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Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
życzymyWam dużoWiary,

Nadziei i Miłości.

Niech Nowonarodzony
Chrystus napełni Wasze
serca Pokojem, a nowy rok

przyniesie Wam jak
najwięcej łask Bożych.

Niech Gwiazda Betlejemska
ogłosi Wam jeszcze raz
Dobrą Nowinę, żebyście

sami mogli z radością nieść
ją dalej całemu światu.

Prawdziwych, Bożych
i Błogosławionych Świąt
Bożego Narodzenia!

- Redakcja Siejmy
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WSTĘPNIAK
Współczesny świat nie lubi na nic czekać, o czym świadczy chociażby fakt, że
Bożonarodzeniowe ozdoby pojawiają się w sklepach już na początku listopada. Co
więcej, ludzie coraz częściej zdają się uciekać od jakiegokolwiek pretekstu do
refleksji i przeczucia sacrum. W kontekście Bożego Narodzenia nie mówi już
przecież o tajemnicy czy misterium - popkultura zna jedynie ducha albo magię
świąt.

Duch jednak obraca się w proch, bowiem w grudniu więcej jest zakupów
i zabiegania niż adwentowej zadumy nad Słowem. Natomiast w sam wigilijny
wieczór - którego aura skłania do wyjątkowo głębokich przeżyć duchowych -
wiele osób czuje przede wszystkim zmęczenie albo irytację. O ile w trakcie
przygotowań zdają się być w swoim żywiole, o tyle później czują już tylko pustkę.

Zachęcam więc do autentycznych Świąt Bożego Narodzenia. Z wigilijną kolacją
zorganizowaną w atmosferze bliskości i miłości. Do tego, aby w jej trakcie przeżyć
chwilę refleksji, docenić to, co wokół nas i zapamiętać piękne życzenia od bliskich
– to, jaką troskę i miłość wyrażają.

Na początku studiów jeden z prowadzących ćwiczenia, na koniec ostatnich zajęć
przed Bożym Narodzeniem, życzył nam „Pokoju przychodzącego z Tym, który
przychodzi”. Dziwnie to zabrzmiało na naszym uznawanym za lewicowy wydziale
i na nikim raczej nie zrobiło wrażenia, ale ja pamiętam te słowa do dziś. Myślę, że
idealnie wyrażają to, czym jest Boże Narodzenie. Również do Was, w ramach
Bożonarodzeniowych życzeń, kieruję te same słowa.

DominikaMeller

Ostatnie dni Adwentu to najwyższa pora na podjęcie refleksji dotyczącej
naszego duchowego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Choć
właściwą drogą jest praca nad sobą od początku adwentowych dni, to jednak
dla tych wszystkich, którzy w jakiś sposób „przespali” ostatnie trzy adwentowe
tygodnie jest jeszcze nadzieja.

Tym numerem SIEJMY chcemy skłonić do podjęcia finalnego wysiłku na tej
ostatniej prostej prowadzącej nas do Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że
znajdziesz tutaj treści, które przyniosą Ci nadzieję, ale skłonią również do
refleksji na temat istoty oczekiwania na wielką noc Bożego Narodzenia.

Grudniowy numer SIEJMY to równocześnie wydanie świąteczne naszego
e-magazynu, zatem odnajdziesz tutaj również wiele ciekawych treści,
które - w co głęboko wierzę - będą dla Ciebie doskonałą inspiracją do
właściwego przeżycia Bożego Narodzenia.

Niech treści, które przygotowała w tym numerze nasza Redakcja będą dla
Ciebie iskierką nadziei, dzięki której skierujesz się w stronę prawdziwej
Światłości, która wypływa z Bożego Narodzenia.

Owocnej lektury!

Piotr Ziemecki



#przygotowanie
Cykl poświęcony ostatnim dniom Adwentu, czyli ostatnim dniom

bezpośredniego przygotowania do Bożego Narodzenia.



„Przygotujcie
drogę
Panu,
prostujcie
ścieżki
dla
Niego!”
(Łk. 3, 4)

Jezus nieustannie do nas przychodzi, ale robi to w sposób najbardziej widoczny właśnie
podczas Świąt Bożego Narodzenia. Tak naprawdę cała historia ludzkiego życia jest
opowieścią o naszej wspólnej drodze z Bogiem. O tym czy jesteśmy bliżej czy dalej od
siebie, czy potrafimy Go rozpoznać i zaprosić do siebie, a przede wszystkim o tym czy
jesteśmy na Niego gotowi i czy na sam koniec będziemy mogli spojrzeć Mu w twarz.
Adwent jest okresem, który pozwala nam się duchowo zatrzymać i przyjrzeć, którą drogą
i dokąd właściwie zmierzam. Zadać to kluczowe pytanie - czy na końcu tej podróży czeka
na mnie Bóg?

Jednym z bardziej niewiarygodnych wydarzeń związanych ze Świętami Bożego
Narodzenia jest rozejm zawarty na zachodnim froncie I Wojny Światowej wWigilię 1914
roku. Wtedy to zwykli żołnierze spontanicznie odpowiedzieli na apel papieża Benedykta
XV i aż do drugiego dnia Świąt powstrzymali się od ostrzału, wspólnie świętując,
opatrując rannych i grzebiąc poległych.

Jest coś niezwykłego w Bożym Narodzeniu, coś co skłania nas do pojednania. Jedni
mówią na to magia Świąt, inni Łaska Boża. Tradycyjne łamanie się opłatkiem oznacza
zgodę między osobami zasiadającymi przy tym samym stole. Odwiedziny, spotkania
i życzenia, czy też zwyczajowa wymiana prezentów powinny odbywać się w rodzinnej,
ciepłej atmosferze wzajemnego zrozumienia. A zrozumienia nie ma bez szczerej
rozmowy, dobrej woli i przebaczenia.
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MONIKA PIOSIK
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Co ciekawe, słowo przebaczenie jeszcze w XVI wieku oznaczało po prostu przeoczenie,
dopiero później zaczęło się odnosić do zapomnienia, odpuszczenia win. Przebaczyć
możemy sami sobie, drugiemu człowiekowi i Bóg może nam przebaczyć w sakramencie
Pokuty. Te trzy płaszczyzny przebaczenia są niezbędne do tego, by uwolnić się od złych
emocji i ich konsekwencji spowodowanych poprzez różne wydarzenia z przeszłości.

W przebaczeniu nie chodzi o to, by udawać, że nic się nie stało, by zamiatać prawdę pod
dywan. Chodzi o to, by się do tej prawdy przyznać i przyjąć jej konsekwencje, o to by
pozbyć się gniewu wobec drugiej osoby. Chociaż tak naprawdę emocje są mniej ważne,
bo w samym procesie liczy się świadoma decyzja o przebaczeniu i o tym by już nie żywić
urazy, to jednak właśnie emocje powodują, że proces ten jest niesamowicie trudny.

Nie sposób spojrzeć na Święta Bożego Narodzenia w 2020 roku i nie dostrzec
podziałów nie tyle społecznych, co tych rodzinnych. Ludzie potrafią mieszkać pod
jednym dachem i mieć zupełnie różne zdanie na ten sam temat. Noszą to samo
nazwisko, są rodzeństwem, a mają już nie tyle inne poglądy, co kompletnie różny
światopogląd. Najgorsze nie są te różnice, a wrogość. Konflikt między nimi narasta coraz
bardziej - ludzie albo już nie wiedzą gdzie leży prawda, albo nie chcą się do niej
przyznać. Na pewno wiesz o czym mówię i masz choć jedną taką osobę w rodzinie,
której wcale nie chcesz zobaczyć w Święta (w tym roku z powodu pandemii nie będzie
trzeba nawet szukać wymówek by się nie spotkać).

Patrząc na to co się dzieje, wydaje się, że niesamowicie palące, szczególnie dziś, jest
właśnie przebaczanie. Przebaczenie na wszystkich trzech wymienionych wyżej
płaszczyznach. Nie ma wewnętrznego uzdrowienia, wolności ani zgody bez
wzajemnego przebaczenia, bez uznania swojej grzeszności i mądrego schowania swojej
własnej dumy do kieszeni. Zacznijmy ze sobą rozmawiać, odzywajmy się do siebie, a jak
już to nam się uda, to po prostu słuchajmy siebie nawzajem, a nie tylko mówmy, rzucając
w drugiego człowieka kolejnymi porcjami oskarżeń, sarkazmów i jadu.

Tu nie chodzi bynajmniej o to, że rację może mieć każdy, niestety tak nie jest… Prawda
nie jest relatywna. Prawda jest jedna i absolutna. To jej powinniśmy szukać i ją
powinniśmy odkrywać, to ona powinna być naszym celem. To właśnie prawdy, jako
katolicy, powinniśmy bronić.

Jednak bez przebaczenia nikt z nas nie będzie w stanie dostrzec tej prawdy.
Przebaczanie uzdalnia nas do tego, by zauważyć Boga, by go przyjąć do swego serca. To
ono jest niezbędne, by nasze przeżywanie Bożego Narodzenia było prawdziwe,
wewnętrzne, uzdrawiające. Wtedy faktycznie Pan Bóg narodzi się w naszych życiach,
rodzinach i domach.

Mam takie nieśmiałe marzenie, by jak najwięcej osób na swojej liście prezentów w 2020
roku dopisało –przebaczenie.

Wiem, że to jest ogromnie trudne, ale czas jest krótki, a Jezus jest coraz bliżej.
Tomasz a Kempis w książce „O naśladowaniu Chrystusa” pyta:

Postaraj się by jednym z prezentów, który na tę gwiazdkę komuś wręczysz, była z Twojej
strony prośba o przebaczenie swojej winy, albo Twoje własne wewnętrzne, lub publiczne
przebaczenie drugiemu człowiekowi. Możesz też spróbować przebaczyć osobie zmarłej
(świadectwa mistyków mówią, że Boże Narodzenie obok Świąt Wielkanocnych
i pierwszych dni listopada są czasem, gdy najwięcej dusz przechodzi z czyśćca do nieba).
Inną opcją jest, by przyjrzeć się głębiej swojej duszy i swoim uczynkom, spróbować
przeżyć świąteczną spowiedź bardziej świadomie i z większym żalem niż zwykle - w
poszukiwaniu sposobów zadośćuczynienia za swoje błędy. Spróbuj w te Święta
posprzątać duchowo swoją najbliższą okolicę i otworzyć na oścież drzwi Jezusowi. Tak by
nie tylko mógł, ale i chciał przyjść do Twojego domu i Twojej duszy. Tak by mógł zasiąść
przy pustym nakryciu przygotowanym w Twoim sercu.

„Czemu odkładasz postanowienia do jutra? Wstań, zacznij od
tej chwili, powiedz sobie: Teraz jest czas działania, teraz jest

czas walki, teraz jest czas poprawy […], jeśli się nie przełamiesz
nie pokonasz zła.”
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Nie wiem, czy wiesz, ale Siostra Faustyna zapisała w swoim dzienniczku sytuacje, gdy
kiedyś podczas Mszy Świętej otrzymała dwa komunikanty (przez pomyłkę – skleiły się),
zabrakło za to Komunii dla innej siostry zakonnej. Jezus wyjaśnił jej potem, że ta druga
siostra wcale na Niego nie czekała…

Bądźmy, począwszy od dzisiaj, właśnie tymi, którzy oczekują Bożego Narodzenia,
niecierpliwią się na spotkanie z Bogiem. Tymi, do których serca droga dla Jezusa będzie
prosta i szeroka, którą On z łatwością przejdzie, a potem rozgości się u nas ze swoją Łaską.

Tego z całego serca na Boże Narodzenie Wam wszystkim życzę!

fot. Ewelina Borkoska

CZY ZDĄŻYŁEŚ

ODKURZYĆ
SWOJE SERCE?

ALEKSANDRA MIESZAŁA
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Do Bożego Narodzenia zostało zaledwie kilka dni, wypadałoby więc rozliczyć się ze
wszystkich szumnych postanowień adwentowych, jakie w tym roku wzięliśmy na swoje
barki. Ile rozdziałów Pisma Świętego przeczytałeś? Ile razy udało Ci się wstać na Roraty?
Jak sumiennie wykonywałeś zadania ze swojego kalendarza? Odbyłeś jakieś rekolekcje?
Tylko jedne? Nie da się też pominąć domowych przygotowań świątecznych – pierogi
ulepione? Makowce gotowe? Dom wysprzątany? Prezenty kupione? O nikim nie
zapomniałeś?

Wdech, wydech.

Zatrzymajmy się, bo coraz częściej zapominamy o sprawcy całego zamieszania.

