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Boże Narodzenie

I

oto nadszedł od dawna oczekiwany dzień Narodzenia Pańskiego. Jezus stał się człowiekiem, a my przeżyliśmy ten czas na wspólnej modlitwie, na pasterce, na śpiewaniu kolęd i niecierpliwym oczekiwaniu
nadejścia Zbawiciela. W naszych sercach zagościły harmonia i pokój, pogodziliśmy się z Bogiem i bliskimi, o czym świadczy staropolska nazwa świąt: Gody.
Dawniej czas Godów był okresem świętym, nie wykonywano wtedy żadnej
pracy, lecz odwiedzano się nawzajem, śpiewano kolędy i obdarowywano się
prezentami. Od IV w. najpierw święto to przypadało na dzień 2 lub 6 stycznia,
potem 28 marca, a nawet 20 maja! Na początku V w. Kościoły Wschodni i Zachodni przyjęły jedną datę – 25 grudnia.
Msza święta
W ten dzień gromadzimy się na uroczystej mszy świętej porannej, zwanej
anielską na pamiątkę złożenia małemu Jezusowi hołdu przez aniołów. Już
w połowie IV w. była ona oficjalną mszą Bożego Narodzenia w rzymskiej bazylice, która rozpoczynała się o godzinie 9.00, zaś dwa wieki później liczba
świątecznych mszy była ustalona – pierwszą, zwaną pasterką, odprawiano o północy, drugą – anielską – o świcie, zaś trzecią – królewską – przed południem.
Trzyczęściowa celebracja określiła również czytania z »Ewangelii« przypadające na dzień Bożego Narodzenia. O północy odczytywano opisy z »Ewangelii według świętego Łukasza«, mówiące o spisie, podróży Świętej Rodziny do Betlejem
i narodzinach Jezusa, oraz fragmenty z »Księgi Izajasza« o tym, jak „naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką”, stosowne dla północnej pory, powszechnie uważanej za najciemniejszą część nocy. Podczas drugiej mszy, o świtaniu, czytano opowiadanie o pasterzach, upamiętniające pierwszych po Maryi i Józefie ludzi, którzy poznali Jezusa, a także wersety z psalmów, mówiące
o świetle, jak na przykład z Psalmu 97, 11: „Światło wschodzi dla sprawiedliwego”. Czytania podczas trzeciej mszy obejmowały prolog »Ewangelii według świętego Jana«, który nie powtarza opisu Narodzin, ale mówi o Słowie Bożym, które stało się ciałem 28.
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Bożonarodzeniowe szopki

