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WST&P
 
$wi%ta Bo&ego Narodzenia przywodz' na my(l najpi%kniejsze skojarzenia. S' one jak brama do beztroskiego
dzieci)stwa, pe*nego rodzinnych wspomnie), kolorowych ozdób choinkowych, stajenki z Dzieci'tkiem i
niepowtarzalnego nastroju kol%d. Jednak nie w pi%knej otoczce, ani w najlepszych wspomnieniach tkwi sedno tych
$wi%tych Dni. Bogate nad wyraz polskie zwyczaje zwi'zane z Adwentem i Bo&ym Narodzeniem maj' nas prowadzi+
w g*'b tajemnicy Wcielenia, tajemnicy Emmanuela, Boga z Nami (zob. Mt 1, 23).
            G*%bokiej zadumie nad prawda, &e S!owo sta!o si" Cia!em i zamieszka!o w#ród nas (J 1.14) nie sprzyja
wspó*czesny, przed(wi'teczny zgie*k. Rozp%tywana na d*ugo przed liturgicznym obchodem Adwentu i $wi't Bo&ego
Narodzenia reklamowa kampania niemal wszystkimi sposobami usi*uje wydoby+ od nas jak najwi%cej pieni%dzy
odwo*uj'c si% do bliskich naszemu sercu tradycji. Wielu z nas zatrzymuje si% na powierzchni wspomnianych $wi't,
nie podejmuj'c wysi*ku wej(cia w g*'b tajemnicy Wcielenia. Charakterystyczne symbole adwentowe i
bo&onarodzeniowe staj' si% wówczas puste i zion' nieautentyczno(ci'...
Z my(l' o g*%bszym prze&ywaniu Adwentu i Bo&ego Narodzenia powsta* pi'ty zeszyt Franciszka)skich Materia*ów
Duszpasterskich. Zawiera on siedem rozwa&a) nad biblijnymi postaciami zwi'zanymi z przywo*ywanym okresem
liturgicznym. Rozwa&ania te mog' s*u&y+ do osobistej medytacji, jako materia* na spotkania w ma*ych grupach, do
homilii, konferencji, rekolekcji adwentowych oraz nabo&e)stw i adoracji. Sk*adam serdeczne podzi%kowanie Autorom
tekstów, a Wszystkim na czas Adwentu i Bo&ego Narodzenia &ycz% prawdziwego pokoju i dobra.
 
Lublin, wspomnienie (w. Leona, papie&a i doktora Ko(cio*a, 10 listopada 2001 r.
 
Marek Fia*kowski OFMConv
 
 
 
ZACHARIASZ
Uwierzy', aby g$osi'
 

Posta+ i &ycie kap*ana Zachariasza wpisuj' si% w adwentowe oczekiwanie na Zbawiciela. Jednocze(nie
wydarzenia z jego &ycia mog' stanowi+ dla nas ,ród*o refleksji nad wchodzeniem Boga w histori% konkretnego
cz*owieka. Tak&e w twoj' histori%.
 
By+ wiernym codzienno(ci
             Od wielu lat naród wybrany t%skni* za Mesjaszem, który przyniesie wolno(+ i pokój. Od wielu lat kap*an
Zachariasz, cz*owiek sprawiedliwy, t%skni* za synem, za potomstwem, które jest znakiem Bo&ego b*ogos*awie)stwa.
D*ugo prosi* Pana o t% rado(+ dla siebie i swej &ony - El&biety. Ale Najwy&szy zdawa* si% milcze+. Te lata
niespe*nionych pragnie) nie odwróci*y Zachariasza od Boga. Nadal "post%powa* nienagannie wobec wszystkich
przykaza) i przepisów Pa)skich" (#k 1, 6). Warto to zauwa&y+. Zachariasz jest wierny swojej kap*a)skiej
codzienno(ci. Jest pos*uszny Bogu i wiernie zachowuje obowi'zki s*u&by dla Niego. Dzisiaj taka wierno(+ swemu
powo*aniu, wierno(+ przyja,ni z Bogiem napotyka czasem na trudno(ci. Dzieje si% tak szczególnie w sytuacjach
osobistych pora&ek, poczucia samotno(ci, czy niespe*nionych pragnie). Wtedy, gdy wydaje si%, &e Bóg milczy i nie
odpowiada na nasze pro(by. Pojawia si% wówczas pokusa "odpuszczenia", rezygnacji z codziennej drogi, pokusa
zw'tpienia w sens tego, co si% robi. Zachariasz pozostaje przez lata wierny Bogu.
 
Czas nale&y do Boga
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Czas nale&y do Boga
            Nasz dzie) powszedni jest wype*niony okre(lonym rozk*adem zaj%+: planujemy wyjazdy, umawiamy si% na
spotkania, znamy godziny ulubionych programów w TV. Porz'dkujemy czas wed*ug w*asnych potrzeb, a zarazem
stajemy si% jego niewolnikami. Denerwuje nas to, co spó,nione, co niezgodne z oczekiwanym przez nas
scenariuszem, co przekre(la nasze plany. Historia  &ycia Zachariasza pokazuje nam jednak, &e to Bóg jest Panem
czasu. To On wybiera w*a(ciwy moment i sposób, by wej(+ w nasz' codzienno(+. Nie mo&esz wyznaczy+ Mu
godziny przyj(cia, wstawi+ w twój precyzyjny schemat. Zachariasz po up*ywie wielu lat oczekiwania, jako stary
cz*owiek, us*ysza* odpowied, Boga: "&ona twoja El&bieta urodzi ci syna". A syn ten przeciwnie - ju& w pierwszych
chwilach &ycia do(wiadczy* mocy Bo&ej. Bóg jest Panem czasu. On wybiera w*a(ciwy moment. Nie my(l wi%c: On
nie odpowie, zapomnia*, nie s*yszy, nie kocha. On odpowiada, pami%ta, s*yszy i kocha - wed*ug Bo&ego czasu.
 
