
Adwent i Boże Narodzenie, banały?
Czy może ważny czas, święto w naszych domach i sercach?

Jak odnaleźć na nowo sens w corocznym coraz większym pośpiechu i jak dostrzec
narodziny maleńkiego Pana Jezusa w coraz bardziej odległej dla nas stajence.

Pełne refleksji przemyślenia Ojca Andrzeja z Zakonu Braci
Mniejszych w Katowicach-Panewnikach.

Rozpoczynając Adwent, wchodzimy w czas ra-
dosnego oczekiwania na Jezusa Chrystusa. Wiemy,
że okres ten fizycznie dla Maryi i Józefa był bardzo
trudny i ubogi w warunkach jakie im towarzyszyły.
Skąd zatem tak częste podkreślanie, iż jest to czas
radosny?

Dla Maryi i Józefa na pewno był to czas bardzo
trudny, ale pytanie czy ubogi? Ludzie są przyzwyczajeni
do określenia Rodziny Świętej jako ubogiej. Wydaje mi
się, że jest to efekt kulturowy jaki słyszymy chociażby w
kolędach „bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła”. Tymcza-
sem sięgając do tekstu ewangelii czytamy słowa ”owinęła
Go w pieluszki”.

Wnioskuję, że Maryja jednak miała przy sobie naj-
potrzebniejsze rzeczy?

Tak, to oznacza, że coś przy sobie miała i na coś
Ją było stać. Zatem pojawia się oczywisty argument, że
skoro mieli pieniądze, to miejsce w gospodzie również
musiało się znaleźć.

Moim zdaniem nie było dla nich odpowiednich warun-
ków. Wówczas w Betlejem panował wielki tłok i ścisk.
Nawet gdyby zostali przyjęci do tak zatłoczonej go-
spody czy byłyby to odpowiednie warunki do urodzenia
dziecka? Maryja jako oczekująca mama potrzebowała
przede wszystkim intymności i spokoju. Z tego względu
zaczęli szukać również czegoś poza gospodą.

Z kolei przy teoretycznym założeniu, że kiedy mamy
pieniądze to miejsce się znajdzie, nie zdarzałyby się sy-
tuacje takie jak np. w Katowicach, gdzie zorganizowano
Kongres Klimatyczny. Obłożenie gości hotelowych było
tak duże, że nie wystarczało miejsca dla wszystkich przy-
jezdnych. Goście byli zmuszeni nocować w hotelach od-
dalonych o 100 km od Katowic. Dojeżdżali nawet z Kra-
kowa. Dokładnie taką sytuację możemy odnieść do tego
co miało miejsce 2000 lat temu.

Patrząc z innej perspektywy. Na wioskach coraz czę-
ściej spotykamy się z ludowym obrzędem, odwiedza-
jących domy kolędników. Możemy więc wyobrazić so-

bie taką sytuacje, w której do jakiegoś mieszkania dzi-
siaj puka dwoje ludzi. Mężczyzna mówi: moja żona jest
ciężko chora, ma 40 stopni gorączki (nie jest to jeszcze
stan żeby została przyjęta do szpitala), w hotelu miejsca
dla nas nie było. Może Państwo by nas przyjęli?

Staram się mieć pozytywne nastawienie i wie-
rzę, że wielu mieszkańców byłoby skłonnych przy-
jąć takich potrzebujących. Z drugiej zaś strony, z tyłu
głowy pojawiłoby się pytanie czy nie jest to mani-
pulacja. Czy ludzie, którzy przyszli, nie próbują nas
oszukać. Czy mają czyste intencje.

No więc właśnie. Reasumując sprawa ubóstwa Maryi
i Józefa jest bardzo wątpliwa.

Czytając książkę Katarzyny Emmerich „Życie Ma-
ryi” to zakładając, że jej objawienia są zgodne z
prawdą, dowiadujemy się iż Maryja i Józef wcale
nie byli ubodzy. Wręcz przeciwnie rodzice Maryi tj.
Anna i Joachim posiadali znaczny majątek ziemski
oraz spore gromady zwierząt hodowlanych. Dlatego
ja także wnioskuję, że niekomfortowa sytuacja jaka
spotkała Józefa i Maryję, nie wynikała z ich ubóstwa
finansowego.

Wracając do adwentu, to jak według Ojca, kato-
licy powinni rozumieć liturgię I niedzieli tego okresu?