Kościół daje nam aż kilka tygodni, żebyśmy odpowiednio przygotowali się na przeżywanie
Bożego Narodzenia. Adwent ma być, z jednej strony, czasem radosnego oczekiwania na
narodziny Chrystusa. Co z tym czasem robimy? Przygotowujemy nasze domy, nasze
konta na Instagramie, czy nasze serca? Przed pierwszą adwentową niedzielą katolicka
część Internetu huczała od różnorodnych propozycji – kalendarze adwentowe, nowenny,
modlitewne inicjatywy, warsztaty duchowe, medytacje – do wyboru, do koloru. To
naprawdę cudowna cecha naszej rzeczywistości, nieograniczony niemalże dostęp do
duchowych treści tworzonych przez wartościowych ludzi, zwłaszcza w tym szczególnym,
pandemicznym czasie jest niezaprzeczalną wartością. Można powiedzieć – od przybytku
głowa nie boli, ja sama (choć podejrzewam, że większość z nas może się z tym utożsamić)
wpadłam w tę pułapkę co najmniej raz. Chciałoby się wziąć udział we wszystkim,
wszystkiemu poświęcić możliwie jak najwięcej czasu, zaangażować się. To bardzo
szlachetne pobudki, z pewnością niezwykle Boże, świadczą w końcu o tym, że chcemy
nieustannie przebywać w Jego Obecności. Czy jednak odhaczanie kolejnych zadań z kilku
kalendarzy adwentowych jednocześnie świadczy o towarzyszeniu Panu w oczekiwaniu na
przyjście Jego Syna?
Jaka jest górna
granica inicjatyw,
które mogę na siebie
wziąć, aby każda
z nich pozostała
przestrzenią rozwoju i
zbliżenia do Boga?

Może właśnie Ty, podczas tych ostatnich kilku dni, czujesz, że jesteś w takim miejscu.
Może, mając jak najlepsze intencje, wziąłeś na siebie za dużo. Życie zweryfikowało Twoje
plany, a pokręcona rzeczywistość końcówki roku sprawiła, że przestrzeń dla Boga
w Twojej codzienności niepostrzeżenie się skurczyła. Chciałeś dobrze, wiesz to. On także
to wie. A ja piszę te słowa po to, żeby dodać Ci otuchy i uchronić przed poczuciem, że źle
wykorzystałeś czas Adwentu.

Te kilka dni, które nam pozostało, warto spędzić, poszukując odpowiedzi na bardzo ważne
pytanie – czy moje serce jest gotowe na narodziny Jezusa? Czy te wszystkie aktywności,
których podjąłeś lub podjęłaś się w ostatnich tygodniach, zrobiły mu trochę miejsca?
Nie chodzi o to, żeby oceniać same inicjatywy pod jakimkolwiek kątem – nawet
najpiękniejszy, najbardziej przemyślany projekt może okazać się zupełnie bezskuteczny,
jeżeli sami, realizując go, nie zaangażujemy w to swojej duchowości.

Powinniśmy także pamiętać, że oczekiwanie na narodziny Syna Bożego to tylko jedna
perspektywa Adwentu. Z drugiej strony, ten czas ma nam przypominać o Paruzji –
ponownym przyjściu Jezusa na Ziemię, na które wciąż czekamy. Momencie spotkania
z Bogiem twarzą w twarz. Nie mamy bladego pojęcia, kiedy to nastąpi – ale czy gdyby
miało nastąpić dzisiaj, czy chcielibyśmy, aby Jezus spotkał nas takich, jakimi jesteśmy? W
takiej kondycji duszy i serca? Gdyby Jezus przyszedł dziś wieczorem, czy sprawdzałby
stopień wyszorowania podłóg i wypełnienia zadań z kalendarza adwentowego?
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Jeżeli czujesz, że Twoje serce potrzebuje jeszcze trochę wsparcia, nic straconego. Bóg
nie daje nam jednej szansy, żeby się przygotować. Nie daje nam nawet dwudziestu
sześciu szans, po jednej na każdy dzień Adwentu. On daje nam nieskończenie wiele
możliwości, żeby na nowo spróbować zrobić dla Niego miejsce. Postaraj się odsunąć na
bok wszelkie zadania do wykonania. Pewnie, sprzątanie i gotowanie są ważne, ale (to
może wielu zaszokować) – absolutnie nie są najważniejsze. Istotą Bożego Narodzenia
jest to, że Pan posłał na świat swojego Syna, by zapewnić nam wszystkim zbawienie.
Istotą Adwentu jest to, abyśmy byli na Niego gotowi.

Najlepsze, co w tym czasie możesz zrobić dla Boga, to zwolnić. Wygospodaruj sobie pół
godziny z napiętego grafiku dnia. Zapal świecę, pomedytuj nad fragmentem Pisma
Świętego. Rozważ wybrany przez siebie obraz. Pobądź z Nim w ciszy. Uświadom sobie,
że tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o miłość. Ofiarną i bezgraniczną, na wzór
Jego miłości. Zastanów się, jak w tych ostatnich dniach Adwentu możesz ją komuś
okazać?
Może jest ktoś, komu nie przebaczyłeś, a powinieneś? Może ktoś powinien usłyszeć od
Ciebie „przepraszam”, płynące prosto z serca? Pomyśl, czego chcesz życzyć swoim
najbliższym, gdy będziecie dzielić się opłatkiem przy wigilijnym stole. Niech to nie będą
wciąż te same, oklepane formułki – postaraj się w tych kilku krótkich zdaniach wyrazić

to, czym naprawdę chciałbyś, aby Bóg
obdarzył ludzi, których kochasz.

Wykorzystajmy te ostatnie kilka dni na
czułość i wyciszenie. Cierpliwą
i wytrwałą obecność. Przygotowujmy
nasze serca tak zawzięcie, jak gdyby miał
to być nasz ostatni Adwent.
Jednocześnie pytajmy Boga o to, które
kąty serca należałoby jeszcze odkurzyć
i otaczajmy je opieką, aby owoce dobrze
przeżytego czasu oczekiwania były
odczuwalne długo po tegorocznym
Bożym Narodzeniu. Niech ten okres
będzie dla każdego z nas wielkim
ładowaniem akumulatorów – aby

skumulowana w nich Boża energia dostarczała nam sił przez cały nadchodzący rok.

Rorate caeli desuper et nues pluant justum.
Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego.

fot. Ewelina Borkowska
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czekaj, czekaj...

Od jakiegoś czasu towarzyszy mi
nieodparte wrażenie, że całe
nasze życie naznaczone jest
kilkoma cechami Adwentu.
I w zasadzie dzieje się tak od
samego początku. Profesor
Wanda Półtawska powiedziała
swego czasu, że człowiek nie
dlatego żyje, że się urodził, tylko
dlatego się rodzi, że żyje… Jeśli
weźmiesz sobie do serca słowa
tej Nestorki polskiego ruchu

pro-life, to musisz zgodzić się ze
stwierdzeniem, że przez
dziewięć miesięcy spędzonych
w łonie swojej matki, każdy
człowiek ŻYJE i OCZEKUJE.
Etap prenatalny w życiu każdego
z nas to swoiste oczekiwanie na
przyjście światłości, która czeka
tuż po opuszczeniu
najbezpieczniejszego miejsca na
świecie, którym dla każdego
z nas jest organizm matki.

PIOTR ZIEMECKI
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Niezwykle ciekawe jest jednak to, że czekając na cud
własnych narodzin nie jesteśmy tego oczekiwania
świadomi. Do ostatniej sekundy pobytu w łonie naszej
mamy, nie tylko nie wiemy, co będzie, gdy zobaczymy
już światłość, ale przede wszystkim nie zdajemy sobie
nawet sprawy, że do tej światłości dążymy. Zarówno Ty,
jak i ja, przynajmniej raz w naszym życiu, bez
świadomości czekania, czekaliśmy na światłość, o której
nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieje…

Mam wrażenie, że gdybym tylko to pamiętał, to dzisiaj
miałbym Ci do opowiedzenia o istocie Adwentu
i Bożego Narodzenia nawet więcej niż swego czasu
Święty Łukasz miał do napisania Teofilowi. Cóż jednak
może opowiedzieć Ci o istocie radosnego czasu
oczekiwania osoba, która nie pamięta nawet swojego
pierwszego (liturgicznie rozumianego) Adwentu, który
rozpoczął się dwa dni po moich narodzinach Roku
Pańskiego 1994. Jeśli zawsze kochałem ten okres
liturgiczny tak, jak dziś, to domyślam się, że musiały być
to najdłuższe dwa dni oczekiwania na pierwszy
liturgiczny okres oczekiwania po prenatalnym czasie
oczekiwania…

Skomplikowane? Jak to mawiał klasyk: jak najbardziej –
jeszcze jak!

Zauważcie, że światłość naszych narodzin nie jest
czymś, co możemy odrzucić, ale zarazem nie jest też
czymś, na co w jakikolwiek sposób możemy się
przygotować. Wydaje się więc, że jesteśmy tutaj
w dokładnie odwrotnej sytuacji niż Naród Wybrany,
który – zgodnie z przekazem Ewangelisty Jana o logosie
– światłości, na którą czekał nie poznał i ją odrzucił.

Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.

(J 1, 10-11)

W historii zbawienia można jednak dostrzec wydarzenia,
z których dowiadujemy się, że samo oczekiwanie na światłość
może wiązać się bezpośrednio z podjęciem decyzji o wejście
w stan oczekiwania lub po prostu z nadzieją na jego zaistnienie.
Niech za przykład posłużą tu bardzo adwentowe sceny z życia
Elżbiety i Zachariasza oraz Maryi i Józefa.

W pierwszym przypadku widzimy starsze małżeństwo, które całe
życie czekało na potomka, ale z powodu niepłodności i upływu
lat, obiektywnie nie mogło być już szansy na poczęcie dziecka.
Można by rzec – wieloletnie oczekiwanie zakończyło się
niepowodzeniem. Któregoś dnia Zachariaszowi objawia się jednak
Archanioł Gabriel, który ogłasza, że Zachariaszowi i Elżbiecie
urodzi się syn, któremu na imię będzie Jan. Dla Elżbiety
i Zachariasza od tego momentu nieoczekiwanie (znamienne
słowo) odnawia się stan oczekiwania. Poczęty zostaje Jan – ten,
który ma zaświadczyć o prawdziwej światłości. Ten, który
przypominać będzie ludowi o – jakże by inaczej – obowiązku
aktywnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Oczekiwanie to
będzie na tyle istotne, że – jak przekaże nam w Ewangelii Święty
Łukasz – „lud oczekiwał z napięciem” (Łk 3, 15).
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Święta Rodzina, a przede wszystkim Maryja, to z kolei przykład, który
w sposób najbardziej wyjątkowy ukazuje nam wagę podjęcia decyzji
o wejściu w stan oczekiwania. Dobrowolne Fiat wyrażone przez Maryję
w trakcie Zwiastowania to początek oczekiwania na nadejście czasów
ostatecznych. Odpowiedź Maryi na Boży plan zbawienia ludzkości to właśnie
początek najdonioślejszego etapu oczekiwania, którego zwieńczeniem
będzie Boże Narodzenie. Rewolucja betlejemska – jak to określił swego czasu
ks. Jan Twardowski – to początek naszego oczekiwania na koniec historii,
który nastąpi po Bożym Narodzeniu w znanej tylko Bogu Ojcu dacie.

Oczekiwanie Maryi i Józefa na narodziny Jezusa przeżywamy w Kościele co
roku w sposób szczególny w drugiej części Adwentu, zaś oczekiwanie
o charakterze eschatologicznym, na ponowne przyjście Pana – w pierwszej
jego części.

Jeżeli chcesz przeżyć te ostatnie chwile Adwentu w sposób świadomy
i sensowny, to zrozum w pierwszej kolejności, że całe Twoje życie to ciąg
oczekiwania na światłość. Czasem zdobywasz jej pozory, innym razem – jak
wtedy, gdy się rodzisz – Pan Bóg obdarza Cię jej iskierką, aby potem z Jego
woli (na prawach biologii) o tym dostąpieniu iskierki światłości po
narodzinach zapomnieć, abyś tym razem świadomie mógł już uczestniczyć
w oczekiwaniu na jej pełnię.

