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OD KIEDY
BOŻE NARODZENIE…?

Natalis Solis Invicti (narodzin
boga Słońca) obchodzonego w
dniu przesilenia zimowego, tj. 25
grudnia.
Dla chrześcijan, nieznających
Stanisław Pawłowski — fragment artykułu, całość na stronie:
https://www.niedziela.pl/artykul/10498/nd/Poczatki-swieta-Bozego-Narodzenia
dokładnej daty narodzin Zbawiciela, data ta miała znaczenie
Przez pierwsze trzy wieki chrześcijanie nie znali symboliczne. Chrystus-Światłość przychodząc na
święta Bożego Narodzenia. W odróżnieniu od Wiel- świat przezwyciężył ciemności grzechu, podobnie
kanocy, obchodzone jest dopiero od IV w. Fakt ten jak światło słońca coraz dłuższego dnia przezwyjednak wcale nie oznacza, że nie czcili oni przyjścia cięża ciemności nocy. Inna tradycja opierająca się
Zbawiciela na ziemię. Była to dla nich bardzo waż- na apokryfach Nowego Testamentu mówi, że pona prawda chrześcijaństwa. Nie istniało jednak częcie Chrystusa dokonało się 25 marca, zatem
osobne święto. Uwaga była skupiona nie na samym święto Jego narodzin musi przypadać 25 grudnia.
dniu narodzenia, ale na całej niezwykłej tajemnicy Jak więc wskazują dostępne dzisiaj dane historyczwcielenia.
ne, święto Bożego Narodzenia pojawiło się w RzyTradycja, by narodzenie Jezusa wiązać z dniem 25 mie i upowszechniło się ono najpierw na Zachogrudnia, pojawiła się na początku III w. Datę tę dzie. Nieco później obchody wprowadzone zostały
("środa 25 grudnia") po raz pierwszy podaje św. także na Wschodzie: około 380 r. w Azji Mniejszej,
Hipolit Rzymski. Nic nie wspomina jednak o świę- następnie na Cyprze i w Antiochii, wreszcie w Egipcie. Samo święto pojawiło się o jedno stulecie cie, chociaż tam długo Boże Narodzenie obchodzopóźniej. Kluczowe znaczenie ma tutaj kalendarz z no 6 stycznia (była to data przesilenia zimowego w
354 r. Najwcześniejsze informacje pochodzą z tzw. Egipcie).
Depositio Martyrum zredagowanego ok. 20 lat Tak więc wszyscy chrześcijanie czczą narodzenie
wcześniej (335-336) w Rzymie przez Filokaliusza. Chrystusa 25 grudnia. Trzeba jednak dodać, że
Kalendarz ten zawiera wykaz dni świątecznych dzień ten był znaczący w kalendarzu starożytnym.
Kościoła Rzymskiego. Był to pierwszy tamtejszy Określał bowiem moment zimowego przesilenia
kalendarz liturgiczny. Na samym początku podaje dnia z nocą, tzn. że od tej chwili ciemności nocy
on datę 25 grudnia jako dzień upamiętniający na- stawały się coraz krótsze, zaczynało zwiększać się
rodzenie Chrystusa w Betlejem. Można zatem przy- światło dnia. Był to więc przełomowy moment roku
puszczać, iż Kościół rzymski celebrował Uroczy- astronomicznego, oznaczał zwycięstwo światła nad
stość Bożego Narodzenia już wcześniej, być może ciemnościami, posiadało więc i swoją wymowę
ok. roku 313. Jest to uzasadnione, jeśli przyjmie się, symboliczną.
że święta te obchodzono jako dziękczynienie za Jednym z czynników, który wpłynął na przyjęcie tej
zwycięstwo cesarza Konstantyna Wielkiego nad daty jako dnia świętowania Bożego Narodzenia,
Maksencjuszem. Inna hipoteza mówiąca o roku było znaczenie Wielkanocy. Stanowiła ona główne
300, a może 275, jest również możliwa do przyjęcia święto Kościoła pierwotnego, stąd inne ważne
przy założeniu, że chrześcijanie, czcząc narodzenie święta powstawały niejako w zależności od niej.
Jezusa Chrystusa "Światła na oświecenie po- Przypomnijmy, że datę Wielkanocy wyznaczały
gan" (Łk 2,32) i "Światłości świata" (J 8,12), odpo- pełnia Księżyca i wiosenne zrównanie dnia z nocą.
wiedzieli w ten sposób na ustanowienie przez cesarza Aureliana (270-275) święta państwowego
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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S ł ow o na N iedz i e lę
W niedzielę poprzedzającą uroczystość Narodzenia Pańskiego słyszymy
proroctwo
Micheasza z VIII wieku przed Chrystusem, odnoszące się bezpoMi 5,1-4a
Mesjasz będzie pocho- średnio do narodzin Mesjasza. Mamy w pamięci słynne proroctwo Izajasza,
również z VIII wieku przed Chrystusem, zapowiadającego przyjście Mesjasza
dził z Betlejem
z pokolenia Dawida, narodzonego z Dziewicy, który nazwany będzie EmmanuHbr 10,5-10
elem - Bogiem z nami, Bogiem pośród nas (Iz 7,14). Prorok Micheasz dodaje do
Chrystus przychodzi
tego proroctwa ważny szczegół, a mianowicie objawia miejsce narodzenia
spełnić wolę Ojca
Łk 1,39-45 Maryja jest Mesjasza, które znamy jako Betlejem. Izajasz prorokuje o „Pannie, która porodzi”, podobnie Micheasz używa stwierdzenia „o rodzącej, która ma porodzić”.
Matką oczekiwanego
W obu przypadkach proroctwo odnosimy do Najświętszej Maryi Panny, Matki
Mesjasza
Jezusa Chrystusa. Micheasz podkreśla ciągłość obietnic, jakie Bóg złożył królowi Dawidowi (1 Sm 16, 1-12). Potwierdza, że Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida i narodzi się w małym miasteczku w pokoleniu Judy, w Betlejem, skąd pochodził ród Dawidowy. Proroctwo Izajasza i Micheasza odnośnie narodzin Mesjasza wypełniają się w Jezusie Chrystusie.
ROK LITURGICZNY C/II