Należy zwrócić uwagę na okres poprzedni w litur-
gii kościoła. Pierwszego listopada obchodzimy dzień
Wszystkich Świętych, następnie jest Dzień Zaduszny, a
więc zwracamy uwagę na to co dzieje się po śmierci. Li-
turgia ta zatem wskazuje na to co dzieje się z człowie-
kiem na końcu jego życia, nawiązując do oczekiwania na
powtórne przyjście Pana. W związku z tym I niedziela
adwentu nie stanowi tak ostrej granicy, jak zwykliśmy to
traktować. Faktycznie zmienia się kolor ornatu, pojawia
się dekoracja w formie adwentowego wieńca, ale samo
przejście między okresami liturgicznymi jest łagodniejsze
w swej wymowie i treści niż nam się wydaje. Powiedział-
bym, że jest zachowana ciągłość tym bardziej, że pierw-
szy okres adwentu nawołuje do paruzji, a więc ponow-
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nego przyjścia Jezusa Chrystusa na końcu czasów.
Dla mnie jako dla osoby świeckiej taka sytuacja

jest trudna. Ponieważ z jednej strony już dostrze-
gam maleńkiego Pana Jezusa, który ma się nieba-
wem narodzić, a obracając się za siebie spoglądam
na śmierć oraz na przemijalność naszego życia. Bar-
dzo trudno uzyskać równowagę.

Dlaczego tak ważna jest symbolika światła prze-
niesiona do kościoła i do katolickich domów za po-
mocą wieńca adwentowego?

Wieniec adwentowy przyszedł do nas z kościoła
ewangelickiego. Nie jest samym w sobie znakiem kato-
lickim. Natomiast został przyjęty gdyż jako zwyczaj do-
skonale sprawdza się w adwentowej symbolice również
kościoła katolickiego. Należy jednak zwrócić uwagę na
dwie rzeczy. Formę koła i świece. Koło jest symbolem
czasu. Oznacza pełnię, zakończenie, a zarazem cyklicz-
ność. Co roku obchodzimy to samo, ale nie tak samo!
Mam nadzieję, że co roku jesteśmy trochę dojrzalsi.

Odwołam się do tzw. święta Matki Bożej Gromnicz-
nej gdzie podkreślano, że świeca ma być symbolem
Maryi. Święto to jednak zostało przeformułowane. Dla-
czego? Ponieważ w ósmym dniu od narodzin Pana Je-
zusa, Symeon wygłasza proroctwo, nazywając Jezusa
„światłem na oświecenie pogan”. Dlatego święto otrzy-
mało miano „Ofiarowania Pańskiego” czyli Jezusowego.
W całym roku liturgicznym, światło nawiązuje do Je-
zusa jako światłości świata. Kolejne świece zapalane na
wieńcu adwentowym wskazują więc, że światłości jest
coraz więcej gdyż jesteśmy coraz bliżej spotkania z Jezu-
sem. Świece ułożone w kręgu można interpretować jako
„Ten który nadaje sens czasowi, oświeca”.

Dlaczego roraty są tak wyjątkową Mszą Świętą, że
zachęca ona dzieci do codziennego w niej uczestni-
czenia? Co według Ojca ma tak duży wpływ na dzieci
i rodziców, że w okresie zwykłym niedzielna msza
jest już maksimum tego co mogą ofiarować, a w ad-
wencie ofiara jest nieporównanie większa?

Msza roratna ma swoje źródło w dawnych czasach.
Nazwa tej mszy pochodzi od pierwszych słów antyfony
na wejście łacińskiej mszy: rorate caeli, to co aktual-
nie śpiewamy „niebiosa spuście”. Niestety, coraz czę-
ściej pieśni te zanikają, nad czym głęboko ubolewam. W
tym momencie traci się podstawowy sens rorat. Powstaje
nam msza adwentowa, ale już nie roratna. Widocznie
większą frekwencję na pewno zawdzięczamy dzieciom.
Natomiast dzieci stają się motorem dla swoich rodziców,
tym bardziej, że ktoś musi je do kościoła przyprowadzić.
Motywację dla dzieci stanowi to co fizyczne np. otrzymy-
wane obrazki. Dodatkowo motywuje zabawa z lampio-
nem. Wierzę, że na dorosłych taka oprawa też ma wpływ
i stanowi zachętę. Ubolewam natomiast, że msze roratne
w tej chwili stały się, praktycznie rzecz biorąc, mszą dla
dzieci. Bo co mamy za propozycje formacji dorosłych?