Dlaczego jednak to oczekiwanie nie zawsze nam wychodzi?
Może dlatego, że nie podjęliśmy decyzji o wejściu w ten stan
(nie wzięliśmy przykładu z Maryi)? Może też brak już nam
nadziei i wyczuwamy brak sensu w oczekiwaniu na światłość
(nie chcemy patrzeć już na historię Elżbiety i Zachariasza)?
A może jesteśmy Martą, siostrą Marii, do której światłość
przyszła, ale my tak jesteśmy zajęci przygotowaniem tego, co
wokoło (choinka, potrawy wigilijne, prezenty, Kevin
w telewizji…), że nie wiemy już po co i dla kogo to wszystko.
Może teraz jest czas najwyższy na podjęcie decyzji i podejście
z nadzieją do prawdziwej światłości, która jest istotą
zbliżającego się Bożego Narodzenia.
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Przed nami ostatnie dni Adwentu – co by Ksiądz poradził
osobom, które go duchowo przespały? Czy w ostatnich
dniach Adwentu można odkryć jeszcze jego sens i nie jest
za późno na duchowe przygotowanie do Świąt?
Kościół nieustannie nas zaprasza do czuwania i czujności –
nawet w ostatniej chwili („Czy o drugiej, czy o trzeciej
straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.”
Łk 12, 38). Tutaj nie można tracić nadziei i poprzestać na
mówieniu o tym, że się przespało Adwent. Boże Serce jest
zawsze otwarte i gotowe nas przyjąć – także w tym
ostatnim czasie. Warto też pamiętać, że te końcowe dni
Adwentu to bardzo intensywny czas, który ma nas już
bezpośrednio przygotować do narodzin Pana Jezusa. Te
ostatnie dni adwentowe mówią nam o czymś bardzo
ważnym – że Bóg jest blisko, że Bóg się narodzi i jest
Emmanuelem, czyli Bogiem z nami. To na pewno myśl,
która może każdemu z nas towarzyszyć przez te ostatnie
dni Adwentu.

Czy z Księdza obserwacji wynika, że wierni widzą
w Adwencie pewien szczególny okres w ciągu roku,
w którym można się do czegoś przygotować, wyciszyć,
pójść rano na Mszę roratnią, iść do spowiedzi przed
Świętami?
Niestety, wydaje mi się, że mało jest osób, które w tak
świadomy sposób podchodzą do Adwentu. Spójrzmy
chociażby na rekolekcje – jesteśmy przyzwyczajeni do
tego, że odprawiamy je raz w roku, w Wielkim Poście.
Proponowane przez niektóre parafie rekolekcje
adwentowe nie cieszą się już taką popularnością.
Oczywiście nie każdy musi dwa razy do roku uczestniczyć
w rekolekcjach – nawet księża muszą je odprawić tylko raz
w ciągu roku i najczęściej skupiamy się tutaj na rekolekcjach
w czasie Wielkiego Postu. Jednak myślę, że Adwent jest
trochę takim ekskluzywnym czasem w życiu duchowym.
Kościół proponuje nam wtedy podjąć wysiłek czujności,
gotowości i przemagania samych siebie. Zupełnie inaczej
wygląda Wielki Post, który jest wiosną, kiedy dni są coraz
dłuższe, a wszystko wokoło budzi się do życia. W Wielkim

O ostatnich dniach
Adwentu, liturgii
oraz o tym
jak księża spędzają
Boże Narodzenie

rozmawia PIOTR ZIEMECKI
z KS. BARTOSZEM SZOPLIKIEM

Ks. dr Bartosz Szoplik - wikariusz w parafii
archikatedralnej wWarszawie, katecheta,
wykładowca wWMSD, duszpasterz
nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
w Archidiecezji Warszawskiej, oraz Akademickiego
Stowarzyszenia Katolickiego SOLI DEO.
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Poście chce nam się podejmować więcej inicjatyw duchowych.
Adwent jest jednak trudniejszym czasem, bo przypada na
najbardziej mroczną porę roku. Wszystko wokół wpływa w jakiś
sposób na nasze samopoczucie i naszą duchowość. Kościół
jednak wychodzi w Adwencie z propozycją przezwyciężenia tych
mroków. Chciałoby się wręcz powiedzieć, że Adwent to
doskonała terapia antydepresyjna. W Adwencie idziemy ze
światłem na roraty, trzymamy zapalone lampiony, świece,
a wszystko to zwiastuje nam nadchodzący wschód Słońca. Na
końcu tego ciemnego, grudniowego tunelu pojawia się światło –
to czas przesilenia nocy z dniem, kiedy dnia zacznie znowu
przybywać. Musimy pamiętać, że tym światłem jest dla nas Jezus
Chrystus. Muszę przyznać, że osobiście bardzo lubię Adwent,
ponieważ pozwala on wydobyć się z ciemności do światłości. Nie
mam jakiejś grudniowej depresji, bo idę za światłem i do światła.

Co według Księdza jest najbardziej wyjątkowego liturgicznie
w czasie Adwentu?
Na pewno liturgicznym pięknem Adwentu jest lekcjonarz. Może
mało zwracamy uwagi na tę księgę liturgiczną, ale właśnie
adwentowy dobór czytań pomaga nam modlić się Słowem
Bożym. Często proroctwa Izajasza są taką protoewangelią –
zapowiedzią prawdziwej Ewangelii. Niejednokrotnie możemy
właśnie pierwsze czytanie brać jako Ewangelię dnia. Osobiście
zawsze staram się nawet bardziej wczytać właśnie w te pierwsze
czytania, które są w Adwencie niepowtarzalne. Śledzenie
Adwentu z prorokiem Izajaszem jest fascynujące! Jeżeli uznać, że
w tym rozpoczętym roku liturgicznym potrzeba nam bardzo dużo
nadziei, to wydaje mi się, że właśnie w tej Księdze jesteśmy
w stanie znaleźć jej bardzo dużo. Proroctwo Izajasza to
przepełnione nadzieją spojrzenie w przyszłość. Adwent nadaje
nam perspektywy, a chrześcijanin to przecież człowiek dalekich
horyzontów! Depresja łapie ludzi wtedy, kiedy żyją w beznadziei,
kiedy wydaje im się, że nic dobrego ich już w życiu nie spotka.
W przeżywaniu Adwentu i miesięcy grudniowych pomaga nam
właśnie prorok Izajasz, który mówi: „Nie bój się, robaczku Jakubie,
nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam… (Iz 41, 14)

W liturgii Adwentu warto również szczególnie zwrócić uwagę na
osobę Matki Bożej. Towarzyszy nam Ona szczególnie w czasie
Mszy roratnich i w przekazanej nam scenie Zwiastowania.
Zauważmy, że Maryja też znajdowała się wtedy w stanie
niepewności, a Anioł, który przyszedł do Niej, zwiastował Jej
powołanie do tego, do czego Bóg Ją przeznaczył i pokazał Jej
nowe horyzonty – nadał Maryi nieznaną Jej perspektywę. Dla
nas obecnie, Adwent może właśnie przynieść taką nadzieję
i szerokie horyzonty duchowe.

Adwent jest też początkiem nowego roku liturgicznego, więc
w pewnym sensie zaczynamy kontemplować w nim całą historię
zbawienia. Liturgicznie ten czas pomaga nam spojrzeć na wiarę
chrześcijańską, jako na wiarę w Boga, który jest obecny, który się
objawia, który nie jest tajemniczy, ale jest bardzo blisko i bardzo
chce nas poznać. W naszej ges�i leży tylko to, czy chcemy na to
poznanie się otworzyć. W tym kontekście myślę, że może
Adwent nie jest do końca stricte czasem do nawrócenia, ale
raczej przygotowaniem do niego. Niektórzy mylą nawracanie się
z pracą nad sobą. Z perspektywy spowiednika widzę często, że
ludzie zmagają się ze swoim grzechem i chcą nad nim
„pracować”, ale nie chcą się nawrócić – w tej pracy nad swoimi
słabościami nie ma Pana Boga, nie ma chęci jego poznania…
A przecież w walce z grzechem nasze pragnienie doskonałości
nie wystarczy. Dlatego właśnie przed nawróceniem zawsze
potrzebujemy Adwentu. Najpierw muszę Pana Boga poznać,
muszę się z Nim zaprzyjaźnić, muszę nauczyć się modlić,
a dopiero później jest czas na nawrócenie – nigdy na odwrót. Ten
adwentowy wysiłek przydaje się później – choćby właśnie przy
wielkopostnym nawracaniu się. Zawsze jednak najpierw musi
zaistnieć ten adwentowy wysiłek poznania Pana Boga, wejścia
w ducha modlitwy i skupienia.

Myślę, że wyciszenie i refleksja
nie wykluczają równoczesnego

radosnego oczekiwania...
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Czy Adwent jest dla Księdza raczej czasem wyciszenia
i refleksji, czy może jednak bardziej czasem radosnego
oczekiwania?
Pamiętam, że jako student pierwszego roku seminarium
duchownego, mieszkałem w Lesie Bielańskim. Żeby dojść do
seminarium trzeba było wysiąść z tramwaju, przejść przez drogę
i iść przez las. To były jeszcze lata 90-te i wielokrotnie zdarzało
się, że były zepsute światła i trzeba było iść przez drogę
zanurzoną w kompletnych ciemnościach. Wtedy moją pierwszą
radością był zawsze widok światełek seminarium po drugiej
stronie lasu. Patrząc na tę historię myślę więc, że wyciszenie
i refleksja nie wyklucza równoczesnego radosnego oczekiwania.
Skupienie i cisza towarzysząca przejściu przez ciemny las
równocześnie przynosi mi radość, kiedy widzę światło – kiedy
widzę tę perspektywę. W tym sensie Adwent na pewno jest
czasem radosnego oczekiwania. Widzę perspektywę, widzę jakieś
światełko w ciemnościach i ku temu światłu zmierzam. To
przynosi mojemu sercu radość.

Jak spędza się Święta Bożego Narodzenia będąc księdzem?
Święta nieco inaczej wyglądają u zakonników, których domem
jest ich klasztor, a inaczej u księży diecezjalnych. My nie
traktujemy plebanii jako klasztoru i jako miejsca, w którym mamy
bezwarunkowo przebywać, czym na pewno różnimy się od osób
konsekrowanych. Księża diecezjalni w większości spędzają Święta
z rodzinami – póki mamy rodziców, to jedziemy do nich, a jeżeli
ich zabraknie, to jedzie się na Wigilię do rodzeństwa, czy też
spędza się ją gdzieś u przyjaciół. Znam księży, którzy decydują się
zostać w samotności i w ten sposób przeżywaćWigilię. Na pewno
ten wigilijny wieczór charakteryzuje się dużym spokojem, kiedy to
na parafii panuje kompletna cisza, nikogo nie ma w kościele, czy
też w kancelarii parafialnej.

Zasadniczo spędzanie Świąt jest czasem prywatnym każdego
z księży. W parafiach praktykuje się wieczerze wigilijne, które
odbywają się albo dzień wcześniej (wieczorem, 23 grudnia) albo jest
to już dzień Wigilii, ale np. wcześniejszym popołudniem. W każdym
razie po spotkaniu opłatkowym w Kurii, które odbywa się wwigilijne
południe, zaczyna się już taki czas zupełnie prywatny.

Jeśli chodzi o mnie, to tylko raz w moich 16 latach kapłaństwa
opuściłem Wigilię w gronie rodzinnym, ponieważ byłem wtedy
w Rzymie i postanowiłem zostać na pasterkę papieską. Na pewno
było to dla mnie niezwykłe przeżycie, ale muszę też przyznać, że
wigilijny wieczór zapamiętałem jako dość smutny. Jednak w takiej
odległości od domu było mi trochę tęskno za rodzinną Wigilią. Poza
tym jednym wyjątkiem, Święta spędzam u rodziców, a po samej
wieczerzy wigilijnej – tak jak większość księży – wracam na Pasterkę
do parafii. W następne dni świąteczne, staramy się z pozostałymi
księżmi jakoś wymieniać – jednego dnia część księży ma wolne
popołudnia, drugiego dnia druga część. Ja akurat mam do swojego
domu od siebie z parafii 7 km i jestem w stanie tę drogę pokonać
samochodem w ciągu 15 minut, więc nie jest to dla mnie
problemem, aby pojechać do rodzinnego domu i wrócić w każdej
chwili. Z perspektywy takiego zwyczajnego spędzania Świąt Bożego
Narodzenia trzeba przyznać, że są to takie dni, kiedy jako księża
jesteśmy jedną nogą ze swoimi rodzinami, a drugą w swojej parafii.

Dziękuję za rozmowę!
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#świętowanie
...czyli o istocie Bożego Narodzenia

fot. Ewelina Borkowska
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CZY
MOŻNA KUPIĆ

MŁODYCH
BOŻYM
NARODZENIEM?