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Maryja więc udaje się w duchu miłości
do domu swej krewnej. Przy wejściu,
w odpowiedzi na pozdrowienie Maryi,
Elżbieta, „napełniona Duchem Świętym”, czując szczególne poruszenie
dziecka we własnym łonie, wielkim
głosem pozdrawia Maryję: „Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona” (por. Łk 1,40-42). Ten okrzyk czy też aklamacja Elżbiety weszła później do modlitwy Zdrowaś Maryjo jako dalszy ciąg pozdrowienia anielskiego, stając
się w ten sposób jedną z najczęstszych modlitw Kościoła. Jeszcze więcej mówią dalsze słowa Elżbiety
zawarte w pytaniu: „A skądże mi to, że Matka mojego
Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1,43). Elżbieta daje
świadectwo Maryi: rozpoznaje i głosi, że przed nią stoi
Matka Pana, Matka Mesjasza. W tym świadectwie
uczestniczy też syn, którego Elżbieta nosi w swoim
łonie: „poruszyło się z radości dzieciątko w moim
łonie”. „Dzieciątko” — to przyszły Jan Chrzciciel, który
nad Jordanem wskaże na Jezusa jako Mesjasza.
Wszystkie te słowa w pozdrowieniu Elżbiety mają

doniosłą wymowę, jednakże znaczenie kluczowe
wydaje się posiadać to, co mówi ona na końcu:
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełniły
się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45) Można
postawić te słowa obok wyrażenia „łaski pełna”
w pozdrowieniu anioła. Odsłania się w nich — podobnie jak w tamtych — zasadnicza treść mariologiczna,
zasadnicza prawda o Maryi, która stała się rzeczywiście obecna w tajemnicy Chrystusa właśnie przez to,
że „uwierzyła”. Pełna łaski, przy zwiastowaniu anielskim oznacza dar Boga samego; wiara Maryi, którą
głosi Elżbieta przy nawiedzeniu, wskazuje na to, jak
Dziewica nazaretańska odpowiedziała na ten dar.
„Bogu objawiającemu należy okazać «posłuszeństwo
wiary» (por. Rz 16,26; por. Rz 1,5; 2 Kor 10,5-6), przez
które człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu”
— uczy Sobór. Takie właśnie ujęcie wiary znalazło
doskonałe urzeczywistnienie w Maryi. Momentem
„przełomowym” było zwiastowanie. Słowa Elżbiety:
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”, na pierwszym miejscu odnoszą się do tego właśnie momentu.
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 - +Janusz Domysławski
9:00 - +Eugeniusz Karycki 27r. śm. o zbawienie
12:00 - +Leokadia Buczyńska 2r. śm.
12:00 - +Irena Bobrowska (g.7)
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Fabian, Wacława(k), Józef z
rodz. Świackich, Jakubowskich

7:00 - +Irena Bobrowska (g.12)
22:00 Maćkowa Ruda: +Franciszek Nowacki 21r.ś.
24:00 - za parafian
24:00 - dziękcz. za plony, o Boże bł. dla mieszkańców
i rodzin Magdalenowa i Wigier
24:00 - +Anastazja Jakubowska 5m.po śm.