A czy Ojciec zauważył, że na chwilę obecną w ko-
ściele pod czas mszy roratnej są głównie małe dzieci,
a nie jak to było 25 lat temu, dzieci z przekroju ca-
łej szkoły podstawowej? Ponadto dawniej tego typu
msze były odprawiane rano, wieczornych było znacz-

nie mniej.
Przyznam szczerze, że nie zwróciłem na to uwagi,

jako że nie jestem duszpasterzem parafialnym, a roraty
można uznać za mszę, która ma w dużej mierze charak-
ter parafialny. Natomiast z mojego osobistego punktu wi-
dzenia prawdziwym dylematem jest godzina odprawianej
mszy. Czy roraty należy odprawiać rano, czy wieczorem?
Ja mam osobiste przekonanie do porannych rorat. Uwa-
żam, że nie wszystkie dzieci muszą chodzić na tego ro-
dzaju mszę, wręcz jestem zdania, że należy zadbać (nie
będę się obawiał użyć tego słowa) o pewną elitarność tej
mszy świętej.

O to mnie Ojciec zaskoczył!
Tak, tak. Pewna elitarność. Nie wszyscy muszą na

niej być. Ci którzy rano podejmą trud! Te dzieci na końcu
adwentu mogą zostać wynagrodzone, tak jak to ma miej-
sce, a więc poprzez nagrodę w postaci słodyczy czy in-
nego upominku

Dlaczego według Ojca dzieci są tak bardzo zmo-
tywowane, że potrafią przychodzić do kościoła przez
cały okres adwentu? Mam taką osobistą teorię, że
prawdopodobnie łatwiej jest w sytuacji starszych
dzieci, które mogą przyjmować Pana Jezusa w Eu-
charystii i to sam Pan Jezus staje się żywym i praw-
dziwym motorem do działania. Tylko skąd w takim ra-
zie motywacja u młodszych dzieci?

Pani mnie w tej chwili natchnęła do pewnego nowego
spojrzenia. A może te dzieci, które ze względu na wiek
nie przyjmują jeszcze komunii świętej, mają większą tę-
sknotę za Panem Jezusem! W związku z tym są w stanie
intensywniej czuwać.

Znam współczesnych rodziców, którzy będąc
dziećmi, co roku każdego dnia uczestniczyli w ro-
ratach. Co się stało że dziś nie potrafią i nawet nie
starają się zachęcić własnych dzieci do wytrwałego
uczestniczenia we mszy roratnej?

Nie wiem. Wydaje mi się, że jest to ogólny problem
zeświecczenia katolików. Niestety, katolicy coraz częściej
odchodzą, obojętnieją, żyją czymś innym. Problemem
staje się dotarcie do ludzi. W naszej Bazylice pojawiło się
coś w rodzaju „rorat dla dorosłych”. Raz w tygodniu od-
prawiana jest msza święta adwentowa (w poniedziałki)
o godzinie 21:00. Po pracy, na spokojnie przed snem,
można się wyciszyć i wejść w adwentowy nastrój. Lu-
dzie apelowali, by tego rodzaju msza była właśnie o tak
późnej porze, ze względu na wykonywaną pracę. Muszę
przyznać, że grupa uczestników jest naprawdę niemała.
Jest dla kogo odprawiać! Być może jest to początek for-
macji adwentowej dla dorosłych.

Słowa bardzo budujące. Tylko pytanie co z lam-
pionami?

Nic nie stoi na przeszkodzie! A tak zupełnie po-
ważnie to pamiętam jak kiedyś młodszemu bratu sam
robiłem tego rodzaju adwentowy lampion. Dziś kupuje
się gotowe. Mam wrażenie, że gotowe produkty pozba-
wiły rodziny swego rodzaju przygotowania do obchodze-
nia czasu jakim jest adwent. Wspólna praca w domu
jaką trzeba było włożyć w wykonanie lampionu, tworzyła
ważny i wartościowy nastrój, w którym uczestniczyła cała
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rodzina.
Zapewne słyszał Ojciec o rytuale Różdżki Jes-

sego. Tradycja zapożyczona ze Stanów Zjednoczo-
nych, zachęca do zapoznania się z rodzinnymi korze-
niami Chrystusa. Różdżkę symbolizuje średniej wiel-
kości gałązka jabłoni, lub innego drzewa kwitnącego.
Taką gałązkę należy przed I niedzielą Adwentu wło-
żyć do wazonu wypełnionego wodą. Dzięki temu po-
winna zakwitnąć. Najważniejszą częścią obrzędu są
wspólne wieczorne czytania odpowiednich wersetów
Pisma Świętego, opisujących przodków Chrystusa
Pana. Dodatkowym elementem są wykonywane przez
dzieci różnego rodzaju symbole, które następnie wie-
sza się na wcześniej przygotowanej „różdżce Jes-
sego”, rozpoczynając od najniższych partii drzewka.
Najważniejszy symbol to znak Chrystusa (Hi-ro: Pax),
który należy umieścić na samym szczycie gałązki, w
wigilię Bożego Narodzenia.

