-
larna kolęda: „Bóg się rodzi, moc truchleje...”.  
Pochodzi ona ze zbioru wydanego w 1792 roku pod tytułem 
„Pieśni nabożne”. Jej autor, urodziny na Kresach Rzeczypospo-
litej (w Hołoskowie w powiecie kołomyjskim, ukształtowany w 
lwowskiej szkole), przez współczesnych zwany był „poetą 
serca”. Tworzył poezję miłosną, ale także pisał elegie czy wier-
sze patriotyczne. Jest on także autorem znanych pieśni kościel-
nych, takich jak: „Kiedy ranne wstają zorze” i „Wszystkie nasze 
dzienne sprawy” oraz „Zróbcie mu miejsce Pan idzie z nieba”, 
no i wspomniana kolęda” Bóg się rodzi, moc truchleje”. 


Tytuł kolędy z jednej strony określa gatunek utworu, z drugiej 
precyzyjnie go tematyzuje. Swoją prostotą współgra z całością. 
Mamy tu do czynienia z liryką podmiotu zbiorowego, który 
ujawnia się, poza refrenem, przede wszystkim w ostatniej stro-
fie. Stąd dowiadujemy się, że poza religijnym, pieśń ta ma rów-
nież charakter narodowy:

„Podnieś rękę, Boże Dziecię, Błogosław ojczyznę miłą, 

W dobrych radach, w dobrym bycie; Wspieraj jej siłę 
swą siłą”. 


Pieśń składa się z pięciu zwrotek. Dwa ostatnie wersy każdej 
stanowią powtarzający się refren, który równocześnie zawiera 
myśl przewodnią utworu:

„A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami”.


Pierwsza strofa odznacza się największym kunsztem, bo też 
mówi o sprawach najważniejszych i zarazem najbardziej nie-
przeniknionych. 


W postaci kilku antytez i oksymoronów poeta zamknął tajemni-
ce narodzenia Boga:

„Bóg się rodzi, moc truchleje, 

Pan niebiosów obnażony;

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,

Ma granice Nieskończony.

Wzgardzony - okryty chwałą,

Śmiertelny - Król nad wiekami!…”


Każda jednostka składniowa tej strofy niesie ze sobą jakąś 
sprzeczność.  
W obliczu Boskich narodzin wszystko zdaje się tracić swój blask 
i wielkość. Zjawiska towarzyszące narodzinom Chrystusa za-
przeczają naturze rzeczy.  
Uderza to oczywiście w zdrowy rozsądek, jaki był podstawą 
oświeceniowego światopoglądu. 

Niezwykle istotne jest użycie czasów w kolędzie. Zaczyna się 
czasem teraźniejszym: „Bóg się rodzi...”, komunikując powtó-
rzenie się cudu sprzed tysięcy lat. Następnie opowiadanie pro-
wadzone jest w czasie przeszłym, by nawiązać do historii zba-
wienia, kończy się prośbą o opiekę nad ojczyzną, czyli wprowa-
dza perspektywę przyszłości. Tak więc tajemnica zbawienia 
obejmuje całość czasu, co dodatkowo podkreśla potęgę Boga.


Koniec kolędy to też nawiązanie do życia codziennego, wpro-
wadzenie Chrystusa w codzienność. Lud prosi o proste docze-
sne dobra, jednocześnie wyraża świadomość, że przynależy do 
Boga, mówiąc „i Twoje wioski z miastami”, a nie „nasze wioski z 
miastami”. 

Utwór ten w swojej klasie jest prawdziwym majstersztykiem. 
Łączy w sobie wiele różnej jakości elementów: wzniosłość, po-
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toczność, tajemniczość, boskość, swojskość, nie sprawiając 
wrażenia niespójności i przemieszania stylów. 


Podsumowując ten wątek. 

Pomimo występującej w kolędzie sprzeczności, ostatecznie 
Bogu samemu oddana jest należna Mu chwała, cześć i panowa-
nie! Bo: „Bóg się rodzi!”. I wszedł On między ziemiany w lud 
swój ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niestety przez nasz 
grzech osobisty, społeczny i narodowy niemało cierpiał, niema-
ło. Żeśmy byli winni tego my sami. Ale prosimy Cię Boże Dzie-
cię błogosław Ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym 
bycie. Wspieraj jej silę, swa siłą. Dom nasz i majętność całą.  
I Twoje wioski z miastami.


Warto dodać, że słowa prośby o błogosławieństwo „królowej 
polskich kolęd”, pięknie współgrają z jedną ze zwrotek najbar-
dziej znanej kolędy świata, która po raz pierwszy wykonana zo-
stała dokładnie 200 lat temu. 

„Cicha noc, święta noc. Jakiż w tobie dzisiaj cud, w Betlejem 
Dziecina święta wznosi w górę swe rączęta błogosławi lud, bło-
gosławi lud”. 


Jeżeli zatem chcemy, aby Bóg nam błogosławił, to trzeba cał-
kowicie powierzyć się Bogu. Powierzyć Mu naszą codzienność. 
Nieść Go wszędzie tam, gdzie idziemy, gdzie żyjemy, gdzie re-
alizujemy nasze człowieczeństwo! I nie wstydzić się tego! 

