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Dzisiaj narodził się Zbawiciel!
Gloria in excelsis Deo!
Elżbieta Chmura

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby
przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy,
aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei,
z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem,
ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną
sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla
Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go
w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad
swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd
ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: "Nie
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego
narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte
w pieluszki i leżące w żłobie". I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo
zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: "Chwała Bogu na
wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".
(Łk 2,1-14)
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„Ponieważ w Betlejem zawsze jest Boże Narodzenie,
w sercach chrześcijan każdy dzień jest Bożym Narodzeniem”

Jan Paweł II

„Niebu na chwałę, piekłu na złość, dzisiaj
na ziemię przychodzi Gość”. Jezus się nam
narodził. Przyszedł
zapowiedziany,
oczekiwany, aby z nami zamieszkać.
Narodził się w stajni i położono go w
żłobie. A my przychodzimy do niego
jak pastuszkowie, którym Aniołowie
oznajmili o Jego Narodzeniu. Święta
noc Bożego Narodzenia, to noc najradośniejszego orędzia, jakie kiedykolwiek
usłyszała ludzkość. Posłaniec z nieba
ogłosił: „Zwiastuję wam radość wielką. Dziś
(…)narodził się wam Zbawiciel”. Stało się
coś niezwykłego! Tej nocy przemienił
się cały świat: zapanowała radość i po-

kój wśród ludzi. Bóg chciał tak bardzo
być człowiekiem, że nawet stał się niemowlęciem, które przez dziewięć miesięcy przebywało w łonie matki.
W domach świętujemy wigilię, łamiemy się opłatkiem, zapominamy urazy,
przebaczamy sobie nawzajem winy,
składamy życzenia i kolędujemy, kolędujemy, kolędujemy. Najpierw w domu,
a potem o północy na Pasterce. Wszystkie kościoły świata rozbrzmiewają pieśnią, że Bóg się rodzi, Bóg który płacze
z zimna, i którego Matka siankiem
okrywa. Śpiewamy o pasterzach, Mędrcach, Aniołach i o gwieździe. Patrzymy
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na Narodzonego w szopie. Bo chcemy
jak najwięcej, na zapas, na cały rok nagromadzić światła w naszych duszach,
by nam go nie zabrakło do następnego
Bożego Narodzenia. Przychodzimy do
Jezusa przywołani przez aniołów, zapraszając Go do swoich serc, by zamieszkał w nas pokojem, przebaczeniem, darowaniem, zgodą, życzliwością,
pracowitością, byśmy byli Jego prawdziwymi braćmi. Patrzymy na gwiazdę betlejemską, żeby oczy nasze nabrały blasku, żeby nabrały jej światła. Przychodzimy do żłóbka Jezusa, żeby ręce nasze się ogrzały. Śpiewamy kolędy, żeby
serca nasze odtajały, żeby się stały bardziej czułe na wszystko, co się wokół
dzieje. Święta Bożego Narodzenia są
wielkim darem dla nas. Bóg stał się
człowiekiem, zapłakał ludzkimi łzami,
otworzył przed nami swoje ludzkie serce. Nie tylko choinki i prezenty, ale sam
Jezus jest Podarunkiem dla nas. I ten

Podarunek ma być rozdawany. Jezus
przychodzi pod postacią ludzi, którzy
nam samym wiele dają. Czy daję ludziom ciepło, światło, wiarę? Oby przychodzący Chrystus ogrzał się w naszych
kochających sercach i zastał ich drzwi
otwarte - nie tylko teraz, w czasie tych
rodzinnych, pełnych radości i przebaczenia Świąt, ale przez całe nasze życie.

„Pozbieraj iskry dobroci wszystkie i zrób w nich sobie ciepłą kołyskę, i wtul w nią cicho drżącego Boga – niech Go kołysze kołyska uboga. Zamknij Mu oczy, niech śpi jak
w raju, a w tobie ptaki się rozśpiewają… Przyjdą ci, którym serce wychłodło, jakby trafili na ciepłe źródło, chcąc ogrzać sobie serca i ręce,
a Ty, jak Maria w niebieskiej sukience, pozwolisz ludziom grzać się
przy Bogu i spadnie gwiazda na
twoim progu.”