Czy według Ojca, tego rodzaju tradycja ma
szansę zaistnieć także w polskim domu?

Jest to bardzo ciekawe! Bardzo biblijne! Przypusz-
czam, że zwyczaj wywodzi się z denominacji protestanc-
kich, dlatego że oni są bardziej skupieni na czytaniu Pi-
sma Świętego. Dużo sięgają również do starego testa-
mentu, ale jeśli ten zwyczaj przyjmie się wśród katolic-
kich rodzin, to może stać się głęboką formą przygotowa-
nia do Świąt Bożego Narodzenia.

Tak, tylko czy w ogóle warto rozpowszechniać
tego rodzaju obrzędy w dzisiejszych czasach? Czy
uważa Ojciec, że jestem zbyt surowa z góry określa-
jąc, że polski rodzic nie podoła dodatkowemu obo-
wiązkowi wspólnego, wieczornego czytania Pisma
Świętego?

Zjawisko rorat jest ponoć charakterystyczne tylko dla
Polski. Tego w świecie nie ma. Amerykanie mają z ko-
lei obrzęd Różdżki Jessego. Czy wszyscy muszą mieć
wszystko? Coś musimy wybrać, jest pewna propozycja.
Być może komuś to będzie odpowiadało. Nie powiedział-
bym jednak, że skoro ten obrzęd Różdżki się w Pol-
sce nie przyjął to Polacy coś zawalili. My mamy własne
propozycje. Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że
Amerykanie to paskudni ludzie, bo na roraty nie chodzą.
Nie musimy mieć wszystkiego.

Co Ojciec myśli o Św. Mikołaju, który na dzień dzi-
siejszy odbiega od wzoru biskupa...

Ba! Większość dzieci dzisiaj takiego Mikołaja w ogóle
nie kojarzy!

Czy zatem powinniśmy się przejmować tym fak-
tem, czy raczej nie jest to groźne z punktu widzenia
naszej wiary?

Tak, to jest rzeczywisty problem. Zacznę od sytuacji
prawie anegdotycznej. W czasie odwiedzin duszpaster-
skich (kolędy) dziewczynka w wieku wczesnoszkolnym
pokazuje mi zeszyt z religii żebym się w nim podpisał.
Odnajduję taką ilustrację: na jednej połowie strony na-
malowany jest biskup, a na drugiej stronie ten „hm” nie
wiadomo jak go właściwie nazwać, ale były dwa podpisy.
Przy pierwszym wizerunku – święty Mikołaj, a przy dru-
giej postaci – pajac! Pytam więc, kto to wymyślił? – sio-

stra katechetka.
Z tego rodzaju problemem spotkałem się już dosyć

dawno. Był to, o ile dobrze pamiętam 1991 rok, głosi-
łem wówczas rekolekcje w Polskich parafiach w Ontario
w Kanadzie. Tam w jednej z parafii dostrzegłem gazetkę
parafialną, w której był zamieszczony artykuł. Jego treść
można by sparafrazować słowami „brońmy świętego Mi-
kołaja”.

Tylko którego?
Świętego !
Czyli Biskupa?
Koniecznie! Kiedyś miałem okazję czytać artykuł w

Gościu Niedzielnym, na temat pochodzenia tego pseudo
Mikołaja. Okazuje się, że jest to produkt Coca-Coli. W
artykule był dokładny opis pierwotnego wizerunku tejże
postaci. Skrzatowaty, raczej nieprzyjemny w wyrazie twa-
rzy. Podany był ówczesny projektant, rysownik i po-
mysłodawca. Następnie opisany był proces zmiany po-
wyższego wizerunku. Były to bardzo szczegółowe in-
formacje. Proszę zauważyć, że przez dobry marketing
to się nadal świetnie sprzedaje. Jeżeli jednak dokładnie
się przyjrzymy to wizerunek tego grubawego, starszego
mężczyzny, w czerwonym kubraku i z siwą brodą, wystę-
puje wyłącznie w reklamie Coca-Coli. Pepsi Cola coraz
częściej posługuje się niebieskim Mikołajem. Ponieważ
Coca-Cola swojego Mikołaja stworzyła i opatentowała.
Jest to postać całkowicie obca naszej kulturze, tylko co
z nią zrobić?