DOMINIKAMELLER

fot. Ewelina Borkowska
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W rozpowszechnianiu katolickiej wizji Bożego Narodzenia nie pomagają również
filmy - w przeważającej mierze produkcji amerykańskiej - których akcja rozgrywa się
w sezonie świątecznym. Czasami co prawda w kulminacyjnym momencie odbiorca
może liczyć na wzruszającą scenę, której tłem jest chór śpiewający kolędę w
kościele (niekoniecznie zresztą katolickim); na tym jednak kończą się nawiązania do
narodzin Chrystusa. Główny wątek tych historii obraca się bardzo często wokół
pragnienia znalezienia przez któregoś z bohaterów miłości - głupio bowiem kolejny
rok z rzędu pojawić się na świątecznej, rodzinnej kolacji bez ukochanej osoby u
boku.

Łatwo byłoby przyjąć teraz rolę zrzędliwego dziadka wspominającego, że za jego
czasów ludzie żyli w prostszy sposób, potrafili prawdziwie świętować, a do tego
doceniali skromne prezenty i czas prawdziwej bliskości z rodziną. Pewnie w tego
rodzaju myśleniu jest trochę racji; w moich własnych wspomnieniach sprzed kilku czy
kilkunastu lat Święta jawią się jako czas większego spokoju i głębszej radości ze
zwykłego spotkania. Co więcej, bożonarodzeniowe ozdoby na pewno nie pojawiały
się wtedy w sklepach 3 listopada, zaraz po tym kiedy z półek zniknęły już wszystkie
znicze. Prawdą jest jednak, że ta zmiana nie dokonała się nagle i wszyscy trochę się
do niej przyczyniliśmy.

Symboliczne zmieszanie celebracji Bożego Narodzenia ze światem popkultury zaczęło
się w momencie, w którym Coca Cola opatrzyła w 1931 roku swój produkt ilustracją
powszechnie dziś już znanej postaci świętego Mikołaja przedstawionego jako
staruszka z brodą w czerwonym stroju. Dziś wiele dzieci, a nawet nastolatków nie
zdaje sobie sprawy, że prawdziwym świętym Mikołajem był żyjący na przełomie III i
IV wieku biskup Miry; doskonale znają jednak grubego dziadka z reklamy, który
występuje we wszystkich filmach, stoi w centrach handlowych i pojawia się na
etykietach mnóstwa produktów. Teraz, kiedy nadchodzi grudzień, również wiele
innych marek opatruje swoje produkty nie tylko wspomnianą postacią, ale wszystkim
tym, co kojarzy się
z Bożym Narodzeniem, a mówiąc bardziej precyzyjnie - z tym jak wyglądają obchody
tych Świąt w typowym domu. W co drugiej reklamie w tym okresie pojawia się
udekorowana choinka i rodzina siedząca przy wigilijnym stole w towarzystwie

Żyjemyw czasach, w których coraz więcej osób zdaje się zapominać,
czyje urodziny obchodzimy 25 grudnia. Współczesny świat stroni od

tradycyjnej symboliki Bożego Narodzenia - Świętą Rodzinę
zastępuje Mikołaj z Coca Coli, a i pełna nazwa tych Świąt niektórym

nie przechodzi przez gardło - zamiast tego mówi się o “świętach
zimowych”, albo o “tym wyjątkowym czasie w roku”. Nie ma już
miejsca na refleksję nad tajemnicą Wcielenia - z każdej strony

internetowej, z każdej reklamy i każdego filmu płynie do nas jeden
przekaz - najważniejsze jest “doświadczenie magii świąt”. Ta wizja

przeciętnemu odbiorcy może wydawać się bardzo kusząca - zgodnie
z nią świętowanie sprowadza się do kupowania prezentów, jedzenia,
odpoczynku i ozdabiania swojego mieszkania. W samym cieszeniu
się dobrami materialnymi i korzystaniu z tego, że przyszło nam żyć

w epoce względnego dobrobytu, nie ma oczywiście nic złego.
Niepokoi jednak fakt, że w powszechnej świadomości dominować
zaczyna wizja Świąt Narodzenia Pańskiego zupełnie pozbawiona

jakiegokolwiek odniesienia do sacrum. Czy skoro większość
społeczeństwa godzi się na taki stan rzeczy, to znaczy, że nasz świat
nie potrzebuje już Boga w Bożym Narodzeniu? Czyw rzeczywistości,

w której przez większą część grudnia jesteśmy kuszeni pięknymi
rzeczami, uroczymi światełkami i klimatycznymi dekoracjami,
katolicki sposób przeżywania tych Świąt - zgodnie z którym ich

podstawowym celem jest spotkanie z Nowonarodzonym
Chrystusem - może być jeszcze atrakcyjny dla młodego pokolenia?

SANTA CLAUS Z COCA COLI
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I choć fabuła tych filmów może wydawać się naiwna i przewidywalna, nie da się
zaprzeczyć, że ich twórcy są mistrzami w kreowaniu wspomnianej już “magicznej
atmosfery”. Widz z rozczuleniem towarzyszy zakochanej parze całującej się pośród
płatków spadającego śniegu i z zazdrością patrzy na wielkie, bogato przystrojone
domy, a ciepło w jego sercu jeszcze intensywniej podsyca widok oświetlonych
piękną iluminacją uliczek jakiegoś atrakcyjnego miasta, na przykład Nowego Jorku.
Wszystko to zdaje się zaspokajać u odbiorcy pewnego rodzaju tęsknotę za życiem
bardziej przyjemnym i prostszym, które na co dzień wydaje mu się niedostępne, ale
które staje się możliwe przynajmniej przez te kilkadziesiąt minut trwania filmu.

Nie bez przyczyny tak dużą popularnością cieszył się swego czasu film “Kevin sam
w domu”, który przez niektórych spośród dzisiejszych dwudziesto- i
trzydziestolatków uważany jest za nieodłączny element Bożego Narodzenia, do
tego stopnia że kiedy kilka lat temu jedna ze stacji telewizyjnych zapowiedziała
zerwanie z tradycją
i rezygnację z pokazania tej produkcji w okresie Świąt, spotkało się to ze sporym
sprzeciwem. Prawda jest jednak taka, że wspomniane pokolenie darzy tę produkcję
sentymentem nie dlatego, że jest to wyjątkowe dzieło sztuki filmowej, wręcz
przeciwnie. Przywołuje ona po prostu najpiękniejsze wspomnienia dorosłych już
dziś ludzi z dzieciństwa - z czasów kiedy zetknęli się z tą historią po raz pierwszy i
kiedy życie było bardziej niewinne.

Boże Narodzenie skomercjalizowane jest właśnie dlatego, że wszelkie podmioty
pragnące sprzedać coś szerokim masom uznały za świetny sposób na osiągnięcie
tego celu odwołanie się do tych najbardziej pierwotnych i ulokowanych w głębi
serca skłonności każdego człowieka - tęsknoty za niewinnością, pragnienia bliskości
i potrzeby miłości. Ludziom wmawia się więc, że do obchodzenia Świąt potrzebują
coraz więcej - już nie tylko prezentów i mnóstwa jedzenia, które w dużym stopniu
się zmarnuje, ale także wszystkiego tego, co pomaga w jeszcze lepszy sposób
wykreować tę magiczną aurę: ozdób, światełek i wyszukanych kalendarzy
adwentowych. Każdy dostaje to czego potrzebuje - a w każdym razie wydaje mu się,
że potrzebuje - i nie trzeba przy tym odwoływać się do Boga. Wystarczy świąteczna
atmosfera,
a konsumpcyjna machina cały czas pozostaje w ruchu.

W KONKTRZE ZE ŚWIATEM

Można odnieść wrażenie, że niektórzy pragną usunąć wszystko, co ma przynajmniej
pozór odwołania do duchowości, nie tylko z Bożego Narodzenia, ale z każdej sfery
naszego życia. Taki stan rzeczy jest dla wielu osób wygodny. Bóg jawi im się
wyłącznie jako surowy i autorytarny władca - wymaga wszakże od człowieka
wyzwolenia się
z właściwego mu przywiązania do słabości i grzechu, a tego rodzaju postulaty we
współczesnym świecie budzą raczej uśmiech politowania. Nie pomaga też fakt, że
w świecie wielkiej polityki coraz częściej do głosu dochodzą środowiska jawnie
nienawidzące chrześcijaństwa. Niepokojące wieści dochodzą z krajów zachodniego
świata, w których co i rusz słyszy się na przykład o rezygnacji z postawienia choinki
w centralnym punkcie jakiegoś miasta, żeby przypadkiem nie urazić tych, którzy nie
wierzą w Chrystusa. W Polsce być może nie jest jeszcze tak źle - wiele osób pamięta
jeszcze bowiem czasy, w których wolność oraz dostatek nie były oczywiste i to
właśnie wiara katolicka niosła ludziom nadzieję. Świat jednak dynamicznie się
zmienia i dla młodszych pokoleń ważniejsze od tradycji jest to, żeby życie było
przyjemnie
i kolorowe. Niektórzy “młodzi i wykształceni” biorą z tych Świąt tylko to, co im się
podoba i próbują przerobić je na swoją modłę. Zdarza się, że przedświąteczne
spotkania organizowane w dużych firmach niewiele mają wspólnego z wigilijną
kolacją - przypominają raczej zakrapiane alkoholem imprezy i stanowią jedynie
pretekst do zabawy, a nie okazję do spotkania z drugim człowiekiem, nie mówiąc już
o Bogu. Coraz więcej jest też osób, które uważają, że Święta Bożego Narodzenia
stały się nieodłącznym elementem kultury współczesnej, w efekcie czego nie ma
potrzeby zwracania uwagi na ich chrześcijańskie korzenie. W ich czasie celebrujemy
bowiem wartości takie jak miłość, rodzina i bliskość, które ważne są dla każdego
człowieka, niezależnie od kultury i wyznania.
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Głównym powodem, dla którego wszystkie elementy pozwalające prawdziwie
przeżyć Boże Narodzenie i nierozerwalnie kojarzące się z katolicką Tradycją znikają
ze współczesnej kultury jest to, że Kościół jak zawsze stoi bowiem w kontrze
z rzeczywistością postulującą wizję świata wymagającą od jednostki minimum
wysiłku - zawsze próbuje sięgać głębiej. W jaki sposób się to przejawia?

Zacznijmy od tego, że Boże Narodzenie jest Świętem wyjątkowo ważnym dla
każdego katolika. Poprzedza je adwent - czas oczekiwania na narodziny Chrystusa.
Kościół jak zwykle przypomina, że wielkie wydarzenia wymagają odpowiedniego
przygotowania - wyciszenia, skupienia i modlitwy. Moment, w którym Słowo staje
się Ciałem jest jedną z największych tajemnic na świecie. Oczywiście, w kontekście
historii naszego zbawienia ważniejsze jest Zmartwychwstanie, jednak tak czysto po
ludzku w pewnym sensie łatwiej jest pojąć, że wszechmocny Bóg był w stanie
zmartwychwstać. Natomiast fakt, że ten sam Bóg stał się człowiekiem - że był
małym dzieckiem
w żłobku i przeszedł przez wszystkie etapy ludzkiego rozwoju, wydaje się być
absolutnie nie do pojęcia.

Katolicka wizja Bożego Narodzenia jest dla wielu trudna do przyjęcia również
dlatego, że wewspółczesnej kulturze zbyt dużą wagę przywiązuje się do uczuć. Była
już mowa o potrzebie tworzenia świątecznej atmosfery, dzięki której wszystkim ma
być miło, a która wymaga wyeliminowania - choćby powierzchownie - tych mniej
przyjemnych aspektów naszej egzystencji. Świat kieruje więc do nas przesłanie,
zgodnie z którym w Święta Bożego Narodzenia nikt nie powinien być sam
i doświadczać jakiegokolwiek braku - czy to bliskich, czy też jedzenia czy może
najskromniejszego choćby podarunku. Są to oczywiście jak najbardziej słuszne
postulaty, których realizacja jest wielkim, niespełnionym marzeniem każdego
człowieka! Kościół jednak po raz kolejny przypomina, że w Świętach Bożego
Narodzenia liczy się coś więcej. Zdanie głoszące, że Chrystus ma narodzić się
w naszych sercach brzmi może dla niektórych jak frazes powtarzany dzieciom,
jednak doskonale wyraża ono, co jest w tych Świętach najważniejsze. Nauka
katolicka
w ogóle nie popiera przywiązywania zbyt dużej wagi do uczuć, które chociaż
moralnie obojętne, nie mogą stanowić fundamentu naszej duchowości. Jej
podstawą powinna być głęboka wiara poparta rozumowym poznaniem, prowadząca
do spotkania
z żywym Bogiem.