7:00 - +Irena Bobrowska (g.8)
18:30 - +Sławomir Krajewski
18:30 - +Maria Krawczuk 30dz. po pogrzebie

9:00 - +Anna Chorążyczewska 8r. śm.
9:00 - +Władysław Kramkowski (od sąsiadów)
9:00 - o Boże bł. opiekę Maryi dla Agnieszki Krzysztofa
i ich dzieci
12:00 - dziękcz. za dar życia i sakram. chrztu Sofii z
prośbą o łaskę żywej wiary op. Maryi, Boże bł. dla
niej, rodziców, rodzin z Chile i Polski
12:00 - +Melania Omilianowicz 10m. po śm. (od r. Żukowskich)
12:00 - +Irena Bobrowska (g.13)
14:00 - adoracja w intencji pokoju
15:00 - za pielgrzymów ofiarodawców, Ojczyznę

7:00 - +Eugeniusz, z r.Głowów, Michał, Wanda
7:00 - +Irena Bobrowska (g.9)
18:30 - +Mieczysław Hanc 11m. po śm.
18:30 - +Romuald i Wacław Żukowski, Helena i Jerzy
Rogowscy
7:00 - +Irena Bobrowska (g.10)
18:30 - +Wacław Bielecki 30dz. po śm.
18:30 - +Weronika Tałejszys (od Domowego Kościoła)
18:30 - +Helena Nowel 10m. po śm. Ireneusz
7:00 - +Adam Tarasiewicz (imieninowa)
7:00 - +Irena Bobrowska (g.11)
18:00 - Nowenna
18:30 - +Eugenia Bobrowska
18:30 - +Władysława Tarasiewicz z ok. ur. (od Bożeny
Omilianowicz)

9:00 - dziękcz. za plony, o Boże bł. dla mieszkańców
Mikołajewa i zbawienie dla zm.
9:00 - + Irena Bobrowska (g.14)
12:00 - w 20r. ślubu Marzeny i Konrada Gościńskich, w 40 r.
ślubu Bożeny i Andrzeja o Boże bł. op. Maryi dla całej
rodz.
12:00 - +Ryszard Dębski (od Szwagra)
12:00 - +Czesław Nieszczerzewski 2m. po śm.
15:00 - ślub: Justyna i Karol
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Stanisław, Jerzy Trębiccy

Do Kościoła świętego przez sakrament
Chrztu świętego został przyjęty:

Od kiedy Boże Narodzenie…?

Bruno
Życzymy opieki MB Niepokalanej
w chrześcijańskim wzrastaniu.

Sakrament małżeństwa zawarli:
K ata r z y na i R a d o s ł aw
Życzymy opieki Matki Bożej Niepokalanej
w budowaniu rodziny na fundamencie
Chrystusowej Ewangelii.

(Ciąg dalszy ze strony 4)

Była ona więc wpisana w naturalny cykl roku astronomicznego. Fakt ten miał duży wpływ na układ
tworzącego się roku liturgicznego. Również daty
innych świąt powstających w następnych wiekach
umieszczano w znaczących momentach cyklu natury.
Przy obchodach Zwiastowania (25 marca), narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) czy narodzenia
Jezusa (25 grudnia), nie stawiano pytań o dokładny
czas tych wydarzeń. Ważniejsza była symbolika wybranych dat kalendarzowych. Wpisanie świąt w na-
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
 Kończy się czas Adwentu w piątek 24.XII ostatnie  Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składa-