Ja osobiście pamiętam, że około 25 lat temu, w
okresie nauki podstawowej, do naszej szkoły przy-
chodziła osoba przebrana za świętego Mikołaja Bi-
skupa.

A kiedy przychodził?
6 grudnia.
Otóż to! Prawidłowo. Należy go zupełnie oddzielić

od świąt Bożego Narodzenia. Pani jest za młoda żeby
pewne czasy pamiętać, ale ten pseudo Mikołaj wprowa-
dzony przez Coca-Colę, kojarzy mi się z postacią Dieda
Moroza w Sowieckim Sojuzie, który był z kolei ludkiem
noworocznym. Ja pamiętam jak mój tatuś pracował w
biurze konstrukcyjnym w Bytomiu. Rada zakładowa or-
ganizowała wówczas noworoczne spotkania dla dzieci,
na których otrzymywały przysłowiowe paczki. Wówczas
przychodził do nas tak zwany dziadek Mróz. Podkreślam
jednak, że odbywało się to na początku nowego roku ka-
lendarzowego.

Wracając do tematu Świąt Bożego Narodzenia,
chciałabym zapytać o szopkę Bożenarodzeniową,
która jest bardzo ważna w tym okresie i jak się oka-
zuje była ważna dla Św. Franciszka, który ją zapo-
czątkował i rozpowszechnił, dlaczego?

Święty Franciszek jest osobą, która dokonuje pew-
nego przełomu kulturowego. On kończy średniowiecze, a
zapowiada renesans i w związku z tym następują pewne
zmiany także na przestrzeni duchowej. W okresie śre-
dniowiecza, przed 1000 rokiem, zwracano uwagę szcze-
gólnie na Jezusa Uwielbionego, Jezusa Zwycięzcę. Z
tego względu Jezus na krzyżu był bardzo często ubrany
w królewskie szaty, w królewskiej koronie, z otwartymi
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oczami. Taki wizerunek widnieje także na jednej z płasko-
rzeźb zamieszczonych w bocznej nawie naszej Panew-
nickiej Bazyliki. W efekcie Jezus mógł się stać dla ludzi w
pewien sposób wyidealizowany, boski, uwielbiony, a tym
samym daleki. Dlatego święty Franciszek mówi „nie!” Pan
Jezus w jego mniemaniu jest bliski i ludzki. Stąd w kręgu
Franciszkańskim pojawia się nabożeństwo pasyjne, uka-
zujące fizyczne cierpienie Jezusa. Franciszek zabierając
ludzi do groty w Greccio, przypominającej grotę sprzed
2000 lat, wykonuje coś w rodzaju inscenizacji. Pragnie w
ten sposób uzmysłowić ludziom, że narodziny Pana Je-
zusa między nami nie są abstrakcją. Są odniesieniem do
rzeczywistości i normalnego życia w każdej rodzinie.

Czy Święty Franciszek wybiera formę insceniza-
cji, aby w ten znany ówczesnej społeczności sposób
przekazać ludzką stronę Jezusa? Czy wychodzi z za-
łożenia, że taka forma będzie dla ludzi bardziej bliska,
zrozumiała?

A jak inaczej do nich dotrzeć? Przez pismo? Ludzie
są wówczas niepiśmienni.

A dzisiaj są piśmienni, ale nie chcą czytać.
Dlaczego według Ojca do dnia dzisiejszego ludzie

tak chętnie odwiedzają słynne ruchome szopki?
Główny powód: Bo to takie ładne! Przy czym biorąc

pod względem artystycznym, szopka to jest kicz.
Muszę przyznać, że sama nazwa trochę na to

wskazuje
Rzeczywiście. Odwołam się jednak do bardziej wy-

razistej sytuacji. Pewna Pani kiedyś, tutaj przed naszym
kościołem w Panewnikach pyta Mnie – proszę Ojca, czy
tamta ruchoma szopka jest otwarta? – odpowiadam, że
jest i proszę Ją żeby tam nie szła bo to takie szkaradziej-
stwo - Wiem Ojcze, tylko że moje dzieci aż piszczą z
uciechy jak na nią patrzą.

Jestem szczerze zaskoczona, a co Ojciec powie
o żywych szopkach, co powoduje że ludzie równie
chętnie do nich wracają?