Uwierzy+, aby g*osi+
            Radosna nowina, któr' przynosi Archanio* Gabriel zaskakuje Zachariasza. Ma mie+ syna, gdy on i El&bieta
s' w podesz*ym wieku?! To niemo&liwe, po ludzku to niemo&liwe. I Zachariasz, wierny s*uga Bo&y, nie wierzy. To
paradoks - otrzymuje wspania*' wiadomo(+, ale pozostaje niemy. Nie mo&e g*osi+ *aski Najwy&szego, nie mo&e
dzieli+ si% rado(ci'. Jest tak, bo w g*%bi jego serca brak zawierzenia w moc Boga. Czy nie bywa to równie& dzisiaj
przyczyn' s*abo(ci w przepowiadaniu Ewangelii? Mo&e opowiadasz o Bogu, o Jezusie Chrystusie, ale tak
naprawd% pozostajesz niemy. Mo&e wype*niasz s*u&b%, trwasz w Ko(ciele, ale nie ma w tobie radosnego
uwielbienia Boga. -ród*em takiej postawy jest cz%sto brak osobistego, ca*kowitego zawierzenia Bogu. Brak ufno(ci
w to, &e Pan dzisiaj dzia*a w moim &yciu i ja, s*aby cz*owiek, realizuj% Jego plan zbawienia. Nie mo&na g*osi+ z
moc' Ewangelii, bez g*%bokiego przekonania, &e Jezus Chrystus &yje, bez wiary w to, &e wszystko mog% w Tym,
który mnie umacnia (Flp 4, 13). Jeden ze znanych aktorów powiedzia* do ksi%dza: "My mówimy zmy(lone s*owa, tak
jakby(my w nie wierzyli, wy g*osicie prawd%, ale tak jakby(cie w ni' nie wierzyli".
Kiedy Zachariasz odzyskuje mow%? Wtedy, gdy z wiar' potwierdza Bo&' zapowied,: "Jan b%dzie mu na imi%".
Wtedy, gdy zgadza si% na Bo&y plan, gdy uznaje moc Boga, gdy wchodzi w ca*kowite pos*usze)stwo Jego s*owu.
Rezygnuje z mierzenia Boga ludzk' miar' i otwiera dla Niego swoje &ycie. Wówczas zostaje nape*niony moc'
Ducha $wi%tego, prorokuje i z rado(ci' b*ogos*awi Tego, który "lud swój nawiedzi* i wyzwoli*" (#k 1, 8). To oznacza
uwierzy+, aby g*osi+.
Niech posta+ kap*ana Zachariasza towarzyszy nam na drogach adwentowych i bo&onarodzeniowych zamy(le).
Jego codzienna wierno(+ Bogu, czas przymusowego milczenia i trud zawierzenia, a wreszcie entuzjazm wiary niech
stanowi' ,ród*o osobistych pyta) i poszukiwa).
 
Mariusz Kozio! OFMConv
 
 
JAN CHRZCICIEL
...przyszed$ na %wiadectwo...
 
Jan, skoro us*ysza* w wi%zieniu o czynach Chrystusa, pos*a* swoich uczniów z zapytaniem. Czy to Ty jeste( tym,
który ma przyj(+, czy te& innego mamy oczekiwa+?
(Mt 11,2-3)
 
Islam uwa&a go za wielkiego proroka, ascet% i bezgrzesznego cz*owieka, po(wi%caj'c mu w Koranie kilkana(cie sur.
Ginza – (wi%ta ksi%ga mandeizmu wyprowadza swój g*ówny liturgiczny ryt, z jego chrzcielnej dzia*alno(ci. Równie&
wczesny Judaizm odkrywa w nim wielk' figur% swojej historii, otaczaj'c go nale&n' czci' i szacunkiem. Prawos*awie
uto&samia go pod wzgl%dem moralnym z Matk' Pana. Wreszcie sam Chrystus mówi, &e spo#ród narodzonych z
niewiast nie by!o wi"kszego od Jana Chrzciciela (zob. Mt 11,11). A jednak pod koniec &ycia, w obliczu zbli&aj'cej
si% (mierci, Jan pos*a* uczniów do Chrystusa z pytaniem, które w kontek(cie ca*ego &ycia Proroka zdumiewa i
zaskakuje. Po latach surowego &ycia na pustyni, po tym jak ochrzci* Mesjasza i da* o nim (wiadectwo, Poprzednik
Przychodz'cego w'tpi.
Wiara jest wyzwaniem dla niewiary. Jest stanem umys*u dra&ni'cym, intryguj'cym i siej'cym niezgod% do ko)ca. To
wewn%trzna rozterka. Bo cho+bym krzycza*, &e wierz% i nie ma we mnie &adnej w'tpliwo(ci, moje oczy, uszy, a
nade wszystko mój zmys* rzeczywisto(ci i moje ludzkie do(wiadczenie wraz zaufaniem do cudzych do(wiadcze),
ca*a moja fizyczna kondycja, wszystko co mnie jako cz*owieka z krwi i ko(ci stanowi, nie przestanie oponowa+
przeciwko wiedzy o rzeczywisto(ci nigdy nie widzianej, o Bo&ym dziedzictwie, o Bo&ych znakach.
 
Id,cie i oznajmijcie Janowi, to co s*yszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskuj', chromi chodz', tr%dowaci
doznaj' oczyszczenia, g*usi s*ysz', umarli zmartwychwstaj', ubogim g*osi si% Ewangeli%. A b*ogos*awiony jest ten,
kto we Mnie nie zw'tpi.
(Mt 11,4-6)
 
$wi%te fakty przemawiaj' do nas z ksi'g i o*tarzy Ko(cio*a obrazami cudów, m%cze)stw i zachwyce), toruj'c przez
wieki drog% do s*ów: B!ogos!awieni, którzy nie widzieli a uwierzyli (J 20, 29). Nigdy bym pewnie z dylematu swych
do(wiadcze) nie wybrn'*, gdyby nie odkrycie, &e na tych s*owach wzniesiony zosta* ca*y gmach naszej wiary, &e to
one inauguruj' obcowanie cz*owieka z Bogiem w sferze s*owa. Bo w istocie nasza wiara jest wiar' w S*owo. W
s*owo Chrystusa, &e On prawdziwie przyszed* od Boga i przekaza* Jego s*owo. Bo ka&dy z nas, wierz'cych, musi
pogodzi+ si% z faktem, &e nigdy raczej nie zobaczy, tego w co wierzy i &e wiara jego pozostanie a& do (mierci
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wiedz' o rzeczach, których nigdy tu nie sprawdzi, wiedzom wbrew faktom, wiedz' szalon' i g*upstwem. Kryzys
wiary jest tre(ci' &ycia niewyczerpan' a& do (mierci nawet dla Proroka Najwy&szego. Nie ma cz!owieka
uniwersalnego – powiedzia* kiedy( Jan Pawe* II.
 
Na pocz'tku by*o S*owo, a S*owo by*o u Boga i Bogiem by*o S*owo... Wszystko przez nie si% sta*o, a bez niego nic
si% nie sta*o, co si% sta*o.
(J 1, 1.3)
 
$wiat bosko – ludzki zbudowany jest na analogiach. Wiara w rzetelno(+ prawa, w prawdziwo(+ wiadomo(ci, w
warto(+ pieni'dza jest obrazem wiary w s*owo. Ka&da wiara mniejsza jest obrazem wiary wi%kszej. Wiara w s*owo
cz*owieka jest obrazem wiary w s*owo Boga. I wszelkie dobro mi%dzy lud,mi jest dowodem na rzecz s*owa,
dowodem, &e prawda w ogóle jest mo&liwa. A je(li tak, to i ostateczna prawda, prawda Bo&a, jest mo&liwa. Nie ma
innych uzasadnie) w s*owo brata czy prze*o&onego, wyrok s%dziego, w kurs pieni'dza, w wynik wyborów, w
statystyk%, w plan gospodarczy, w obietnic% i umow%, w program dzia*ania, w has*o ideowe i jak'kolwiek
wiadomo(+, jak to, &e relacje s*owa i prawdy potwierdzi* sam Bóg, powierzaj'c s*owu prawd% o sobie samym. Na
pocz$tku by!o S!owo, a S!owo by!o u Boga i Bogiem by!o S!owo (J 1, 1.3). Wszystko przez nie si" sta!o, a bez
niego nic si" nie sta!o, co si" sta!o. Gdyby nie to, mo&na by przyj'+, &e s*owo jest odwrotno(ci' prawdy i s*u&y tylko
temu, aby j' ukry+ i zniekszta*ci+, i &e nie jest podstaw' wzajemnej ufno(ci. Kto( kiedy( powiedzia*: S!owo albo jest
sakralne, albo jest niczym. Wraz z zachwianiem si% wiary w s*owo Objawienia chwieje si% wiara we wszelkie s*owo,
bo je(li Ewangelia k*amie, to mog' k*ama+ wszyscy.
 