O to spotkanie - o realne doświadczenie bliskości Boga - chodzi również w Bożym
Narodzeniu. Celem przeżywania tych Świąt jest przypomnienie sobie, jak ważna jest
relacja z Nim i odnalezienie Go po raz kolejny, bo przecież nawrócenie nie jest
jednorazowym aktem, ale wymaga od nas ciągłego zwracania się w odpowiednim
kierunku, podczas gdy wszystkie inne sprawy tego świata bez przerwy rozpraszają
naszą uwagę. Kościół od wieków przypomina więc, że cała ta materialna, przyjemna
otoczka Świąt nie jest najważniejsza. Że nawet, choć brzmi to może brutalnie,
gdybyśmy mieli spędzić Wigilię w samotności przy najskromniejszym posiłku - to
nic. Ważne jest to, że w tym czasie rodzi się Chrystus, który niewyobrażalną
godnością obdarzył nawet tych najmniejszych, najskromniejszych i najbardziej
pokrzywdzonych. Niczym są więc nieudane prezenty oraz fakt, że przygotowania do
Świąt są męczące, a wigilijna kolacja oznacza spotkanie z nielubianą ciocią, wobec
groźby bycia tego dnia niepojednanym z Bogiem.

PRAWDZIWE SPOTKANIE
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Głębokie przeżycia duchowe w związku z celebrowaniem Bożego Narodzenia
Kościół oferuje swoimwiernym już od samego początku Adwentu. Fragmenty Pisma
Świętego czytane w czasie Mszy roratnich na każdym kroku przypominają, że
Chrystus jest naszą największą nadzieją i odkupieniem, a my stawać się mamy
światłością dla pogan, aby wieść o zbawieniu dotarła aż do krańców ziemi.

Słowa, które słyszymy w tym czasie nie są jakąś banalną metaforą - to konkretna
Obietnica, którą kochający Bóg składa swojemu upadłemu ludowi. Często nie
zdajemy sobie chyba bowiem sprawy, w jak beznadziejnej sytuacji znalazła się
ludzkość po grzechu pierworodnym i jak bardzo potrzebowała ratunku. Adwentowe
przesłanie stanowi tymczasem jedno wielkie zapewnienie, że Bóg nie zapomniał
o swoim stadzie przez wszystkie te tysiąclecia, kiedy cała ludzkość pogrążona była
w ciemności, a wybawienie które przygotował dla swojego ludu, przekroczy nawet
najśmielsze wyobrażenia.

Jedyną odpowiedzią człowieka na tę piękną Obietnicę może być szczera radość,
której przedsmak czujemyw czasie III niedzieli Adwentu, niedzieli “Gaudete”. Jednak
również Słowo kierowane do wiernych w kolejnych dniach oczekiwania jest
wezwaniem do cieszenia się tym, że Pan jest już blisko. Nie można bowiem
wyobrazić sobie nic bardziej pokrzepiającego, niż zapewnienie o nadchodzącym
Odkupicielu, który jest w stanie zniweczyć wszelkie przeciwności towarzyszące
człowiekowi na jego ziemskiej drodze. Współczesny świat zdaje się zapominać o
tym adwentowym przesłaniu, a przecież zawiera ono w sobie tak duży ładunek
motywacji - połączonej z wezwaniem do odważnego, pozbawienia obaw działania -
jaki trudno znaleźć na najlepszym nawet szkoleniu z samorozwoju.

Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na
całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten,
któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą

ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! (Iz 25,8-9)

NAJPIĘKNIEJSZAOBIETNICANAJPIĘKNIEJSZAOBIETNICA

Dochodzimy tutaj do sedna - katolicka nauka o Bożym Narodzeniu niesie ze sobą
piękne przesłanie skierowane od Boga do człowieka i daje pocieszenie, jakiego nie
jest w stanie zaoferować żadna instytucja tego świata. Narodzenie Pańskie stanowi
bowiem początek ostatniego etapu historii Zbawienia, do której ludzkość
przygotowywana była przez wieki, a której pełne miłości preludium spisane zostało
na kartach Starego Testamentu. Z tą wizją nie może równać się nawet najbardziej
wzruszający film ze świątecznym motywem.

NAJPIĘKNIEJSZAOBIETNICA

PRAWDZIWA „MAGIA ŚWIĄT”
Skoro wiemy już, jak kuszący i atrakcyjny obraz Bożego Narodzenia oferuje Kościół
katolicki, możemy zastanowić się nad odpowiedzią na kolejne pytanie: czy żeby
przeżyć te Święta właściwie, powinniśmy kategorycznie zrezygnować z
wszystkiego, co oferuje nam w tym zakresie współczesna kultura? Niekoniecznie.

Wierzę, że pewien aspekt tej świątecznej atmosfery jest potrzebny, a w każdym
razie nieszkodliwy. Oczywiście, Boże Narodzenie nie polega na tym, żeby czuć
“magię świąt” - w jego przeżywaniu nie chodzi o to, żeby pić gorącą czekoladę,
dostawać prezenty, czuć zapach choinki i oglądać świąteczne filmy. Prawdą jest
jednak to, że ludziom ten świąteczny czas kojarzy się wyjątkowo dobrze.
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Co więcej, to właśnie katolicka wizja Bożego Narodzenia - traktująca wydarzenia
wspominane podczas tych Świąt z powagą na jaką one zasługują - oferuje
człowiekowi Tajemnicę, której on z głębi swego serca pragnie i której rzeczywiście
potrzebuje. To właśnie ta Tajemnica stanowi prawdziwą “magię” tych świąt. Podczas
gdy świat robi wszystko dla pozoru, Kościół ofiaruje ludziom możliwość poznania
Prawdy i jest przy tym mistrzem tworzenia atmosfery subtelności i refleksji. Podczas
gdy popkultura oferuje nam kolorowe światełka, to właśnie w Kościele rodzi się
prawdziwe Światło, o którego symbolice adwentowa liturgia przypomina nam co
chwilę - każdego poranka drogę na roraty rozświetla nam blask lampionów,
a kulminacją jest moment, w którym światło rozbłyska w całym kościele w czasie
Mszy Świętej, niczym Chrystus który rozjaśnia mrok naszego ziemskiego życia.
Jeśli więc pytacie, czy młodych można kupić Bożym Narodzeniem, odpowiedź
brzmi: tak - wszystkie te tęsknoty tak wyraźnie odczuwane przez człowieka
w okresie Świąt zaspokoić może bowiem jedynie Nowonarodzony Chrystus.

Świąteczna aura skłania wielu z nas do pojednania z osobami, z którymi nie było
nam po drodze w ciągu ostatniego roku. Co więcej, chociaż spotkania opłatkowe
często są jedynie pretekstem do zabawy, a nie do prawdziwego przeżycia Bożego
Narodzenia, to jednak mimo wszystko stanowią one okazję do złożenia życzeń i
nawiązania relacji z osobami, z którymi na co dzień mamy być może mniejszy
kontakt. W okolicach Świąt więcej mówi się też o różnego rodzaju dziełach
charytatywnych; organizowane są kolacje wigilijne dla bezdomnych i zbiórki
najpotrzebniejszych produktów dla ubogich rodzin. Boże Narodzenie naprawdę jest
momentem, w którym na świecie rodzi się Dobro. Nawet jeśli cały grudzień
jesteśmy zabiegani, a ostatnie chwile przygotowania do Świąt spędzamy na
gorączkowych przygotowaniach, to podczas wigilijnej kolacji - kiedy w głośnikach
rozbrzmiewają pierwsze dźwięki kolędy, siedzimy z rodziną przy stole i czujemy
zapach świątecznych potraw - czujemy się odrobinę lepsi. Nawet jeżeli ten nastrój
pryśnie przy pierwszej rozmowie, to siadając do tego stołu, jesteśmy pełni miłości.
Przez moment znowu jesteśmy dziećmi czekającymi na ten wyjątkowy dzień i
jednocześnie dorosłymi, pełni tęsknoty za tym, żeby życie znowu było proste,
a dobro i życzliwość wobec drugiego człowieka zawsze była na porządku dziennym.

Zawsze pojawi się gdzieś głos, zgodnie z którym uczucia okazywane sobie
nawzajem przez ludzi przy okazji Świąt są naciągane, atmosfera podczas rodzinnych
spotkań jest sztuczna, a wszelkie życzenia nieszczere. Myślę jednak, że to nieprawda
- że Boże Narodzenie jest jedną z nielicznych okazji, kiedy ludzie w głębi serca czują,
że mogą pokazać innym swoją prawdziwą twarz. Składane bliskim życzenia wyrażają
ich pragnienie błogosławienie drugiemu człowiekowi za pomocą słowa, dlatego jest
w nich więcej prawdy, niż nam się wydaje. Wierzę, że właśnie w okresie Bożego
Narodzenia w ludziach naprawdę rodzi się to, co najlepsze. Że ludzie naprawdę są
tacy, jacy są w Boże Narodzenie.

Wierzę też, że dzieje się tak właśnie dlatego, że w ten wigilijny wieczór rodzi się
Chrystus.

W obchodach Bożego Narodzenia wyrażają się największe tęsknoty człowieka - za
dzieciństwem, szczerością, ciepłem ze strony bliskich, prawdziwie głęboką relacją
z drugim człowiekiem - oraz nadzieja na to, że świat może być lepszy choćby przez
te kilka dni. Więc chociaż w Święta Bożego Narodzenia nie chodzi o wyjątkową
atmosferę, to właśnie ona pozwala nam wprowadzić się w kojący nastrój

i przypomnieć sobie, co w wigilijny wieczór jest najważniejsze. Nie ma nic złego w
jej pielęgnowaniu, jeżeli tylko pomaga ona skierować naszego Ducha ku właściwym
sprawom i tylko pod warunkiem, że cała ta zewnętrzna otoczka nie odciąga naszej
uwagi od postaci w szopce.
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Serdecznie dziękuję Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy
od Niepokalanej Maryi za pomoc w przygotowaniu reportażu.

Za rozmowę s. Dorocie Góźdź i s. Pauli Góźdź oraz za zdjęcia s. Sancji
Hołub i s. Benignie Kopeć za zdjęcia i pomoc w przygotowaniu materiału.

Jak wyglądają
Święta w zakonie?

ROZMOWA GABRYSI GÓŹDŹ

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia to dla wielu ludzi czas
gorączkowych przygotowań - prządkowych, kulinarnych, ale
i duchowych, w postaci rekolekcji adwentowych. Jak siostry zakonne
przygotowują się do świąt?

W Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi Siostry
najbardziej akcentują przygotowanie duchowe. Na rozpoczęcie Adwentu
Przełożona Generalna kieruje do wszystkich wspólnot List ze słowem zachęty
do szczególnego wykorzystania tego czasu. Podobnie jak w kościołach
również w naszych zakonnych kaplicach odprawiane są Roraty. Dnia 8.12.
obchodzimy Święto Patronalne Zgromadzenia, czyli Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu jest całodzienna adoracja
Najświętszego Sakramentu, wspólna modlitwa w Godzinie Łaski, świętowanie
przy stole, uroczyste Nieszpory. Do tego świętowania przygotowujemy się
rekolekcjami, podczas których odprawiamy Nowennę do Niepokalanego
Poczęcia, na zakończenie rekolekcji odnawiamy swoje śluby zakonne.
Z Maryją naszą Patronką oczekujemy na narodzenie Chrystusa. Adwent jest
czasem pogłębionej medytacji nad Słowem Bożym, wypełnianiem
postanowień adwentowych, częstszej modlitwy i ofiary, czasem spełniania
dobrych uczynków dla innych. W tym wyjątkowym czasie nasze wspólnoty
podejmują dodatkową modlitwę o ustanie pandemii, za chorych i im
posługujących oraz za zmarłych. Siostry korzystają często również z rekolekcji
parafialnych oraz z rozważań internetowych według swojego wyboru. Jak inni
wierzący dbamy o oczyszczenie naszych serc w sakramencie pokuty
i pojednania.
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Robimy generalne porządki według wyznaczonych obowiązkami
części, za które odpowiadają poszczególne Siostry. Bliżej Świąt
pomagamy sobie w pracach takich jak: ubieranie choinek i szopki w
kaplicy, refektarzu, na korytarzach, w robieniu stroików, dekorowaniu
refektarza. Wcześniej (już pod koniec listopada) pieczemy
i dekorujemy pierniczki. Wesołym akcentem jest dzień św. Mikołaja,
gdzie otrzymujemy drobne upominki i zawsze jest dużo radości.
Niektóre z Sióstr własnoręcznie wykonują kartki i ozdoby świąteczne,
organizowane są konkursy, siostry katechetki i przedszkolanki
przygotowują jasełka, piszemy życzenia świąteczne, ozdabiamy
swoje pokoje.