Myślę, że głównym odbiorcą są małe dzieci, które w
dzisiejszych czasach mają mało kontaktu z żywymi zwie-
rzętami. Powiedzmy sobie, zwierzęta domowe takie jak
piesek, kotek, świnka morska czy rybki to owszem, dzieci
znają je z własnego domu. Natomiast zwierzęta hodow-
lane, takie jak chociażby kura czy krowa stają się atrak-
cją. Dlatego pozostałe piękne figury z drewna, które stoją
za zwierzętami, nie mają już żadnego znaczenia. Tam
stoi żywy osioł! Który defacto jest taki przeżarty, że nie
chce więcej marchewek.

Czy z perspektywy teologii lub historii zwierzęta,
które zazwyczaj widzimy w żłóbku przy Świętej Ro-
dzinie, są równie ważne w swej symbolice?

W opisie z ewangelii mamy do czynienia z paste-
rzami, którzy trzymali straż nad swoimi stadami. Nie spo-
dziewam się jednak, że idąc do Betlejem, zobaczyć co
się tam wydarzyło, pasterze zabraliby ze sobą całe te
stada. Tym bardziej, że dzięki pielgrzymce do ziemi Świę-
tej dane mi to było zobaczyć. Chodząc pieszo po okolicy,
z Pola Pasterzy do miejsca gdzie znajdowała się grota,
trzeba było przejść dobre 40 minut drogi i to konkret-
nie pod górę. Z tego względu nie sądzę, by pasterze

brali ze sobą bagaż. Z jakichś względów utarło się, że
tamtej niezwykłej nocy obok Rodziny Świętej i pasterzy,
swoje miejsce przy nowo narodzonym Dzieciątku znala-
zły również zwierzęta. Owce – bo rzeczywiście na tam-
tych terenach owce wypasano. Osioł – służył jako środek
transportu. Wół – służył do ciężkich prac na polu. Jest to
jednak bardzo wątpliwe, aby te wszystkie zwierzęta mo-
głyby się zmieścić w tamtej grocie. Za to znajduje się w
niej prawdziwy żłób. Oczywiście możemy się również do-
patrywać symboliki ludowej. Sam pamiętam jak rodzice
opowiadali mi, że kiedy mieszkali na wsi to kupowali kolo-
rowe opłatki. Następnie w wigilijny wieczór karmili opłat-
kami zwierzęta, ale tylko te, które według tradycji znala-
zły swoje miejsce w żłóbku przy Świętej Rodzinie. Czyli
owca, krowa i koń. Świnia nie! Taka była tradycja.

Wiadomo, że głównym odbiorcą są dzieci, czy to
poprzez dzieci Bóg prowadzi dorosłych do swojego
ubogiego żłóbka gdzie czeka na ich modlitwę?

Może coś w tym jest. Chociaż w okresie Bożego Na-
rodzenia my w naszym kościele widzimy tabuny doro-
słych. Myślę, że w dorosłych są ukryte dzieci.

To dobrze?
Nie zawsze. Bo jeśli dorosły na tej dziecinności się

zatrzyma, to źle się dzieje. Trzeba mieć świadomość, że
formacja religijna nie kończy się na szkolnej katechezie.
A z tym jest prawdziwy problem!

Jaki był początek powstania szopki w Panewni-
kach, kto był pomysłodawcą i skąd taki rozgłos?

Trudno mi powiedzieć kiedy to się zaczęło. Nasz ko-
ściół został poświęcony w 1908 roku. Kiedy byłem tu-
taj klerykiem, a była to pierwsza połowa lat 80-tych, to
głównym budowniczym tej szopki był brat Fabian. On
już wtedy miał swoje lata. Był pasjonatem budowania
różnych ruchomych części żłóbka np. rozpraszającej się
(promieniującej) aureoli, lub aniołków, które rąbią drewno
na opał. Natomiast od paru dobrych lat zaczęto zmie-
niać dawną koncepcję żłóbka. Pytałem Ojca probosz-
cza dlaczego pewnych rzeczy nie ma. On odpowiedział,
że zależało mu, aby ten żłóbek w kościele uspokoić. Z
tego względu elementy ruchome zostały przeniesione
do żłóbka na zewnątrz bazyliki. W kościele staramy się
nadać całości poważnego i bardziej stonowanego cha-
rakteru. Proboszcz również wpadł na pomysł, aby roz-
budować szopkę, ustawiając jej części nie tylko w głów-
nej nawie kościoła, ale również w bocznych. W rezulta-
cie struktura panewnickiej szopki nieustannie się zmienia
i nabiera nowych kształtów.