Tak! Nie wstydź się Boga!  
Cóż to za chrześcijanin, który wiarą żyje tylko w murach świą-
tyni, a wychodząc do pracy, na spotkanie w gronie znajomych, 
wiarę zawiesza na wieszaku?  
Idą czasy, że potrzeba będzie świadectwa żywej wiary. Wiary w 

Boga, który z miłości do człowieka stał się człowiekiem i czło-
wieka ofiarą ze swego życia odkupił, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. 


4) Świętujemy dzisiaj prawdę o tym, że Bóg się narodził jako 
człowiek, przyjmując na siebie los człowieka. I we wszystkim 
był do nas podobny, oprócz grzechu. Ale On wziął na siebie tak-
że i grzech człowieka, grzech świata. Niszcząc go w zwycięstwie 
życia nad śmiercią. 

W Nim jest zatem nasza nadzieja! Bo w Nim, który jest miło-
ścią, jest ŻYCIE! 

W Nim, Jego mocą, możemy przemieniać świat, siebie prze-
mieniając!

„On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za 
sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się 
człowiekiem” - wypowiadając dzisiaj te słowa w trakcie Credo 
przyklękniemy, oddając cześć Bogu, pochylając się nad tajem-
nicą naszego zbawienia. 

I stało się tak! A stało się tak, za sprawą Ducha Świętego. 

Tylko dzięki mocy Duch Świętego możemy przemienić oblicze 
ziemi, naszej polskiej ziemi, przemieniać nas samych. 

Z dziedzictwa historii naszego narodu wiemy, że jest to możli-
we! 

Potrzeba zatem wiary i żarliwej modlitwy do Ducha Świętego, 
aby nas, Ciebie i Mnie, odmienił swoją mocą. Trzeba modlić się 
o dary Ducha Świętego. O dary mądrości, rozumu, rady, mę-
stwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. 

Prawdę o tym, że Bóg stał się człowiekiem, wyznajemy także 
naszą obecnością tu i teraz, będąc uczestnikami Eucharystii. To 
w czasie każdej liturgii eucharystycznej, tu i teraz Bóg i całe 
niebo łączy się z nami, wchodząc w naszą historię, w nasze „dzi-
siaj”. 
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W trakcie przygotowania darów, tj. materii Eucharystii, do ołta-
rza przynoszone są chleb, wino i woda. Gdy przygotowuje się 
materię kielicha to do wina wlewa się odrobinę wody. Rytowi 
temu towarzyszą po cichu wypowiadane przez kapłana czy dia-
kona słowa: „Przez to misterium wody i wina, daj nam Boże, 
udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeń-
stwo”. W każdej celebrowanej Eucharystii  dokonuje się Divi-
num mercatum, czyli boska wymiana. Człowiek poprzez i w Eu-
charystii zostaje przebóstwiony. W dzisiejszej prefacji (nr 3) 
padną słowa o tym, że: „W Nim zjaśniała tajemnicza wymiana, 
która nam przyniosła zbawienie. Gdy Nieskończony przyjął 
granice ludzkiej natury, śmiertelny człowiek stał się królem nad 
wiekami, i mieszkańców ziemi uczynił dziedzicami nieba”. 

A to wszystko dzieje się mocą Ducha Świętego. Tak jak prosi 
Kościół w trakcie konsekracji chleba i wina: „Uświęć mocą Two-
jego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały Cia-
łem i Krwią Twojego Syna” (III Modlitwa Eucharystyczna). 

To się dzieje tu i teraz!  

Człowieku! 

Uczestnicząc za każdym razem w Eucharystii dotykasz nieba 
samego. 

Człowieku, wierzysz w to? 

Wierzysz w to, że Bóg się rodzi tu na ołtarzu? 

Dla Boga nie ma nic niemożliwego!  

5) Życzenia

Mocą Ducha Świętego wciąż odnawia się oblicze ziemi, tej zie-
mi, z której to prochu Bóg „ulepił” swoje najpiękniejsze dzieło - 
człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Stwórcy. 

Tak więc mocą Ducha Bożego możemy przemieniać nasze co-
dzienne życie, nasze relacje międzyludzkie, społeczne, sąsiedz-

kie, rodzinne i małżeńskie. Jest możliwa przemiana ludzkich 
serc! 

Uwierz w to! 

Módl się do Ducha Świętego i działaj! A stanie się cud! 


Życzmy sobie, abyśmy zaowocowali owocami Ducha Świętego. 
Niech naszą codzienność napełniają: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opano-
wanie. 


Zakończę modlitwą w oparciu o przesłanie „Modlitwy za Ojczy-
znę” ks. Piotra Skargi. 

„Wszechmogący wieczny Boże, 

daj nam miłość ku braciom 

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 

byśmy jej i ludowi Twemu, 

swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. 

Ześlij Ducha Świętego na tych co służyć przez władzę nam mają, 

By wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym

Mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. 

A nam daj łaskę o Panie, 

abyśmy w drugim człowieku zawsze Twoje oblicze dostrzegali 

i z pokorą sobie na wzajem służyli. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amem”. 


ks. Mariusz Majewski - w noc Narodzenia Pańskiego 2018

!  4