Wielu uważa Boże Narodzenie za bardzo rodzinne Święta. Jak jest
w przypadku sióstr? Mogą siostry spędzać święta ze swoimi
rodzinami pochodzenia?

Święta spędzamy we wspólnocie zakonnej. W wyjątkowych
sytuacjach Przełożona Generalna pozwala na spędzenie świąt
w domu rodzinnym z następujących okazji: jubileusze Rodziców
Sióstr albo ciężka choroba Rodziców. W czasie okołoświątecznym

i w czasie Oktawy Bożego Narodzenia, Nowego Roku, możemy
gościć naszych najbliższych w naszych domach zakonnych. Ten
wyjątkowy czas w roku kojarzymy z obdarowywaniem się
prezentami.

Czy siostry również dostają prezenty? Jeśli tak, zapytam też
przewrotnie - kto je daje - Dzieciątko Jezus, święty Mikołaj,
Pierwsza Gwiazdka, a może jeszcze ktoś inny?

Tak, Siostry także otrzymują prezenty. Zazwyczaj odbywa się to
podczas Wigilii po spożyciu kolacji wigilijnej. Przychodzi św.
Mikołaj z Aniołkami, Siostry przygotowują część artystyczną,
w której oprócz prezentów każda Siostra dostaje specjalnie o niej
napisany wierszyk. Św. Mikołaj pyta, jak kto się sprawował
i czasem daje jakieś zadania do wykonania przed wręczeniem
prezentów. Ten moment jest zawsze wyczekiwany z ciekawością,
co w tym roku Mikołaj przyniesie i jakie będzie przedstawienie.
A że pomysłowość Sióstr jest rozległa, wyzwala to radość
i zaangażowanie w zabawę.W naszym domu jest ponad 40 Sióstr,
więc ta radość trochę trwa.

A co dostajemy? Najczęściej są to słodycze, kosmetyki, książki,
kalendarze. Czasem otrzymujemy również prezenty od naszych
rodzin czy przyjaciół.

Jak wygląda Wasza Wigilia?

Nasza Wigilia wygląda bardzo podobnie jak w większości naszych
rodzin. Najpierw gromadzimy się na uroczystych nieszporach, po
których cała wspólnota udaje się do pięknie ozdobionego refektarza.
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Jest odczytana Ewangelia, zaśpiewana kolęda Wśród nocnej ciszy,
następnie słowo Matki Generalnej, później poświęcenie opłatków przez
ks. Kapelana, rozdanie ich Siostrom i składanie sobie życzeń. To jest
zawsze bardzo wzruszający moment. Po życzeniach zasiadamy do stołu
i rozpoczyna się kolacja. Zmieniamy się wtedy przy podawaniu potraw
wigilijnych, aby każda Siostra mogła spożyć kolację wspólnie. Jeśli chodzi
o dania wigilijne to na naszych stołach pojawiają się: zupa grzybowa
z łazankami, barszcz czerwony z uszkami, śledzie w różnych odmianach,
karp smażony, ryba w galarecie, pierożki, grzyby smażone, fasola
gotowana, kapusta z grochem/grzybami, ryż ze śliwkami, kluski z makiem,
makiełki, ku�a, kompot z suszu i na końcu ciasto i owoce (różne warianty
w zależności od regionu i zwyczajów).

Zdarza się, że w trakcie kolacji wigilijnej przychodzą do nas kolędnicy. Są
to najczęściej alumni z włocławskiego seminarium, którzy
w przebraniach prezentują śmieszną część artystyczną, grają na
instrumentach, śpiewają kolędy i pastorałki, czasem zostają z nami na
krótki poczęstunek. Siostry obdarowują kolędników drobnymi
prezentami.

Po wizycie kolędników przybywa do Sióstr św. Mikołaj z Aniołkami
i wtedy my dostajemy prezenty. Jak to się odbywa mówiłam już
wcześniej. Podczas Wigilii śpiewamy kolędy, Siostry grają na akordeonie,
gitarach, grzechotkach, jest bardzo nastrojowo i rodzinnie. Po
zakończeniu świętowania wspólnie sprzątamy i nakrywamy refektarz na
jutrzejsze uroczyste śniadanie. Przywspólnej pracy raczej szybko to idzie:
jedne Siostry zmywają, inne nakrywają do stołu, inne układają serwetki,
przygotowują owoce itp., co przy dużej wspólnocie ma znaczenie. Po

czynnościach porządkowych mamy trochę czasu, aby pójść do swoich
pokoi, zadzwonić do najbliższych, poczytać czy odpowiedzieć na życzenia
i przygotować się do Pasterki, która jest odprawiana w naszej kaplicy
w środku nocy. Zwykle gromadzimy się wcześniej na modlitwę
indywidualną, organistka przygrywa kolędy na organach, patrzymy na
szopkę, myślami ogarniamy tych, którym składamy życzenia, którzy proszą
nas o modlitwę, wszystkich samotnych, ubogich, słowem: świat cały.
Tradycją, która jest w naszym Zgromadzeniu, jest to, że na rozpoczęcie
Pasterki, Przełożona Generalna wnosi do kaplicy figurkę Dzieciątka
Jezus i wkłada ją do żłóbka. Po Pasterce udajemy się na krótszy tej
nocy spoczynek, by rano wstać i dalej świętować Uroczystość
Narodzenia Pańskiego. W mniejszych wspólnotach Siostry uczestniczą
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w Pasterce w parafiach, gdzie często mają okazję posłuchać
koncertów kolęd lub obejrzeć jasełka.

Skoro jesteśmy przy Wigilii, nie sposób nie zapytać o Boże
Narodzenie i Drugi Dzień Świąt. Czy w Zgromadzeniu obecne są
jakieś specjalne tradycje związane ze świętami? Jak wyglądają
Wasze świąteczne dni? Czy siostry mają chwilę wolnego czy cały
dzień spędzają razem?

Podstawową różnicą jest rekreacja czyli możliwość rozmawiania
wszędzie, nie ma, jak na co dzień, milczenia przy śniadaniu lub na
korytarzach. Jest to czas świętowania, spotykania się we wspólnocie,
ale również indywidualnie w naszych pokojach, czas radości,
swobodnego dysponowania czasem oprócz ustalonych punktów
dnia. Są uroczyste modlitwy, w większych wspólnotach śpiewana
Modlitwa liturgiczna, wspólna adoracja Jezusa w żłóbku. W pierwszy

dzień Świąt nie odwiedzamy nikogo, spędzamy go we wspólnocie.
W trakcie całej Oktawy są dłuższe posiłki, smaczne potrawy i ciasta,
można jeść bez ograniczeń i pośpiechu, lubimy rozmawiać i dzielić się
dobrym słowem, tradycjami, doświadczeniem. Starsze Siostry chętnie
opowiadają jak w przeszłości wyglądały święta, jakie były tradycje
i zwyczaje w różnych regionach. Pod koniec posiłków czytamy życzenia
od innych wspólnot, od naszych rodzin i przyjaciół, śpiewamy kolędy
w refektarzu, zamiast modlitwy przed posiłkiem są też śpiewane kolędy.
Wspólnie przygotowujemy posiłki, sprzątamy i nakrywamy, by dać
możliwość wytchnienia Siostrom, które ten obowiązek wykonują na co
dzień.

W święto św. Szczepana staramy się posypać ks. Kapelana z chóru
owsem na znak podobieństwa do męki Zbawiciela, nie jest to jednak
łatwe, bo zna nasze zamiary i dość szybko idzie do ołtarza. Praktykujemy
świętowanie z gośćmi, zwiedzanie szopek w kościołach, spacery lub
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indywidualne spotkania ze znajomymi czy Siostrami z innych domów.
W czasie pandemii jest to wszystko utrudnione.

Świętowanie Oktawy Bożego Narodzenia też jest ciekawe. Każdy dzień ma
inny charakter. I tak 27 grudnia, w święto św. Jana apostoła, święcimy
podczas Mszy św. wino, które jest później w refektarzu rozlane
w symbolicznej ilości dla każdej Siostry. Pijemy je, aby nam przypominało
większą miłość wzajemną i chroniło od trucizny jak św. Jana. 28 grudnia Dzień
Młodzianków jest uczczeniem zabitych przez Heroda dzieci betlejemskich.
Pamiętamy o najmłodszych i dzieciach nienarodzonych. Według tradycji
Zgromadzenia w tym dniu władzę przejmują najmłodsze osoby we
wspólnocie i ten jeden dzień wspólnota jest pod ich rządami.

Sylwester jest dla Sióstr czasem skupienia i wynagrodzenia oraz refleksji nad
mijającym rokiem. Na nabożeństwie wieczornym dziękujemy Jezusowi
w Przenajświętszym Sakramencie za otrzymane w tym roku łaski,
przepraszamy za grzechy nasze i innych oraz prosimy w naszych intencjach
i za świat cały. Po nabożeństwie spotykamy się na wspólne świętowanie przy
smakołykach, składamy sobie życzenia, jeśli ktoś nie chce spać można czekać
do północy, by zobaczyć sztuczne ognie. W niektórych wspólnotach w nocy
jest Eucharys�a na rozpoczęcie Nowego Roku.

W oktawie może też wypadać niedziela św. Rodziny, podczas której
szczególnie dziękujemy i powierzamy Bożej opiece nasze rodziny,
kontaktujemy się z naszymi Najbliższymi.

Wiele emocji potrafi budzić kolęda, czyli wizyta duszpasterska. Jak ona wygląda w
Zgromadzeniu?

Przyjmujemy Księży z parafii, w których pracujemy. Zwykle kolęda odbywa się
6 stycznia albo w ustalony termin niedzielny. Rozpoczyna się spotkaniem
w kaplicy zakonnej, gdzie wspólnie modlimy się za naszą wspólnotę, za parafię, ksiądz
poświęca nas wodą święconą i kieruje do Sióstr krótkie słowo. Po tym udajemy się do
swoich pokoi, gdzie oczekujemy na kapłanów, którzy przychodzą z kadzidłem i wodą
święconą, święcą nasze pokoje, składają życzenia, a czasem obdarowują drobnymi
prezentami w postaci słodyczy. Podczas przechodzenia z pokoju do pokoju śpiewamy
kolędy, jest okazja, aby zobaczyć jak sąsiadka udekorowała pokój na święta, wszystko
odbywa się w radosnym klimacie. Kiedy już wszystkie miejsca w domu zostaną
poświęcone, udajemy się do refektarza, gdzie razem z Księżmi spożywamy obiad,
śpiewamy kolędy i wspólnie świętujemy.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.
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CUD
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CUD

KINGA SZCZEPANIAK

Nadszedł ten piękny czas w roku, w którym szczególnie zwracamy naszą
uwagę w kierunku tajemnicy Bożego Narodzenia. Czas, w którym
możemy przyjrzeć się cudownemu przyjściu na Świat naszego
Zbawiciela i poświęcić kilka chwil na to, by zastanowić się jak

wspaniałym darem jest nasze własne życie.

Pamiętam, jak ogromne wrażenie zrobiły na mnie zajęcia z embriologii człowieka na pierwszym roku
studiów. Dowiedziałam się wtedy, jak wiele skomplikowanych i precyzyjnie zsynchronizowanych ze sobą
procesów musi zaistnieć, abyśmy mogli wziąć swój pierwszy oddech. Nasza droga od momentu
poczęcia, do czasu przyjścia na świat pełna jest ryzykownych momentów. W podręcznikach ginekologii
znaleźć możemy statystyki szacujące, że co najmniej jeden na trzy powstałe w wyniku zapłodnienia
zarodki nie dożyje 22 tygodnia ciąży (momentu, w którym według współczesnej ginekologii kończy się
okres rozwoju zarodkowego, czyli kształtowania podstawowych narządów człowieka i zaczyna okres
płodowy polegający głównie na wzrastaniu i przystosowywaniu się utworzonych struktur do pełnienia
swojej funkcji). Niektóre źródła mówią o tym, że problem poronienia dotyczy nawet połowy ciąż,
najczęściej na etapie zanim kobieta zdąży się zorientować, że w jej ciele zaczęło się rozwijać nowe życie1.