Jak wiele osób musi brać udział w przygotowa-
niach ww. szopki i jak dużego wysiłku wymaga utrzy-
manie zwierząt w przeciągu roku, aby przygotować je
do corocznych świąt Bożego Narodzenia?

Co do zwierząt to od wielu lat opiekuje się nimi je-
den Pan i jest to wolontariusz, nie pobiera za to wyna-
grodzenia. Co do budowy samej szopki to jest to duży
wysiłek i długi proces. Rozpoczyna się od pierwszej nie-
dzieli adwentu. Przychodzi około 10 panów, również wo-
lontariuszy. Potrzeba tu i siły i odrobiny odwagi. Ponie-
waż wiele elementów znajduje się na dużej wysokości.
Całość szopki rozciąga się na wysokość 17 metrów. Z
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tego co wiem, jest to najwyższa szopka w Polsce. Kto
wie być może nawet w Europie. Franciszkanie w Pozna-
niu szczycą się z kolei, że mają największą szopkę, ale
w odniesieniu do kubatury. Jej struktura jest budowana
w głąb, a nie tak jak u nas na wysokość. Każdy ma inne
możliwości przestrzenne ze względu na architekturę sa-
mego kościoła.

Jak według Ojca, współczesna rodzina ma do-
strzec ubogi żłóbek, w którym niepostrzeżenie, w ci-
szy i spokoju narodził się maleńki Pan Jezus, kiedy
wokół wszyscy od miesiąca dostrzegają tylko kolo-
rowe światełka, głośne reklamy i wszechogarniający
pośpiech?

Musimy pewne rzeczy zintelektualizować. Nabrać do
pewnych spraw dystansu. Opowiem o pewnym absur-
dzie. Było to w Kanadzie, kiedy jak już wcześniej wspo-
minałem, głosiłem tam rekolekcje na Boże Narodzenie.
To co zauważyłem mocno mnie zastanowiło. Okres re-
klam świątecznych zaczynał się już przed okresem ad-
wentu. Wszelkiego rodzaju ozdoby, światełka i słynne ho-
hoho... wybrzmiewające w telewizorach. Jaka wówczas
była reakcja ludzi? Taka, że bardzo wcześnie przyozda-
biali domy oraz ubierali choinki. Jaki był tego skutek?
Mianowicie taki, że na Boże Narodzenie ludzie byli już
świętowaniem zmęczeni.

Oczywiście, skoro rozpoczynali świętowanie 1,5
miesiąca wcześniej!?

Dlatego w Świętego Szczepana (drugi dzień świąt)
choinki lądowały na śmietniku. Mało tego, one musiały
się tam znaleźć ponieważ następnego dnia przyjeżdżała
śmieciarka i wszystko utylizowała. Gdyby ktoś zostawił
sobie choinkę w domu to jakby ją potem zutylizował?
Drugi raz nikt by po nią nie przyjechał. Czyli było Boże
Narodzenie i natychmiast to Boże Narodzenia się skoń-
czyło! Ponadto czar świątecznych reklam prysnął, bo w
Boże Narodzenie nie trzeba było ogłaszać świątecznych
promocji – prezentów już nikt nie potrzebował. Sypnęło
się dosłownie wszystko. Dlatego trzeba logiki. Musimy
nabrać dystansu i uzmysłowić sobie do czego jesteśmy
prowadzeni? Ja się nie dam! Zrobię to po swojemu! Cho-
ciażbym miał pociąć choinkę na kawałki długości 15 cen-
tymetrów i wrzucić to potem do kubła, to tak zrobię, ale
się temu nie poddam!

Co Ojciec uważa na temat wspólnie wypiekanych
pierniczków, ciasteczek, rogalików? Czy z duchowej
perspektywy są to istotne czynności w życiu rodzin-
nym?

Uważam, że tak. Rzeczywiście tradycją na Boże Na-
rodzenie stało się wypiekanie świątecznych pierniczków.
Wiele mam dopuszcza do tego dzieła dzieci. Szczerze
żałuję, że nie ma tego rodzaju pomysłów na inne sytuacje
świąteczne jak na przykład na Wielkanoc. W tej chwili
pisanek to już prawie nikt nie robi. Na pewno tego ro-
dzaju czynności sprzyjają pogłębianiu więzi rodzinnych.
Dzieci czują się docenione. Dawniej kobieta najczęściej
była gospodynią domową i wiadomo było co ma umieć i
czego ma nauczyć swoją córkę. Córka z kolei była przy
matce i podejmując z nią wspólną pracę nawiązywała
silną więź z mamą. Mama była dla niej swego rodzaju