Pojawi* si% cz*owiek pos*any przez Boga- Jan mu by*o na imi%. Przyszed* on na (wiadectwo, aby za(wiadczy+ o
(wiat*o(ci, by wszyscy uwierzyli przez niego .
(J 1, 6-7)
 
Mówi'c o zwi'zku cz*owieka z Bogiem, pos*ugujemy si% analogi', gdy& inaczej ni& w analogiach nie potrafimy
mówi+ i my(le+ o Bogu. Jak ka&da prawda jest analogi' prawdy wi%kszej, tak ka&da mi*o(+ jest analogia wi%kszej
mi*o(ci i tylko t' drog' mo&emy doj(+ do najwi%kszej prawdy, najwi%kszej mi*o(ci. Cz*owiek nie mo&e wej(+ w
zwi'zek z nikim innym jak tylko z drugim cz*owiekiem. Cz*owiek poznaje Boga, wierzy w Boga i kocha Go tylko
przez (wiadectwo, wiar% i mi*o(+ drugiego cz*owieka. Ka&dy z nas jest dla kogo( obrazem Boga. Pojawi! si"
cz!owiek pos!any przez Boga- Jan mu by!o na imi". Przyszed! on na #wiadectwo, aby za#wiadczy% o #wiat!o#ci, by
wszyscy uwierzyli przez niego (J 1, 6-7). Ale przecie& ka&dy – ochrzczony czy nie ochrzczony, wierz'cy czy nie... –
uczestniczy w dziele Bo&ego objawienia przez podobie)stwo swoich uczynków do uczynków Boga, przez
podobie)stwo swojej mi*o(ci do Jego mi*o(ci. Nie by! on #wiat!o#ci$, lecz pos!anym, aby o niej za#wiadczy% (J 1, 8).
Ka&dy z nas objawia Boga drugiemu cz*owiekowi, i jest do tego powo*any przez fakt, &e w wchodzi z nim w zwi'zek
mi*o(ci i prawdy. Powo*anie to mo&na odrzuci+ lub przyj'+, czyli uwierzy+ w nie lub zw'tpi+.
 
Na #wiecie by!o S!owo (...) lecz #wiat Go nie pozna!.
Przysz!o do swojej w!asno#ci a swoi Go nie przyj"li. Wszystkim jednak, którzy je przyj"li da!o moc, aby si" stali
dzie%mi Bo&ymi, tym którzy wierz$ w imi" Jego.
(J 1, 10-12)
 
Wiara – ufna wiedza wbrew ludzkiemu do(wiadczeniu jest pozytywn' odpowiedzi' na powo*anie do prawdy
najwi%kszej, powo*aniem do najwi%kszego nadludzkiego cz*owiecze)stwa. Jan daje o nim #wiadectwo (...) Ten by!,
o którym powiedzia!em (...) Z Jego pe!no#ci wszyscy#my otrzymali !ask" po !asce(...) !aska i prawda przysz!y przez
Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widzia!, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w !onie Ojca, O Nim pouczy! (J
1,15-18).
 
Jaros*aw Zachariasz OFMConv
 
 
EL#BIETA
Nauczycielka na Adwentowej drodze
 
Jedn' z osób mog'c' nam pomóc w przygotowaniu do (wi't Bo&ego Narodzenia jest El&bieta, &ona Zachariasza i
matka Jana Chrzciciela. Pytamy wi%c: czego mo&e nas nauczy+ ta kobieta, któr' ewangelista #ukasz przedstawia
jako sprawiedliw' wobec Boga i post%puj'c' nienagannie wed*ug przykaza) i przepisów Pa)skich?
 
„Mój Bóg jest pe*ni'”*
Ju& samo znaczenie jej imienia pozwala nam odkry+ Pana Boga jako Pe*nie, czyli Kogo(, kto ca*kowicie zaspakaja
pragnienia cz*owieka. Prawd' jest, &e kto posiada Boga – posiada wszystko! Nic mu nie brakuje, osi'ga zenit
wewn%trznej rado(ci i mo&e jak (w. Franciszek z Asy&u krzycze+: „Bóg mój i wszystko!” El&bieta jest tego
widzialnym symbolem, gdy& niejako naocznie Dobry Bóg nape*ni* j' nowym &yciem poprzez dar p*odno(ci. Nie
zwracaj'c uwagi na podesz*y wiek i utracone si*y  przywróci* jej godno(+ kobiety i matki zmywaj'c ha)b% na*o&on'
przez ludzkie s'dy i brak zrozumienia. To nape*nienie ma zapewne swoje korzenie w konsekwentnej pro(bie
Zachariasza i w jej sprawiedliwo(ci i wierno(ci,  ale przede wszystkim jest to darmowy prezent , który El&bieta sta*a
si% godn' przyj'+ i nim rozradowa+. Wytrwa*a modlitwa sprawiedliwego ukazuje nam w osobie El&biety adwentow'
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drog% oczekiwania na nape*nienie Nowym "yciem.
 
„Dla Boga nie ma rzeczy niemo&liwych”
Tym argumentem, wskazuj'c na El&biet%, pos*u&y* si% anio* Gabriel, aby potwierdzi+ wa&no(+ i autentyczno(+ misji
zleconej Maryi. Co wi%cej, to w*a(nie El&biet% wybiera Bóg, aby odkry+ przed (wiatem tre(+ owej misji: „Czym
zas*u&y*am sobie, &e przychodzi do mnie matka mojego Pana?” Starsza kobieta widzi w swojej m*odej krewnej
matk% Króla królów, a widzi to dzi%ki nape*nieniu Duchem $wi%tym. I my, patrz'c z perspektywy minionych wieków
uczymy si% od El&biety prostej wiary w boskie macierzy)stwo Maryi. Uznaj'c objawienie Bo&e ponownie mamy
przyj'+ za prawdziwy fakt narodzin Syna Bo&ego, z Tej, któr' Bóg zachowa* jako Dziewic%, aby przez to, co po
ludzku niemo&liwe, ukaza+ swoj' moc. El&bieta staje przed nami jako (wiadek obdarzenia *ask' Maryi. I my
jeste(my wezwani do tego, aby by+ (wiadkami, którzy i dzisiaj nie mog' milcze+, lecz winni g*o(no wo*a+:
„B*ogos*awiona( ty mi%dzy niewiastami i b*ogos*awiony owoc twojego *ona!”
 