Osiągnięcia ostatnich 50 lat w dziedzinie neonatologii pozwoliły nam na utrzymanie przy życiu dzieci
urodzonych już na tak wczesnym etapie rozwoju, jak wspomniany 22 tydzień ciąży. Przyczyniło się do
tego mnóstwo ważnych wynalazków, takich jak inkubator czy sztuczny surfaktant (substancja, która jest
naturalnie wytwarzana w naszych płucach i konieczna do prawidłowego transportu tlenu do naszego
ciała). Ocalenie życia każdego takiego wcześniaka wymaga ogromnie dużo wysiłku ze strony
pracowników medycznych i równie wiele szczęścia. Każde przedwcześnie urodzone dziecko, któremu
uda się przetrwać pierwsze krytyczne miesiące rozwoju, to prawdziwy wojownik, który przetrzymał
więcej procedur medycznych niż niejeden dorosły2.

„Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł
do niego: «Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona
twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie
radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem

wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki
napełniony będzie Duchem Świętym”

(Łk 1, 12-16)
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„To, czego doświadczają matki wcześniaków, można porównać ze stresem bojowym. Są słabe,
bezsilne, pełne poczucia winy, dręczone wątpliwościami. Muszą szybko zapomnieć o sobie, by pomóc

dziecku, które zaczyna najcięższą walkę – o życie. Na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka
wcześniaki spędzają nieraz wiele tygodni, a nawet miesięcy. Najgorsze są poranki i wieczory. Poranki
– bo trzeba wejść na oddział i dowiedzieć się, czy przez noc nie stało się nic złego. Wieczory – bo
zostawia się dziecko. Rodzicom każdego dnia towarzyszą niepewność i poczucie zagrożenia.

Jedno i drugie może

Warto pamiętać o takich rodzinach w swojej modlitwie, a szczególnie w dzień 17 listopada, kiedy
obchodzony jest w Polsce Światowy Dzień Wcześniaka4.

Szczególnie dużo o tym, jak wielką radość przynieść może wysiłek włożony w uratowanie nowo
powstałego życia, mogą powiedzieć pracownicy oddziałów neonatologii, kardiochirurgii dziecięcej czy
intensywnej terapii noworodka. Pamiętam, jak jeden z wykładowców na mojej uczelni - znany
kardiochirurg dziecięcy - opowiadał nam kiedyś, jak ogromnie ważnym wydarzeniem w jego życiu było
spotkanie z mężczyzną, któremu 20 lat wcześniej zoperował poważną i potencjalnie śmiertelną wadę
serca. Codziennie na świecie tysiące ludzi - pracowników służby zdrowia, prawników, polityków,
aktywistów społecznych - poświęcają swój czas i energię po to, aby dać szansę na ocalenie życia
ludzkiego w początkowych etapach jego pobytu na świecie. Wspaniały triumf życia ma miejsce niemal
codziennie, tuż obok nas.

Niezależnie od tego, jaki moment uznajemy w swoim światopoglądzie za chwilę początku życia
ludzkiego, trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że narodziny to szczególne wydarzenie. Szczególne
dla przychodzącego na ten świat dziecka, dla jego rodziców i otoczenia. Chwila, w której nasi bliscy
uświadamiają sobie, że są odpowiedzialni za kształtowanie podstaw życia i postępowania zaczynającej
funkcjonować w społeczeństwie jednostki. Od tego momentu każdym wypowiadanym słowem nasi
opiekunowie tworzą w naszych głowach pewną narrację dotyczącą świata i nas samych.

Warto poświęcić chwilę uwagi temu, jak ważne są właśnie te słowa, które my – dorośli i dorastający
wypowiadamy do młodszych. Liczne obserwacje z zakresu psychoanalizy – zarówno te z czasów
Sigmunta Freuda, jak i jego następców – uświadomiły nam, jak duży wpływ mają stwierdzenia
wypowiadane przez bliskie nam osoby na kształtowanie naszego myślenia o nas samych. W wielu z nas
te schematy pozostają na długie lata. Jak istotny jest wpływ naszych słów na kształtujące się
światopoglądy bliskich nam osób, może nas uświadomić lektura jednego z bardziej popularnych
poradników komunikacji „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” Dale’a Carnegiego. Ciekawostką
jest, że książka ma już prawie sto lat (została ukończona w 1936 roku), a wciąż bardzo trafnie oddaje
znaczenie słów w relacji z drugim człowiekiem. W pierwszym rozdziale poradnika przytoczony zostaje
tekst „Ojciec zapomina” W. Livingstona Larneda5 – krótki list napisany w 1927 roku, którego fragment
chciałabym przytoczyć:

„Czy pamiętasz, jak później, kiedy czytałem w bibliotece, wszedłeś nieśmiało,
z wyrazem bólu w oczach? Kiedy spojrzałem znad gazety, stałeś w drzwiach,

wahając się, czy wejść. „Czego znów chcesz!” – warknąłem. Nie odpowiedziałeś,
tylko przebiegłeś przez pokój jak burza i zarzuciłeś mi ręce na szyję, i pocałowałeś

mnie,
i twoje małe rączki zacisnęły się z uczuciem, które Bóg zaszczepił w twoim sercu i
którego nie zabije nawet moje zaniedbanie. A potem już cię nie było – twoje nóżki
tupały na schodach. Tak synu, wkrótce potem gazeta wysunęła mi się z rąk i chwycił

mnie okropny, chorobliwy strach. Cóż za nałóg mnie owładnął? Nałóg
wynajdywania błędów i dawania reprymend – tak jakbym zapomniał, że jesteś tylko

chłopcem.
Ale nie dlatego, że cię nie kocham. To dlatego, że zbyt wiele od ciebie wymagam.
Oceniałem cię na miarę moich własnych lat. A tyle było w twoim zachowaniu

prawdy, dobra i delikatności. Twoje serce jest tak wielkie jak brzask nad wzgórzami.
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Ten cytat pięknie ilustruje, że dorosłość i dojrzałość to dwa różne i nie zawsze idące w parze pojęcia. Że
– co zdarza się zaskakująco często – to Ci najmłodsi potrafią być duchowo i emocjonalnie bardziej dojrzali,
niż otaczający ich, bardziej zaawansowani metrykalnie bliscy. Warto więc, przy okazji patrzenia na
wyobrażenia Boskiego Dzieciątka, wyrabiać sobie pokorę wobec tych najmłodszych i otwartość na to, aby
się od nich uczyć. A nauczyć możemy się zadziwiająco dużo – chociażby tej spontaniczności, ufności czy
ciekawości

„Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie
wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest

największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje,
Mnie przyjmuje.” (Mt 18, 3-5).

Przy okazji wigilijnych spotkań starajmy się więc skorzystać z możliwości przypatrzenia się swojemu
młodszemu rodzeństwu lub krewnym i spróbujmy na nowo odnaleźć w swojej głowie miejsce dla tej
dziecięcej prostoty i posłuszeństw.

Stawanie się człowiekiem
„Jako istoty ludzkie jesteśmy opowieściami o naszym życiu, które splatają się z historiami wielu
innych osób. Są to przede wszystkim opowieści żyjących, tych, którzy coś dla nas znaczą i dzięki
którym jesteśmy tym, kim jesteśmy (…). Nikt nie pisze swojej opowieści sam. Jej duża część jest
nam dana przez naturę naszego biologicznego gatunku, nasz ogólnoludzki rozum, nasze życie

uczuciowe i więź z innymi. Każdy musi jednak odnaleźć swój własny głos, który będzie
opowiadał w chórze ludzkich historii. Tak właśnie stajemy się sobą – stając się ludźmi”.

To cytat z pięknej książki „Jak być człowiekiem” napisanej przez duńskiego psychologa Svenda
Brinkmanna. W opowieści o podróży po Europie duńskiego nastolatka, autor zakamuflował swoje
spojrzenie na naturę człowieczeństwa. Tym, co szczególnie utkwiło mi w głowie po lekturze
wspomnianej książki, jest spojrzenie Brinkmanna6 na człowieczeństwo, które dobrze odzwierciedlają
przytoczone wyżej słowa. Twierdzenie, że rodzimy się wszyscy z tą samą, niezbywalną godnością
ludzką i że jesteśmy odpowiedzialni za rozwijanie naszego „człowieczeństwa” rozumianego jako
odpowiedzialność za naszą kulturę, relacje społeczne, duchowość i stosunek do przyszłości.

Warto podkreślić, że proces poszukiwania i rozumienia natury własnego człowieczeństwa powinien
być aktywnym działaniem. Ścieżką, która wymaga od nas nabywania wiedzy, zestawiania jej z naszymi
wartościami i wyobrażeniami oraz podejmowania świadomych wyborów - decydowania, które z
docierających do nas informacji przyjmiemy za prawdę, a które poddamy w wątpliwość. Dla Katolika
bardzo ważnym elementem tego procesu jest poznawanie prawd wiary zawartych w Piśmie Świętym.
Papież Benedykt XVI w swoim przemówieniu podczas XII Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskup

“Po ludzku mówiąc, słowo, nasze ludzkie słowo, jest w rzeczywistości prawie niczym,
tchnieniem. Ledwo je wypowiemy, znika. Wydaje się niczym. Ale nawet ludzkie słowo ma
niebywałą moc. To słowa tworzą historię, to słowa nadają kształt myślom, myślom, z
których rodzi się słowo. To słowo kształtuje historię, rzeczywistość. Tym bardziej
fundamentem wszystkiego, prawdziwą rzeczywistością jest Słowo Boże. Chcąc być
realistami, musimy polegać właśnie na tej rzeczywistości. Musimy zmienić nasze
przekonanie, że materia, rzeczy trwałe, dotykalne są rzeczywistością trwalszą,

pewniejszą7.”
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Woczekiwaniu na dar życia

Zbliżamy się do końca naszego adwentowego oczekiwania. Oczekiwania na to, aby przyjrzeć się jeszcze
raz wspaniałej tajemnicy przybycia na Świat Chrystusa. Zanim jednak zakończymy okres czekania, warto
uświadomić sobie, że ono samo w sobie jest wartością – lekcją posłuszeństwa i pokory. W akcie
przygotowań możemy zsolidaryzować się z tymi, którzy w cierpliwości czekali na dar potomstwa.
Wspomnijmy więc tych, którzy są dla nas przykładem ufnego i pokornego czekania na realizację Woli
Bożej. Oczekiwali w tym większym trudzie, że przez Izraelitów niepłodność traktowana była jako oznaka
braku przychylności Bożej. Wśród wspomnianych w Piśmie Świętym niewiast, które dotknięte zostały
tym problemem, wymienić możemy żonę Abrahama – Sarę, żonę Izaaka – Rebekę, żonę Jakuba –
Rachelę, żonę Elkany – Annę, żonę Booza – Rut, czy w końcu Elżbietę – żonę Zachariasza8. Historie tych
postaci, uświadamiają nam, że już na etapie pojawienia się w łonie matki życie jest darem Bożym i
dowodem na to, że to Jego woli podlega nasze istnienie jako istot ludzkich.

I we współczesnych czasach wiele par zmaga się z problemem niepłodności. Szacuje się, że może on
dotyczyć co dziesiątego związku9. Sporym paradoksem wydaje się to, że przy coraz śmielszych próbach
poszukiwania rozwiązań problemu niepłodności, jednocześnie coraz głośniejsze są dyskusje o liberalizacji
prawa aborcyjnego.

Mówiąc o niepłodności, trudno byłoby nie odnieść się do wyzwań, które postawiło przed nauką Kościoła
opracowanie technik sztucznego zapłodnienia. Kongregacja Nauki Wiary poświęciła tym zagadnieniom
tekst “Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania
odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia "Donum vitae"10 z 1987 roku oraz ogłoszony w 2008 r.
dokument “Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych”11 będącą
uzupełnieniem pierwszego z tekstów, z uwzględnieniem zmian, które dokonały się przez dwie dekady
dzielące oba testy. Przytoczone dokumenty przypominają nam o tym, że :

Owoc przekazywania życia ludzkiego od pierwszej chwili swojego istnienia, a więc od
utworzenia się zygoty, wymaga bezwarunkowego szacunku, który moralnie należy się

każdej istocie ludzkiej, w jej integralności cielesnej i duchowej. Istota ludzka powinna być
szanowana i traktowana jako osoba od chwili swojego poczęcia i dlatego od tej samej
chwili należy uznać jej prawa osoby, a wśród nich nade wszystko nienaruszalne prawo

każdej niewinnej istoty ludzkiej do życia”10.