Po mszy świętej wierni gromadzą się w domach na uroczystym świątecznym
śniadaniu, po którym wielu chrześcijan wyrusza na zwiedzanie bożonarodzeniowych szopek w kościołach. Najdawniejsza tradycja ich tworzenia w Polsce
sięga XIV w. Miały one przeważnie kształt jaskini albo groty, czasem stajenki, we wnętrzu której leżała w żłóbku figurka Dzieciątka Jezus ulepiona z wosku albo wycięta z papieru. Po obu stronach stały pochylone nad kołyską figurki Józefa i Maryi, a dokoła nich pastuszkowie i chłopi – jedni pasący owce,
inni – dźwigający na ramionach baranki. Jednak pierwsze typowe szopki krakowskie powstały dopiero w XIX w. Budowali je murarze i cieśle, którzy pozostawali bez pracy w czasie zimy. Były dwa rodzaje takich budowli: malutkie
szopki i duże, strzeliste, przystosowane do odgrywania widowisk teatralnych,
opowiadających o Bożym Narodzeniu.
Kiedy Polska utraciła niepodległość, w szopkach dominowały elementy narodowe, pojawiały się w nich też osoby, należące do różnych stanów społecznych,
zaś zakonnicy, np. bernardyni, ustawiali też szopki ruchome. Dziś najsłynniejsze na świecie są szopki toskańskie, sycylijskie i neapolitańskie. W Szwajcarii,
w Niemczech i w Austrii modne są też tzw. grające żłóbki. W Polsce najbardziej znane są szopki krakowskie, które są prawdziwymi arcydziełami sztuki. Wiele osób przygotowuje je przez cały rok, klejąc z kartonu lub wykonując
z pudełek po zapałkach. Konstrukcje te muszą dokładnie prezentować starą
kulturę i zabytki Krakowa. Co roku urządza się ich wystawę na Rynku Głównym w Krakowie, przy pomniku Adama Mickiewicza. Miasto organizuje też
konkursy szopek, na które przyjeżdżają twórcy szopek z różnych stron świata.
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Jasełka
Jasełkowe przedstawienia opowiadające o narodzeniu Jezusa, wizycie pasterzy i mędrców oraz o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu odbywają się obecnie w salach przykościelnych, szkołach, przedszkolach, domach kultury i świetlicach, chociaż dawniej miejscem ich wystawienia były tylko kościoły przy
klasztorach. Samo słowo jasełka pochodzi od staropolskiego jasła – żłobu. Legenda głosi, że pierwsze misteria zorganizował św. Franciszek z Asyżu – założyciel zakonu franciszkanów, skąd tradycja ta rozprzestrzeniła się na całą Europę. To one zainspirowały szopkarzy do tworzenia ruchomych szopek i wędrowania z nimi po domach.
Zaczarowany świat betlejemskiego cudu – tak można określić owe spektakle, odzwierciedlające najważniejsze treści zawarte w przekazach ewangelistów. Dziś najczęściej przygotowywane są przez żywych dziecięcych aktorów,
którzy występują w nich zamiast kukiełek. Dzieci przebierają się za Maryję, Jezusa, Józefa i pastuszków, mogą ukazać swoje emocje, odgrywając powierzone
im role – wzruszenie, żal i smutek Matki Jezusa, radość na widok Dzieciątka
czy nienawiść do króla Heroda... Jasełka mają wymowę dydaktyczną, bo dzięki nim już przedszkolaki poznają historię zbawienia i żywo w niej uczestniczą,
uczą się miłości do Boga i drugiego człowieka, wypełniania dzieł miłosierdzia,
odróżniania dobra od zła.
Bożonarodzeniowe misteria odbywają się też w profesjonalnych teatrach całej Polski.
Świętowanie
Dzień Bożego Narodzenia to czas spotkań z rodziną, do których wspaniałą okazję stanowi świąteczny obiad i kolacja. Staropolskie przysłowie: Gość
w dom, Bóg w dom sprawdza się w tym okresie doskonale, przekształcając
w swoisty rytuał kulinarny – gospodynie szykują na ucztę nadziewanego indyka, pieczone gęsi i perliczki oraz różne rodzaje ciast – strucle, pierniki, makowce. Wieczorem na stole stawia się pasztety, mięsa i wędliny, wędzone własnoręcznie przez gospodarzy.
Świąteczny czas staje się też okazją do wróżenia dla panien i kawalerów. Młodzieńcy organizują wyścigi do dzwonnicy, ustalając, że ten, kto pierwszy do
niej dobiegnie, szybciej się ożeni. Dziewczęta wróżą sobie, wykonując ze słomy specjalne figurki – chłopca i dziewczyny. Zapalają je, a jeśli płomienie zbliżają się do siebie, wierzą, że szybko wyjdą za mąż. Kiedy ogień tli się w przeciwne strony, to zły znak staropanieństwa. Podobnie jak podczas adwentowych andrzejek, młodzi wróżą sobie, lejąc topiony wosk przez klucz.
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Dzień Świętego Szczepana
– 26 grudnia
Śmierć Świętego Szczepana

P

A któż mu za męki zapłaci?
Szczepana wywiedli kaci
na miejsce wysokie, osobne,
bardzo Golgocie podobne.
Już ciężkie lecą kamienie,
już ranny w bok, ranny w ciemię.
A Szaweł na uboczu siadł i, pilnując,
przytrzymuje – katów pozdejmowane odzienie 29.