Rado(+ spotkania
Si%gaj'ca VI wieku tradycja twierdzi, &e El&bieta i Zachariasz mieszkali w Ain Karim, miejscowo(ci odleg*ej od
Nazaretu ok. 150 km. Jak&e wi%c wielka musia*a by+ rado(+ ze spotkania dwóch krewnych kobiet. Maryja staje si%
dla El&biety darem i to nie tylko przez fakt przyj(cia z pomoc', ile przez to, &e z rado(ci poruszy*o si% dziecko w jej
*onie oraz &e ujrza*a kobiet%, „która uwierzy*a, &e spe*ni si% to, co jej Pan powiedzia*”. El&bieta potrafi ze spotkania z
Bo&' Rodzicielk' zaczerpn'+ dla siebie podwójn' rado(+: rado(+ nowego &ycia i rado(+ oczu. Pierwsza ma swoje
,ród*o pod sercem matki, druga rodzi si% z kontemplacji twarzy cz*owieka wierz'cego. Przez to wydarzenie El&bieta
chce nas nauczy+ w jaki sposób my mamy czerpa+ rado(+ ze spotkania z drugim cz*owiekiem, który w imi% Boga
niesie nam nowe &ycie. Nie mo&emy zatem skupi+ si% tylko na korzy(ciach zewn%trznych, przyziemnych, wr%cz
materialnych, ale musimy wej(+ w g*%bok' relacj% spotkania twarz' w twarz, w której rado(+ spotkania (wiadka
wiary i rado(+ przyj%cia nowego &ycia b%dzie g*ównym atutem nowego cz*owieka. Nie zapominajmy, &e ka&dy z nas
w adwencie jest wezwany do spotkania z Synem Bo&ym, a na to spotkanie s' zaproszeni tylko nowi ludzie – ci,
którzy us*yszeli g*os anio*a.
 
Jednego ducha
Zatrzymuj'c si% jeszcze w domu El&biety i Zachariasza chciejmy zobaczy+ w jak wielkiej jedno(ci trwali ci
ma*&onkowie. Oto El&bieta urodzi*a syna. Krewni przyszli obrzeza+ dziecko chc'c nada+ mu imi% Zachariasza, lecz
– ku zdumieniu wszystkich – przeciwstawi*a si% temu matka: „ on b%dzie nazywa* si% Jan”. Zapytajmy: sk'd El&bieta
wiedzia*a jakie imi% obwie(ci* anio* Gabriel Zachariaszowi w czasie pe*nienia s*u&by kap*a)skiej przed Bogiem.
Przecie& od tamtej chwili Zachariasz milcza*?
Wiemy dobrze, &e kiedy pomi%dzy dwojgiem ludzi  jest prawdziwa mi*o(+, nie potrzebne s' s*owa. W tak g*%bokiej
relacji  mówi' do siebie serca. A je&eli jeszcze te serca s' zanurzone w Bogu, w mocy Ducha $wi%tego, który ca*y
jest Mi*o(ci' to wówczas to, co jest cz%sto zakryte przed obserwatorami z zewn'trz jest jasne i oczywiste dla tych,
którzy uczestnicz' w jednej misji. Wy – ma*&onkowie, ca*e rodziny – uczestniczycie w jednej misji, w misji przyj%cia
pod dach swojego mieszkania, domu Jezusa Chrystusa. Nie stanie si% to je&eli pomi%dzy wami  nie b%dzie takiego
pragnienia mi*o(ci, która naturalnie buduje jedno(+. El&bieta i Zachariasz ca*y czas nosili w sobie takie pragnienie.
 
Zadanie
Niech ka&dy z nas wzór (w. El&biety piel%gnuje w czasie adwentowej drogi takie pragnienie: w moim domu chc%
ujrze+ narodziny Jezusa Chrystusa. Amen.
 
Bogdan Koca)da OFMConv
 
 
MARYJA
Matka Bo(a
 
Czy Maryja w dobie rozkwitu mediów elektronicznych mia*aby szans% sta+ si% „gwiazd'”? Mam w'tpliwo(ci i to
chyba s*uszne...
 
Przyj(cie wys*annika niebios do prostej Dziewczyny i z*o&enie propozycji bycia Matk' Syna Bo&ego niew'tpliwie
by*oby niezwyk*ym wydarzeniem koniecznym odnotowania- jednak niemo&liwym do zarejestrowania nawet przez
najlepszy sprz%t.
Po drugie, wydarzeniu temu nie towarzyszy*a spektakularno(+. Spotkanie odby*o si% w zaciszu domowym, bez
(wiadków.
Po trzecie: brak by*o widocznych zmian w postawie Maryi. Nie uderzy*a jej do g*owy przys*owiowa woda sodowa.
Nadal s*u&y znajduj'cym si% w potrzebie (nawiedzenie (w. El&biety – #k 1, 39-45). Nie wynosi si% z tego powodu,
&e sta*a si% Matk' Boga. Nie chwali si% z powodu wyró&nienia, jedynie dzieli rado(+ z t', która podobnie znalaz*a
uznanie w oczach Boga.
Po czwarte, Maryja nie mia*aby szansy zaistnienia w mediach w dzie) Zwiastowania, bo na owoce tego
niezwyk*ego spotkania nale&a*oby poczeka+ miesi'ce i lata.
A mimo wszystko dzi( po dwóch tysi'cach lat Jej imi% wci'& nie schodzi z ust milionów ludzi. Bez udzia*u „czwartej
w*adzy” (mass-mediów) osi'gn%*a szczyt s*awy i szcz%(cia. Nie potrzebowa*a wyst%powa+ w reality-shows czy talk-
shows. Nie musia*a równie& bra+ udzia*u w sesjach zdj%ciowych.
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Maryja nie tylko w chwili zwiastowania, ale poprzez ca*e swoje &ycie objawia*a swoj' tajemnic% wielko(ci:
wykonywa*a rzeczy zwyczajne w sposób nadzwyczajny mia*a nadziej% wbrew nadziei - „jak&e si% to stanie, skoro
nie znam m%&a” (#k 1, 34); „B*ogos*awiona jeste(, która( uwierzy*a, &e spe*ni' si% s*owa powiedziane Ci od Pana”
(#k 1, 45).
pe*ni*a nie swoj', ale Bo&' wol%; by*a pos*uszna - „Niech mi si% stanie wed*ug twego s*owa” (#k 1, 38) albo „nadano
Mu imi% Jezus, którym je nazwa* anio*” (#k 2, 21)
piel%gnowa*a boja,) Bo&' - „swoje mi*osierdzie zachowuje na pokolenia i pokolenia dla tych, co si% Go boj'” (#k 1,
50)
odczytywa*a Bo&e znaki i kontemplowa*a je – by*a przekonana, &e nic nie dzieje si% przypadkowo - „Maryja
zachowywa*a wszystkie te sprawy i rozwa&a*a je w swoim sercu” (#k 2, 19)
zachowa*a pokor% mimo wielko(ci - „Oto ja s*u&ebnica Pa)ska” (#k 1, 38)
przyjmowa*a postaw% uni&enia pomimo wyj'tkowo(ci - ”A sk'd&e mi to, &e Matka mojego Pana przychodzi do
mnie?” (#k 1, 43)
przyjmowa*a &ycie takim, jakim jest, ze smutkami i rado(ciami
nie buntowa*a si% i nie domaga*a si% od Boga uprzywilejowanej pozycji - „Porodzi*a Syna i po*o&y*a w &*obie, gdy&
nie by*o dla nich miejsca w gospodzie” (#k 2, 7); ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-15), albo proroctwo Symeona – „A
Twoj' dusz% miecz przeniknie” (#k 2, 35)
potrafi*a odda+ Bogu to, co nale&y do Niego – wyznawa*a mi*o(+ nie zaborcz' –ofiarowanie Jezusa w (wi'tyni (#k
2, 22-24)
by*a wdzi%czna – Magnificat (#k 1, 46-55).
 