„Śpiewaj z radości, niepłodna, któraś nie rodziła,
wybuchnij weselem i wykrzykuj,
któraś nie doznała bólów porodu!
Bo liczniejsi są synowie porzuconej

niż synowie mającej męża, mówi Pan.” (Iz 54,1)

W kontekście współcześnie dostępnych i opracowywanych metod sztucznego zapłodnienia Kongregacja
zauważa, że:

“Jeżeli chodzi o leczenie bezpłodności, nowe techniki medyczne powinny uszanować trzy
podstawowe dobra:

a) prawo do życia i do integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od poczęcia aż do
naturalnej śmierci;

b) jedność małżeństwa, pociągającą za sobą wzajemne poszanowanie prawa małżonków do
stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie;

c) specyficznie ludzkie wartości płciowości, które «wymagają, by przekazanie życia osobie
ludzkiej nastąpiło jako owoc właściwego aktu małżeńskiego, aktu miłości między

małżonkami».
Techniki przedstawiane jako pomoc do przekazywania życia «nie dlatego są do odrzucenia,
że są sztuczne. Jako takie świadczą o możliwościach sztuki medycznej, jednak powinno się
je oceniać pod kątem moralnym w odniesieniu do godności osoby ludzkiej, wezwanej do

realizacji powołania Bożego, w darze miłości i w darze z życia”.

Warto zwrócić uwagę, że Kościół dostrzega cierpienie małżonków, którzy bezskutecznie starają się o
potomstwo i popiera wszelkie wysiłki badawcze i terapeutyczne, które mają na celu pomoc takim
parom przy jednoczesnym poszanowaniu godności nowo powstającego życia12.

Nasza obecność na świecie wiąże się z przekształcaniem naszego otoczenia, co niesie za sobą wiele
korzyści, ale również sporo ryzyka. Jak czytamy w Dignitas Personae:

“Człowiek, mający udział w stwórczej mocy Boga, jest powołany, by przez tę działalność
przekształcać stworzenie, porządkując jego rozliczne zasoby, tak by służyły godności i dobrobytowi
wszystkich ludzi i całego człowieka, a także ma strzec jego wartości i naturalnego piękna. Historia
ludzkości jest jednak świadkiem, że człowiek nadużywał i wciąż nadużywa władzy i zdolności,
którymi obdarzył go Bóg, doprowadzając do powstawania różnych form niesprawiedliwej

dyskryminacji i ucisku najsłabszych i najbardziej bezbronnych.”

Na każdym etapie naszej drogi życiowej powinniśmy więc czuć się odpowiedzialni za to co
przekształcamy i mieć na uwadze skutki naszego działania. Jedną z cech, która odróżnia nas od zwierząt
jest nasza wyobraźnia i - czasem przyprawiająca nam sporo stresu (co świetnie opisał w książce
“Dlaczego Zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu Robert Sapolsky13”) - umiejętność
domyślania się, jakie mogą być w przyszłości efekty naszych działań. Prawdę tą dobrze wyrażają słowa
polskiego poety, Mieczysława Jastruna, padające w jednym z jego esejów:

„Braku wyobraźni nie zastąpi doskonała technika14.“
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“Chciałbym podkreślić z całą mocą, że aborcja jest grzechem ciężkim, ponieważ
kładzie kres niewinnemu życiu. Jednakże z równą siłą mogę i muszę stwierdzić,

że nie ma żadnego grzechu, którego nie mogłoby objąć i zniszczyć Boże
miłosierdzie, gdy znajduje serce skruszone, które prosi o pojednanie się z
Ojcem. Niech więc każdy kapłan stanie się przewodnikiem, wsparciem i

pociechą, towarzysząc penitentom na tej drodze specjalnego pojednania15.”

Jeśli jednak zdarzy się, że brak wyobraźni doprowadzi człowieka do sprzeciwienia się godności życia
ludzkiego, Miłosierdzie Boże pozostawia mu szansę, na poszukiwanie przebaczenia. Naprzeciw osobom,
które znalazły się w sytuacji obciążenia ciężkim grzechem aborcji Kościół oficjalnie wyszedł w Roku
Świętym Miłosierdzia, kiedy papież Franciszek potwierdził w liście apostolskim Misericordia et Misera
możliwość udzielenia rozgrzeszania osobom, które dopuściły się lub uczestniczyły w procedurze aborcji.
Decyzja ta została poparta słowami:

Woczekiwaniu na dar życia
Już za kilka dni znów zasiądziemy przy wigilijnym stole by móc wraz z naszymi bliskimi cieszyć się z
cudu Narodzin. Mam nadzieję, że będzie to dla nas okazja do dla nas moment radości i wdzięczności,
które będziemy wyrażać równie entuzjastycznie jak w słowach wiersza Juliana Tuwima:

Przypisy:
1. Dane z:
The Johns Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics (4 ed.). Lippinco�Williams &Wilkins. 2012. pp. 438–439.
ISBN 9781451148015. Archived from the original on September 10, 2017.
oraz “How many people are affected by or at risk for pregnancy loss or miscarriage?". www.nichd.nih.gov. July 15, 2013
[h�p://www.nichd.nih.gov/health/topics/pregnancyloss/condi�oninfo/Pages/risk.aspx];
2. Piękne historie takich wyjątkowych dzieci możemy przeczytać w artykułach: h�ps://deon.pl/inteligentne-zycie/
dziecko/wczesniaki-dzieciaki-wyjatkowe,310446 oraz h�ps://katowice.gosc.pl/doc/3555264.Urodzeni-przedwczesnie;
3. M.Nocuń „Wczesne życie” wyd. Czarne, 2020;
4. h�ps://wczesniak.pl/swiatowy-dzien-wczesniaka-2020-to-dzis;
5. Tłumaczenie przytoczone za: Dale Carnegie. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi (How ToWin Friends and
Influence People), Studio EMKA;
6. Svend Brinkmann „Jak być człowiekiem?”, wyd. Mando;
7. XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów (5-26 X 2008 r.), BENEDYKT XVI do uczestników kongresu z
okazji 40. rocznicy ogłoszenia soborowej Konstytucji «Dei verbum» h�ps://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
benedykt_xvi/przemowienia/synod_06102008.html;
8. Pzykłady przytoczone za: h�ps://deon.pl/wiara/rekolekcje-adwentowe/plodna-nieplodnosc,78768 oraz za: h�ps://
epatmos.pl/na-poludnie/item/co-mowi-biblia-o-leczeniu-nieplodnosci;
9. Statystyki z artykułu: Koperwas, M., & Głowacka, M. (2017). Problem niepłodności wśród kobiet i mężczyzn–
epidemiologia, czynniki ryzyka i świadomość społeczna. Aspekty zdrowia i choroby, 2(3), 31-49.;
10. Tekst online: h�ps://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_2_19.html;
11. Dostęp online: h�p://www.va�can.va/roman_curia/congrega�ons/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_pl.html;
12. Obszerniejsze komentarze do tego wątku znaleźć można w artykułach: “Kościół a sztuczne zapłodnienie” z Gościa
Niedzielnego h�ps://www.gosc.pl/doc/2090195.Kosciol-a-sztuczne-zaplodnienie oraz “Niepłodność to także
wyzwanie” w Przewodniku Katolickim h�ps://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2009/Przewodnik-Katolicki-6-
2009/Wiara-i-Kosciol/Nieplodnosc-to-takze-wyzwanie;13. Robert M. Sapolsky “Dlaczego zebry nie mają wrzodów”
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010;14. Mieczysław Jasreun esej “Nienawiść” ze zbioru “Mit śródziemnomorski”,
1962;
15. Papież Franciszek. List apostolski Misericordia et misera, 2016 ;
16. Julian Tuwim, *** [Życie?]

“Życie?
Rozprężę szeroko ramiona,

Nabiorę w płuca porannego wiewu,
W ziemię się skłonię błękitnemu niebu

I krzyknę, radośnie krzyknę:
- Jakie to szczęście, że krew jest czerwona!16 “
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Jak spędzamy
Święta...

Boże Narodzenie kojarzy mi się (jak pewnie większości z nas) przede wszystkim
z niezwykle rodzinnym czasem. Wigilię spędzam razem ze swoimi rodzicami i bratem,
jednak już 25 grudnia zaczynają się rodzinne odwiedziny, czyli świętowanie przy
najróżniejszych potrawach świątecznych z liczną rodziną. Zwykle razem z rodzicami
i bratem jedziemy do cioci z sąsiedniej miejscowości i tam spędzamy cały pierwszy
dzień Świąt.

Na pewno nieodłącznym elementem Bożego Narodzenia jest dla mnie Pasterka
o północy w kościele w mojej rodzinnej wiosce. Jeśli w ogóle mogę tak powiedzieć, to
jest to zdecydowanie jedna z moich ulubionych Mszy Świętych w ciągu roku.

Mimo, że Święta Bożego Narodzenia nie mają dla mnie aż tak podniosłego duchowo
znaczenia, jak Wielkanoc, to jednak muszę przyznać, że pod wieloma względami
(biorąc również pod uwagę mój ukochany Adwent, który przygotowuje do tych Świąt)
ten okres w roku był, jest i pozostanie dla mnie niezwykle wyjątkowy.

PiotrOLA

Dominika
Wigilię Bożego Narodzenia spędzam
w domu rodzinnym razem z rodzicami.
Choinkę stroimy wieczorem 23 grudnia,
tak żeby następnego dnia wszystko
było już gotowe i można było zająć się
przygotowaniem do wigilijnej kolacji.
Zawsze mamy duże, rozłożyste, żywe
drzewko, które zajmuje znaczną część
pokoju, ale dzięki któremu w całym
domu czuć piękny zapach, kojarzący się
właśnie z tym szczególnym czasem
w ciągu roku. 24 grudnia w ciągu dnia
razem z mamą przygotowujemy nasze
ulubione potrawy - pierogi z kapustą,
groch z kapustą, smażoną rybę, rybę po
grecku i kilka innych. Co ciekawe,
większość tych potraw jest bez
grzybów, ponieważ zarówno ja, jak i mój

tata ich nie lubimy (chociaż na stole
znajdą się zawsze jakieś smażone
grzybki). Nie jemy też karpia, ponieważ
moi rodzice go nie lubią, natomiast
barszcz z uszkami przygotowujemy
w Nowy Rok. Dzięki temu świąteczna
atmosfera utrzymuje się dłużej. Później
Wigilia przebiega standardowo:
jedzenie, prezenty, wspólne spędzanie
czasu i pasterka o 24:00. W pierwszy
dzień świąt zazwyczaj odwiedzamymoją
ciocię, wujka i kuzynów mieszkających
w sąsiedniej wsi. Zawozimy im trochę
naszego ciasta i smakujemy ich potraw.
W drugi dzień Świąt wszystko przebiega
spokojnie. Po południu chodzimy na
spacer po rodzinnym mieście, gramy
w gry, czytamy lub oglądamy filmy.

Święta w moim rodzinnym domu kojarzą mi się przede
wszystkim z głosami Andrzeja Zauchy, Alicji Majewskiej
i Haliny Frąckowiak śpiewającymi kolędy i pastorałki na
dosyć już wiekowej, ulubionej świątecznej płycie mojej
Mamy. Z przepysznym kulebiakiem, który godnie zastępuje
pierogi na naszym wigilijnym stole, ku zaskoczeniu wielu.
Z cudownym przekładanym piernikiem, bez którego nie
możemy obejść się w Boże Narodzenie.

Przez długi czas duchowe przeżywanie świąt nie było dla
mnie na pierwszym miejscu, ale nawet wtedy ten czas miał
swoją magię – nigdy nie byłam Grinchem. Zawsze bardzo
czekałam na te grudniowe dni, kiedy w końcu spotkamy się
z dawno niewidzianymi ciociami, wujkami i kuzynami.
Poranek Bożego Narodzenia, odkąd pamiętam, był
w naszym domu leniwy, piżamowy, cieszyliśmy się
znalezionymi pod choinką prezentami, a przede wszystkim
– swoją obecnością.

Od kilku lat Boże Narodzenie nabiera niesamowitej głębi
dzięki temu, że odnalazłam Boga Żywego w swoim życiu.
W tym roku ten czas będzie o tyle wyjątkowy, że po raz
ostatni spędzany jako panna! 2020 rok przyniósł nam
wszystkim wiele utrapień i zmartwień, zwłaszcza po tak
trudnych miesiącach radosne narodziny Syna Bożego
dodają otuchy i przynoszą długo wyczekiwany głęboki
oddech. On przyjdzie mimo wszystko, a wtedy nastanie
Światło.
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WARSZAWA NA ŚWIĘTA
FOTOGRAFIE EWELINY BORKOWSKIEJ
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