roraty, a wieczorem Wigilia Bożego Narodzenia. Zachęcamy tego dnia do zachowania tradycji powstrzymania
się od spożywania potraw mięsnych. Pasterka
w Maćkowej Rudzie o godz. 22.00, a w Wigrach o 24.00.
Pół godziny przed pasterką zapraszamy na wspólne
kolędowanie. Pamiętajmy o samotnych, chorych
i o naszych zmarłych. Pierwszy dzień świąt msze św.
o godz. 9:00, 12:00 i 15:00, nie ma mszy w Maćkowej
Rudzie, a w drugi dzień świąt jak w niedziele (taca na
WSD w Ełku). Składamy najserdeczniejsze życzenia na
święta od Ks. Bpa Mazura i od nas kapłanów wigierskich.
 W zakrystii do nabycia świece Caritas (15 zł), opłatki
i sianko na stół wigilijny, płyta "W drodze do Betlejem"
wydanej przez Klasztor w Wigrach, z kolędami i pastorałkami (10 zł). Są jeszcze ozdoby świąteczne wykonane przez uczniów ze szkoły w Starym Folwarku.
 Roraty w tygodniu o godz. 7.00. W środę zapraszamy
dzieci, młodzież. Pamiętajmy o lampionach, a dzieci o
serduszkach z postanowieniem, które będą losem do
wybrania figurki MB do zabrania na modlitwę domową
do następnych rorat.
 W tym tygodniu: poniedziałek Nowenna do Ducha
Św. a po mszy spotkanie Akcji Katolickie.
 Prosimy zgłaszać chorych (poza I piątkiem), których
odwiedzimy przed świętami 23.XII.
 Od 9 stycznia rozpocznie się Kurs Alfa dla młodzieży
przygotowującej się do bierzmowania.

ne na cele remontowe. Od ofiarodawców, których
polecamy w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 100 zł.
 Zapraszamy do codziennej Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Od stycznia pragniemy zaprosić naszych
parafian oraz wspólnoty na wyznaczone dni adoracji w
miesiącu, a przez Sołtysów wybrać św. Patrona na
cały rok dla danej miejscowości, który obecny jest
w naszej kaplicy adoracji, by wypraszać Boże błogosławieństwo dla wszystkich rodzin. Plan adoracji i lista
do dobrowolnego zapisania się będzie wyłożona na
ołtarzu św. Romualda.
 Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik
NIEDZIELA (8 zł), IDZIEMY(5 zł), miesięcznik: MARTYRIA
(3 zł), RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ
STRÓŻ dla dzieci i prasa misyjna. Jest do nabycia:
Kalendarz ścienny z Wigier (5 zł), Kalendarz Katolicki (3
zł), książki: Wszystko o Bożym Narodzeniu (10 zł), Symbolika ryby w Piśmie Świętym (10 zł).
 Pamiętajmy o zachowywaniu bezpiecznych odległości i obowiązku noszenia maseczek.
 Kuchnia wigierska zaprasza do skorzystania
z oferty posiłków na wynos na spotkania rodzinne
oraz wigilijno-świąteczne. Prawdopodobnie służby
mundurowe zostaną u nas w klasztorze na święta.
Jeśli ktoś by chciał podzielić się ciastem i domowymi
wyrobami to będziemy bardzo wdzięczni. Informacje
i szczegóły pod tel. 789190068.

turalny cykl roku pomagało przeżywać upływ czasu i
różne pory roku w odniesieniu do Chrystusa. To
także tłumaczy, dlaczego chętnie przyjęto moment
zimowego przesilenia jako datę narodzenia Jezusa.
Właściwe przeżycie świąt Bożego Narodzenia wymagało jednak odpowiedniego przygotowania
wszystkich chrześcijan. Przybierało ono różne formy w poszczególnych Kościołach lokalnych. W V w.
w Kościele galijskim (dzisiejsza Francja) zachowywało się post trzy razy w tygodniu (poniedziałki,
środy, piątki) już od 11 listopada. W Kościele rzymskim w V/VI w. zaczęto praktykować Adwent. Obejmował on cztery tygodnie lub cztery niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia. Podobna

praktyka przyjęła się także w Kościele Wschodnim.
Ojcowie Kościoła, zatroskani o głębokie przeżycie
Świąt, wykorzystywali ten czas, zachęcając do bardziej intensywnego życia religijnego, szczególnie
do podjęcia praktyk pokutnych. Św. Maksym Wyznawca (+662) wołał: "Przeto najpierw przez wiele
dni uprzątajmy swe serca, porządkujmy sumienia,
oczyszczajmy ducha, a nieskalanego Pana, który
przychodzi, podejmijmy jaśniejący i bez zmazy. (...)
Bo każdy, kto tego dnia będzie zbrukany, da dowód
obojętności wobec narodzin Chrystusa. (...) Chociaż
bowiem ciałem weźmie udział w uroczystości Pańskiej, duchem jednak będzie daleko od Zbawcy".
I tak pozostało po dzień dzisiejszy.