Cho+ Chi)czycy twierdz', &e „po up*ywie pi%ciu pokole) ginie zarówno dobra, jak i z*a s*awa”, to jednak m'dro(+
malajska uczy, &e „trwa*a s*awa jest tych, co karmi'”. A Maryja do takich nale&y – rodz'c Zbawiciela zaspokoi*a
pragnienia wielu.
 
Jan Szewek OFMConv
 
 
JÓZEF
Wywiad ze %wi)tym
 
Kaznodzieja:
Kiedy zatrzymujemy si% nad tajemnicz' postaci' Józefa z Nazaretu przed oczyma rysuje si% obraz m%&czyzny w
(rednim wieku, trzymaj'cego w swych d*oniach ma*ego Jezusa i kwiat lilii. Taki wizerunek (w. Józefa  kre(l' nam
arty(ci. Pewnie próbuj' w ten sposób  przedstawi+ nam cz'stk% tajemnicy zwi'zanej z &yciem opiekuna Jezusa i
oblubie)ca Naj(wi%tszej Marii Panny. Niestety, tak przedstawiany wizerunek $wi%tego nie jest dla nas
zachwycaj'cy. W (wiecie wymagaj'cym dzia*ania, skuteczno(ci i normalno(ci (w. Józef istniej'cy w naszych
wyobra&eniach staje si% kim( dziwnym, obcym i nierealnym. Kim by*, co robi*, co w dniu dzisiejszym mo&e ofiarowa+
nam ten (wi%ty?
Wierzymy w (wi%tych obcowanie. Mo&emy wi%c sami zada+ mu pytania, które nas nurtuj'.. Kiedy ws*uchamy si% w
histori% zbawienia us*yszymy odpowied, jak' nam dzisiaj daje ten $wi%ty Cie(la z Nazaretu.
 
Kaznodzieja:
- Pozwól Józefie, &e poprosz% Ci%, o w*asn' prezentacj%.
 
$w. Józef:
- My(l%, &e to co mnie najbardziej mo&e zaprezentowa+, to moje imi%. Nadali mi je rodzice. W czasach, w których
&y*em imi% zwykle nadawa* ojciec przy okazji obrzezania. By*o ono zawsze zwi'zane z kim( z rodziny, lub wa&nym
rodzinnym wydarzeniem, z oczekiwaniem kierowanym do dziecka.1 Ja otrzyma*em na imi% Józef. W dos*ownym
brzmieniu “Jehoseph” jest wezwaniem: “niech Pan pomno&y”.2
Musz% przyzna+, &e nieustannie do(wiadcza*em jak mój Pan pomna&a* *ask w moim &yciu. Najwi%ksz' z nich by*
On sam. Inn' bardzo wielk' *ask' dla mnie by*a moja &ona Miriam. Jestem przekonany, &e tych samych *ask
do(wiadczycie i wy, je(li przyjmiecie do swojego &ycia Jezusa i Maryj%.
 
Kaznodzieja:
- Tak, w*a(nie chcieliby(my si% dowiedzie+ jak to si% sta*o, &e my(l'c o za*o&eniu rodziny wybra*e( na ma*&onk%
w*a(nie Maryj%?
 
$w. Józef:
- Bóg obdarzy* mnie bardzo czu*ym sercem na Swoj' obecno(+. A Miriam mia*a tak podobne serce - pe*ne
wra&liwo(ci na g*os Pana. Takie serce otrzymuje cz*owiek, który chce &y+ obecno(ci' Jahwe – Boga, który jest.
Wiem, &e odnale,li(my w naszej znajomo(ci wspólnego ducha. To by* duch modlitwy i g*%bokiej wi%zi i mi*o(ci do
naszego Stwórcy. Nasza znajomo(+ i przyja,) zrodzi*a prawdziw' mi*o(+. Mi*o(+ do Boga pozwoli*a nam stopniowo
odkrywa+ nasze powo*anie. Owocem tej mi*o(ci by*a nasza wspólna otwarto(+, aby przyj'+ Jezusa do naszego
domu.
Chc% was ci'gle zach%ca+ – zw*aszcza teraz w czasie waszego liturgicznego oczekiwania na (wi%ta, które i ja tak
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mocno prze&ywam – przyjmijcie Jezusa do domów waszego &ycia!
 
Kaznodzieja:
- Ale wiemy z kart Ewangelii, &e wasz zwi'zek prze&ywa* co(, co mo&na nazwa+ by dzisiaj s*owem “kryzys”.
 
$w. Józef:
 - Uwa&am, &e u&y*e( niew*a(ciwego s*owa. Rzeczywi(cie, my(la*em o tym, aby zerwa+ nasz zwi'zek. Nie dzia*o si%
to jednak z nienawi(ci, ale z mi*o(ci. Otó& w czasach, kiedy &y*em wymagana by*a absolutna wierno(+ temu,
którego si% po(lubi*o. Miriam by*a ju& prawie moj' &on', nie mieszkali(my jednak razem i &yli(my w czysto(ci. Jaki&
ból i rozczarowanie prze&y*em kiedy dowiedzia*em si%, &e jest w ci'&y. Mo&e to zabrzmi paradoksalnie, ale z mi*o(ci
do mojej ukochanej postanowi*em j' porzuci+. Pewnie ludzie pomy(leliby, &e niecnie wykorzysta*em dziewczyn% i
uciek*em. Chcia*em ocali+ j' od (mierci. Miriam grozi*oby ukamienowanie gdyby wyda*o si%, &e to nie ja jestem
ojcem tego pocz%tego dziecka. Nic z tego wszystkiego nie rozumia*em, podejmowa*em decyzje w ogarniaj'cych
moj' dusz% ciemno(ciach i b*'dzi*em. Wiedzia*em jednak, &e Bóg jest i prowadzi mnie w ka&dym do(wiadczeniu. To
by*o do(wiadczenie, w którym mog*em przyj'+ od Boga dar mi*o(ci do Niego samego i do Miriam – mi*o(ci
silniejszej ni& dramat uczuciowy jaki prze&ywa*em.
O jak dobrze by*oby gdyby ludzie zrozumieli, &e mi*o(+, to co( wi%cej ni& uczucia! Lepiej wi%c by*oby, gdyby(
zamiast s*owa “kryzys” u&y* okre(lenia: “trudny etap na drodze do (wi%to(ci”, lub co( podobnego...
 