onad osiemdziesiąt miasteczek w Polsce wywodzi swą nazwę właśnie od Świętego Szczepana i to jego święto Kościół obchodzi
w drugi dzień Bożego Narodzenia. Nawrócony na wiarę katolicką
Grek o imieniu Stephanos, znaczącym tyle, co „wieniec”, był pierwszym męczennikiem Kościoła. Po śmierci Jezusa apostołowie wybrali siedmiu diakonów, którzy mieli pomagać im w pełnieniu ich posłannictwa – głoszeniu Dobrej Nowiny. Szczepan został jednym z nich i napełniony łaską Ducha Świętego od razu zajął się pracą charytatywną oraz pomocą ludziom ubogim. Gdy
zaczął nauczać o Jezusie Bogu-Człowieku, a czynił to z wielką mądrością, żydowskie władze oskarżyły go o to, że występuje przeciwko starej wierze Izraela – prawu i jerozolimskiej świątyni. Ale męczennik nie uląkł się prześladowców, publicznie wyznał, że wierzy w Jezusa i został za to skazany na straszną
śmierć przez ukamienowanie. Szczepan podczas swej męki modlił się słowami: Panie Jezu, przyjmij ducha mojego! A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu! (Dz 7,59-60).
Świadkiem jego śmierci był Święty Paweł, zwany jeszcze wtedy Szawłem
(przed swoim nawróceniem na wiarę chrześcijańską). Podobno pilnował on
ubrań tych, którzy rzucali w męczennika kamieniami.
Diakon zmarł w 36 r., a jego ciało złożono w Ben-Gemat. Od tej pory wierni
przybywali do tego miejsca, szerząc jego kult. Jednak już w V w. relikwie świętego zostały przeniesione – najpierw do Jerozolimy, potem do Konstantynopola, a na koniec trafiły do Rzymu, gdzie spoczęły w Bazylice św. Wawrzyńca.
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Święty jest męczennikiem – co to oznacza? Oddał swoje życie za Jezusa,
przyznał otwarcie, że zaufał Panu i uwierzył, iż Jego nauka jest Prawdą i Życiem. Temu, który został umęczony za wiarę, Kościół nadaje tytuł męczennika
od słowa martyr („martyrologia” to męczeństwo).
Szczepan modlił się za swoich prześladowców w trakcie doznawania okrutnych cierpień, ponieważ w ludziach rzucających w niego kamieniami ukochał Jezusa. Dlatego dzień ten uczy nas miłości do każdego człowieka – nawet
naszych nieprzyjaciół. Przypomina też każdemu chrześcijaninowi, że Kościół
jest wspólnotą grzeszników, a więc ludzi słabych, podlegających podszeptom
zła i takich, którzy wciąż pragną nawrócenia. Wydarzenie związane ze śmiercią świętego ujawnia nam prawdę o tym, że powinniśmy przebaczać swym
bliźnim, tak jak wybacza nam Jezus. Tylko w Kościele może się dokonać nasza
przemiana, tylko tu otrzymujemy moc Ducha Świętego, konieczną do pokonywania codziennych trudności i kochania tych, którzy są naszymi wrogami.
Święty został patronem diecezji wiedeńskiej, cechów rzemieślniczych – kamieniarzy, stolarzy, tkaczy oraz ludzi, wyrabiających beczki. W ikonografii
młody diakon pojawia się w białej tunice z atrybutami: gałęzią palmową, Pismem Świętym – ponieważ głosił Słowo Boże – i kamieniami, leżącymi na nim.
Tego świątecznego dnia rozpoczyna się kolęda księży, którzy przychodzą do
wiernych w swoich parafiach z wizytą duszpasterską. Chrześcijanie również
odwiedzają się wzajemnie, obchodząc z życzeniami sąsiadów i znajomych.
Podczas mszy świętej podrzucano dawniej w kościołach zboże na pamiątkę
aktu kamienowania diakona.
Szczepanie święty, pierwszy Męczenniku,
Dziwny w lewictwie Boga służebniku,
Racz dziś Jezusa tak prosić za nami,
Jak tam za swymi nieprzyjaciołami.
Uproś nam łaskę miłości bliźniego,
Choć krzywdziciela dla nas najgorszego,
Spraw niech miłujem nieprzyjaciół swoich,
Niech naśladujem przedziwnych cnót Twoich.
Byśmy darując własne swe urazy,
Mogli uniknąć Boskiej ztąd obrazy,
A przez to bliźnim swych krzywd wybaczenie,
Zabezpieczyli dusz naszych zbawienie 30.
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