Kaznodzieja:
- Jednak dziwnym trafem uda*o Ci si% przej(+ ten trudny etap?!
 
$w. Józef:
- Trudno w to uwierzy+, ale Bóg najbardziej namacalnie przemawia* do mnie przez, to co najmniej pewne – przez
sny. I tu nie chodzi o tak popularne wtedy – zw*aszcza w(ród pogan w Egipcie – wró&enie ze snów. My(l%, &e
cz*owiekowi wierz'cemu nie s' potrzebne wró&by, powiem wi%cej - nawet przeszkadzaj'. Kiedy ja spa*em, spa* mój
rozs'dek i podj%te decyzje - Bóg jednak dzia*a*.3 Wra&liwo(+ na Boga – pozwoli*a mi wtedy zobaczy+ wszystkie
wydarzenia w innym (wietle. Musia*em sobie jasno powiedzie+, &e nie wiem wszystkiego i &e chc% zaufa+...
Bóg prowadzi* mnie dalej w ciemno(ciach. Przyj'*em moj' ukochan' do siebie, chroni*em j' i Jej Syna, modlili(my
si% razem i wspólnie cieszyli(my si% &yciem i razem zmagali(my si% z naszymi codziennymi troskami. A tych nie
brakowa*o nam do ko)ca: strach i ucieczka przed rz'dz'cymi naszym pa)stwem, przeprowadzki w ró&ne miejsca,
poszukiwanie pracy, ubóstwo. My(l%, ze razem do(wiadczyli(my wszystkich utrapie) jakie dotykaj' tak&e dzisiejsze
rodziny.
Stopniowo zaczyna*em rozumie+, &e przyj%li(my do naszego domu samego Boga. Chyba dojrzewa*em do tego by
by+ Jego odbiciem w moim domu. Tak, z pewno(ci' jest to powo*anie ka&dego ojca w rodzinie! W tym powo*aniu
bardzo pomaga*o mi to, czego uczy*em si% od Miriam i Jezusa.
 
Kaznodzieja:
- Wydaje si%, &e twoje &ycie by*o tak ciche, i& umkn%*o nam wszystkim kiedy odszed*e( do Pana.
 
$w. Józef:
- Zapewne chodzi ci o chwil% fizycznej (mierci? Bóg sprawi*, &e zawsze by*em przy Nim. Jestem i teraz. Trudno
wi%c mówi+ o chwili odej(cia do Pana. Uwa&am, &e najsubtelniej uchwyci*y to Ewangelie. Jednak wielu ludzi
zastanawia*o si% nad histori' mojego &ycia. Niektórzy próbowali j' opisywa+. Mo&ecie poczyta+ o mnie cho+by w
apokryfach. Byli tacy, którzy twierdzili, &e do&y*em pó,nej staro(ci, &yj'c jako wdowiec; inni przedstawiali mnie jako
do(wiadczonego ascet%, ca*kowicie oderwanego od spraw ziemskich.4 Pozosta)my jednak przy tym, co opisali
ewangeli(ci – w ko)cu ka&dy (wi%ty ma jakie( tajemnice.
Obiecuj% jednak, &e kiedy znajdziecie si% w tym miejscu, w którym ja teraz jestem, o wiele wi%cej spraw zrozumiecie
– by+ mo&e i tych z mojego &ycia; o ile b%dzie was to wtedy interesowa*o...
 
Kaznodzieja:
- Mo&e na zako)czenie chcesz nam przekaza+ swoje przes*anie?
 
$w. Józef:
- Mo&e nie tyle przes*anie, co pro(ba. Uwierzcie, &e jeste(cie zaproszeni do (wi%to(ci. Nie chodzi o jakie(
nadzwyczajne czyny. By+ mo&e Pan, da *ask% komu( dokonania czego( wielkiego. Znam dobrze Jezusa. Ceni nade
wszystko codzienno(+. Zapraszajcie Go do niej. Zobaczycie, &e wasza praca – nawet najbardziej nudna i trudna –
nabierze warto(ci modlitwy. Pami%tajcie te& o tej, któr' tak bardzo pokocha*em. Maryja nauczy was subtelno(ci w
piel%gnowaniu Jezusa. B%d% szcz%(liwy, je&eli nas razem zaprosicie do modlitwy w waszych domach. W ko)cu
jeste(my przy was przez (wi%tych obcowanie.
 
Przypisy:

1. H. Daniel-Rops. 'ycie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa. Warszawa 1994 s. 97-
100.

2. H. Fros, F. Sowa. Twoje imi". Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny. Kraków 1995 s.
322.
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3.  J-P. Roux. Jezus. Kraków 1995 s. 64-65.

4. S!ownik Wiedzy Biblijnej. Red. B. M. Metzger, M. D. Coogan. Warszawa 1996 s. 273.

 
Piotr Stanis*awczyk OFMConv

 

 
PASTERZE U #"ÓBKA
"k 2, 8-20
 
S*ysza*em kiedy( takie opowiadanie o wie(niaku. Pewien ubogi cz*owiek siedzia* w pustym, wiejskim ko(ciele i
d*ugo si% modli*. Nie u&ywa* jednak &adnej ksi'&eczki do nabo&e)stwa, nie by*o te& wida+ ust poruszaj'cych si%
s*owami wypowiadanych modlitw. On siedzia* prawie nieruchomo i wpatrywa* si% w tabernakulum, przy którym pali*a
si% wieczna lampka oznaczaj'ca obecno(+ Chrystusa. Do tego ko(cio*a wszed* kap*an, aby si% chwil% pomodli+.
Zauwa&y* siedz'cego cz*owieka, którego wzrok by* utkwiony w tabernakulum. Zainteresowa* si% ksi'dz tym, &e ów
ubogi cz*owiek modli si% tak wytrwale i pobo&nie. Po sko)czonej modlitwie spyta* wie(niaka: “Jaka jest twoja
modlitwa? Co ty robisz, &e mo&esz tak d*ugo modli+ si% tutaj w ko(ciele?”. Wówczas ów cz*owiek odpowiedzia*: “Ja
nie robi% nic nadzwyczajnego. Siedz% tutaj i wpatruj% si% w Niego. On patrzy na mnie, a ja patrz% na Niego”.
Takie (wiadectwo o swojej modlitwie da* ten prosty cz*owiek. Te zwyczajne s*owa ukazuj' jego g*%bok' wiar% w
Jezusa obecnego w Eucharystii, przebywaj'cego w tabernakulum. Prostota ubóstwa *'czy si% u niego z g*%bi'
adoracji, kiedy s*owa staj' si% zb%dne, bo modlitwa p*ynie z serca wype*nionego wiar'.
Podobn' postaw' charakteryzuj' si% równie& betlejemscy pasterze, którzy “trzymali stra& nocn' nad swoj' trzod'”,
gdy nagle “stan'* przy nich anio* Pa)ski” og*aszaj'c im radosn' nowin%, &e w*a(nie “w mie(cie Dawida narodzi* si%
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (ww. 8-11). Oni równie& byli ubogimi i prostymi lud,mi, którzy zajmowali si%
wypasem owiec. Po s*owach objawienia us*yszanego od anio*a postanowili uda+ si% do Betlejem, aby zobaczy+ “co
si% tam zdarzy*o, o czym im Pan oznajmi*” (w. 15). W prostocie swojego serca przybie&eli do betlejemskiej stajenki i
“znale,li Maryj%, Józefa i Niemowl% le&'ce w &*obie” (w. 16). Przybyli do nowonarodzonego Dzieci%cia, uznali w Nim
Mesjasza i od tego czasu mogli wszystkim o Nim rozpowiada+.
Coraz cz%(ciej w naszych franciszka)skich (i nie tylko) ko(cio*ach odbywaj' si% tzw. &ywe szopki, które w naoczny
sposób chc' nam ukaza+ ewangeliczne wydarzenia zwi'zane z narodzinami Jezusa Chrystusa. W tych
przedstawieniach jest równie& miejsce dla pasterzy, pocz'tkowo przestraszonych zjawieniem si% anio*a, a pó,niej
rado(nie przychodz'cych do Jezusowego &*óbka, by podarowa+ ubogie i proste dary, jakie mieli przy sobie. Lecz
najcz%(ciej w tym momencie ko)czy si% w &ywych szopkach rola dla pasterzy, którzy po przybyciu i z*o&eniu darów
pozostaj' i adoruj' Jezusa oddaj'c mu pok*on.
Tymczasem ewangelista #ukasz opisuj'c to wydarzenie podaje jeszcze kilka wa&nych szczegó*ów. A mianowicie, &e
pasterze zacz%li wokó* opowiada+ o tym wszystkim, co widzieli i us*yszeli, tak &e s*uchacze byli zdumieni ich
s*owami. Bowiem w sercach tych prostych pastuchów zrodzi*a si% wiara, &e to Dzieci% – “Niemowl% le&'ce w &*obie i
owini%te w pieluszki” (w. 12) jest rzeczywi(cie Zbawicielem (wiata. $w. #ukasz podaje, &e pasterze wrócili z
Betlejem “wielbi'c i wys*awiaj'c Boga” (w. 20). Spotkanie z Mesjaszem Panem wype*ni*o ich serca wiar' i
dzi%kczynieniem.
Pro(ci pasterze z betlejemskiej okolicy, którzy na s*owa anio*a Pa)skiego po(pieszyli na spotkanie narodzonego
Zbawiciela i powrócili og*aszaj'c o tym, co ich spotka*o; ten ubogi wie(niak modl'cy si% we wiejskim ko(ciele, o
którym s*yszeli(my na pocz'tku - to ludzie prostego serca wype*nionego g*%bok' wiar', które jest pos*uszne i
oddane sprawom Pana. Za takich ludzi Chrystus dzi%kowa* swojemu Ojcu, kiedy si% modli*: “Wys*awiam Ci%, Ojcze,
Panie nieba i ziemi, &e zakry*e( te rzeczy przed m'drymi i roztropnymi, a objawi*e( je prostaczkom. Tak, Ojcze,
gdy& takie by*o Twoje upodobanie” (#k 10, 21). Podoba*o si% bowiem Ojcu, aby tymi, którzy b%d' najpierw
adorowa+ Jego Syna w betlejemskim &*obie, a potem og*asza+ i opowiada+ to “co s*yszeli i widzieli” (w. 20) byli
ubodzy pasterze. W sercu, w którym jest prostota i autentyzm rodzi si% wiara i dzi%kczynienie. Zwykli pasterze, ze
swoj' prost', a jednocze(nie g*%bok' wiar' przypominaj' prostoduszne dzieci, o których Pan Jezus powiedzia*: “Do
takich nale&y królestwo niebieskie” (Mt 19, 14).
Cz*owiek, który modli* si% we wiejskim ko(ciele do Pana Jezusa obecnego w Naj(wi%tszym Sakramencie odszed* po
sko)czonej modlitwie do swojego domu z sercem pe*nym Boga. Pasterze powrócili do swoich stad z rado(ci' i
dzi%kczynieniem, &e spotkali Zbawiciela, który pozosta* z nimi dzi%ki ich wierze. Czy my odejdziemy ze spotkania z
Chrystusem z sercem pe*nym wiary i obfituj'cym we wdzi%czno(+, &e ten sam Jezus, który dwadzie(cia wieków
temu sta* si% cz*owiekiem, równie& i dzi( przyszed* do nas pod postaciami chleba i wiana, aby si% z nami spotka+?
 
Mieczys*aw Wit OFMConv
 
 
M&DRCY ZE WSCHODU
 
Kim byli M%drcy ze Wschodu, popularnie znani jako Trzej Królowie? Niewiele mo&emy o nich pewnego powiedzie+,
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zreszt' nie jest to jedyna tajemnica w ewangelicznym opisie (w. Mateusza dotycz'cym dzieci)stwa Jezusa
Chrystusa. Mo&e nale&eli do licz'cej si% w Babilonii lub na dworach medyjskich i preskich „kasty” zajmuj'cej si%
wyk*adaniem snów, wyja(nianiem i interpretowaniem tajemniczych zjawisk przyrodniczych? Mo&e jak inni magowie
wywierali znacz'cy wp*yw na &ycie polityczne i religijne tamtych (rodowisk? Mo&e byli astrologami, badaczami
gwiazd i zastanawiali si% nad ich wp*ywem na dzieje (wiata i ludzi? Mo&e uk*adali horoskopy i znali dawne
przepowiednie, czekaj'c na ich wype*nienie? A mo&e byli to babilo)scy kap*ani obeznani w szczególny sposób w
w%drówki cia* niebieskich, których drogi uwa&ali za (ci(le powi'zane z ludzkimi losami? Trudno jednoznacznie
odpowiedzie+ na te pytania. Zdumienie budzi jednak fakt, &e oto ludzi uczeni, poganie paraj'cy si% astrologi' i
horoskopami przybywaj' odda+ pok*on Nowonarodzonemu. Paradoksalne jest w*a(nie to, &e gwiazdy, wró&by,
horoskopy i przepowiednie doprowadzi*y M%drców ze Wschodu do spotkania z Jezusem Chrystusem. Mo&e warto o
tym pami%ta+ zw*aszcza dzi(, w naszym (wiecie pe*nym neopoga)skich praktyk, wró&b i horoskopów...Póki co
wybierzmy si% z M%drcami w ich niezwyk*' podró&...
 
„Gdzie jest nowo narodzony król &ydowski? Ujrzeli(my bowiem jego gwiazd% na Wschodzie i przybyli(my odda+ mu
pok*on”
(Mt 2, 2).
 
M%drcy wyruszyli w podró& szukaj'c nowo narodzonego króla. Nie jest wa&ne czy gwiazda-przewodniczka, za któr'
pod'&ali by*a niezwyk*ym zjawiskiem astronomicznym – komet', uk*adem planet czy te& M%drcy znaj'c
przepowiednie wierzyli, &e ów król urodzi si% pod szcz%(liw' konstelacj' gwiezdn'. Istotniejszym jest, &e podj%li
ryzyko i uwierzyli w do(+ mgliste przekazy, wyruszaj'c na poszukiwanie nieznanego. Nie wszystko by*o jasne.
Ewangelia sugeruje, &e gwiazda za która w%drowali znik*' im z oczu, &e zgubili si%. Skierowali si% zatem do
Jerozolimy, stolicy pa)stwa i religii &ydowskiej, aby pyta+ „Gdzie jest nowo narodzony król &ydowski?” Ostateczna i
pewna odpowied, uzyskuj' z Pisma (w., za po(rednictwem arcykap*anów i uczonych ludu, znaj'cych Pisma
proroków. Z takim wyja(nieniem, zawieraj'cym nie tylko informacje o miejscu urodzin króla, ale tak&e niewielk'
charakterystyk' Mesjasza, M%drcy wyruszaj' do celu swojej podró&y, z rado(ci' witaj'c gwiazd%, która ponownie
za(wieci*a na horyzoncie ich poszukiwa).
Nasze poszukiwania. Czy& &ycie ka&dego z nas nie jest wielk' w%drówk'? Tylko za czym? Za kim? Co jest dla nas
najwa&niejsze i czemu po(wi%camy si*y, codzienn' krz'tanin%? Jaka gwiazda (wieci na naszym niebie? Warto
tak&e, rozmy(laj'c o M%drcach ze Wschodu, pyta+ co robimy gdy jeste(my zagubieni? Do kogo zwracamy si% po
rad%? Czy sta+ nas jeszcze na wysi*ek podj%cia ryzyka zaufania?
 
Gdy ujrzeli gwiazd%, bardzo si% uradowali. A oto gwiazda, któr' widzieli na Wschodzie, sz*a przed nimi, a& przysz*a i
zatrzyma*a si% nad miejscem, gdzie by*o dzieci%.
 (Mt 2, 9-10)
 
            Uzyskawszy pouczenie od arcykap*anów i uczonych M%drcy wyruszaj' na ostatni etap swoich poszukiwa).
Znowu prowadzi ich gwiazda, ale teraz s' bogatsi, wiedz' wi%cej, ju& nie id' w nieznane. Znaj' miejsce urodzin
Mesjasza, wiedz' gdzie Go szuka+. Inaczej si% idzie, gdy cz*owiek dostrzega wreszcie d*ugo oczekiwany
drogowskaz czy znak. Oddycha  z ulg', &e jest na w*a(ciwej drodze, &e idzie w dobrym kierunku. Wówczas nie
tylko prze&ywa rado(+, ale i nadzieje, która wzmaga si% i nasila. Oto miejsce, do którego zmierzali M%drcy jest ju& w
ich zasi%gu, dochodz' do celu swojej wyprawy. To za czym tak t%sknili, co przeczuwali jest niedaleko. Ten, którego
narodzenie kaza*o im podj'+ dalek' i trudn' w%drówk%, jest przed nimi.
            Nasze &ycie to nie tylko pasmo poszukiwa), niepewno(ci czy niew*a(ciwie wybrane drogi. S' w nim tak&e
okresy, gdy odkrywamy w*a(ciwy kierunek, gdy mamy jasno(+ dok'd zmierzamy, jaki jest cel naszego
pielgrzymowania. Musimy o tym pami%ta+, musimy wraca+ do tych dni, na te (cie&ki. Trzeba tak&e za takie chwile
dzi%kowa+ Bogu, radowa+ si% nimi, wzmacnia+ nadzieje. I wci'& pyta+ siebie czy umiem1 skorzysta+ z Bo&ych rad,
z Bo&ych drogowskazów?
 
 
Weszli do domu i zobaczyli Dzieci% z Matka Jego, Maryj'; upadli na twarz i oddali Mu pok*on. I otworzyli swe
skarby, ofiarowali Mu dary: z*oto, kadzid*o i mirr%.
 (Mt 2, 11)
 
            Ten, którego szukali M%drcy ze Wschodu, by* bezbronnym dzieckiem. Nie mieszka* w okaza*ym pa*acu, a
Jego Rodzice byli ubogimi lud,mi. Tak wygl'da* cel ich pielgrzymki. Wynaj%ty dom w Betlejem, do którego przenie(li
si% z pasterskiej groty (w. Józef, Maryja z Dzieci'tkiem Jezus. Trzeba by*o wiary, &eby w tym Dziecku dostrzec
przepowiadanego króla, do którego przywiod*a M%drców tajemnicza gwiazda. To jakby kolejna ods*ona tajemnicy,
za któr' pod'&ali w nieznane. M%drcy uwierzyli, weszli do domu, oddali pok*on i z*o&yli królewskie dary: z*oto,
kadzid*o i mirr%. Nie zadawali zbytecznych pyta), nie roztrz'sali – uwierzyli. Konsekwentni do ko)ca – raz
zauroczeni tajemnicz' gwiazd', odbyli dalek' podró&, nie tylko t% liczon' odleg*o(ci' drog', zm%czeniem, ale tak&e
podró& w g*'b siebie, rezygnuj'c ze swoich wyobra&e) i oczekiwa).
            Jaka jest nasza wiara? Czy gotowi jeste(my przy niej trwa+, gdy nie odpowiada naszym wyobra&eniom,
oczekiwaniom; gdy misternie uk*adane przez nas scenariusze i plany legaj' w gruzach? Czy nie jeste(my zbyt
niestali, gotowi szybko rezygnowa+ z wcze(niej obranych idea*ów?
 
Nie wiemy, co sta*o si% z M%drcami pó,niej. Trudno jednoznacznie powiedzie+ czego do(wiadczyli. Czy odkryli ca*'
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prawd% o tym Dziecku, do którego z trudem pielgrzymowali? Czy w pe*ni zrozumieli Kogo dane by*o im ujrze+ w
Betlejem? Czy odkryli prawd%? Jedno jest pewne - to wydarzenie by*o dla nich niepowtarzalne; zapewne wielki trud
i wysi*ek jaki w*o&yli w swoje poszukiwania zawa&y* na ich dalszym &yciu. Pozostaje wierzy+, &e odt'd na zawsze
pod'&aj' za swoja Gwiazd'...
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