mistrzynią. Natomiast chłopiec, po okresie kiedy był jesz-
cze zupełnie małym dzieckiem (w dawnej Piastowskiej
Polsce po tzw. postrzyżynach) przechodził pod opiekę
ojca. Od tego czasu uczył się tego co na co dzień wy-
konywał jego ojciec. Jeżeli tata był rolnikiem to szedł z
nim na pole. Jeżeli ojciec był szewcem to szedł z z tatą
do warsztatu szyć buty itd. W ten sposób budowały się
mocne więzi. Powstawały wzorce, których nam dzisiaj
brakuje, gdyż wówczas dzieci spędzały cały dzień z ro-
dzicami. Dzisiaj rodzice idą do pracy, a dzieci pozostają
pod opieką innych osób, więc tych wzorców zaczyna bra-
kować. Z tego względu myślę że warto takie „ciastecz-
kowe” tradycje pielęgnować, żeby budować relacje i do-
brą atmosferę w rodzinie.

Przyznaję, że u mnie w domu nie było tego ro-
dzaju tradycji. Jednak wraz z siostrą po obejrzeniu
amerykańskich filmów gdzie jest to jeden z podsta-
wowych zwyczajów świątecznych, zaczęłyśmy po-
woli wprowadzać go do domu. Dzisiaj nadal konty-
nuujemy wspólne spotkania wraz ze swoimi dziećmi.

Ja również nie miałem okazji praktykować takich zwy-
czajów w rodzinnym domu. Kiedy jednak zobaczyłem
to, tak jak Pani mówi, w typowo świątecznej scenerii
ukazanej przez amerykańskie produkcje filmowe, to po-
mysł wypiekania świątecznych pierników, po przemyśle-
niu bardzo mi się spodobał. Duża swoboda przy tego ro-
dzaju pracy w połączeniu z dziecięcą radością prószenia
na siebie mąką, może pozytywnie wpływać na rodzinne
relacje.

Jaką rolę według Ojca stanowią świąteczne pre-
zenty? Czy ich wartość nie jest nazbyt przekroczona
i nie odbiera nam tego co w Świętach Bożego Naro-
dzenia ważniejsze?

Powiem tak: prezenty mogą być różne. Są tacy lu-
dzie, którzy dostają szału na ich punkcie, i są tacy którzy
podchodzą do tego z dystansem. Mamy w zakonie zwy-
kle taką możliwość, że w któryś z wolnych świątecznych
dni możemy odwiedzić rodzinę. Pojawia się kwestia pre-
zentów. Są to zazwyczaj drobne rzeczy.

Ja muszę przyznać, że w mojej rodzinie rok rocz-
nie mamy coraz większy dylemat i problem z pre-
zentami jakie kupić przede wszystkim dzieciom. Ze
względu na ogólnie panujący przepych coraz trud-
niej o dobre pomysły. Pojawia się również dylemat
z pisaniem listów. Wciąż praktykuje się długo pielę-
gnowaną tradycję pisania listów do Dzieciątka, Miko-
łaja, Gwiazdora (w zależności od regionu) utrzymując
dzieci w przekonaniu, że wszystko mogą otrzymać
od ww. adresata. Jak rodzice mają wybrnąć z coraz
to droższych upominków takich jak laptopy, tablety,
telefony itp.?

Obserwując inne okazje, przy których ludzie obdaro-
wują się prezentami, to niepohamowana żądza posiada-
nia u dzieci, jest w dużym stopniu zawiniona przez ro-
dziców. Nie uczą oni zachowania powściągliwości. Naj-
bardziej to widać przy okazji pierwszej komunii. Poja-
wia się dylemat, jak dzieci nauczyć cieszenia się z dro-
biazgów. Mimo wszystko, chociaż nie mam zbyt dużego
kontaktu z dziećmi, to jednak zdarza mi się widzieć ta-
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kie, które potrafią cieszyć się z małych rzeczy. Czy my
przypadkiem nie jesteśmy tymi, którzy im tę radość od-
bierają? Nie wiem, może jestem osobą bardzo dziwną,
wręcz dziwaczną, ale przypuszczam, że te zachowania
zawdzięczam mojej rodzinie. W pewnych sprawach za-
wsze potrafiłem się postawić. Będąc w szóstej klasie
szkoły podstawowej, postawiłem się prawie trzydziestu
kolegom i koleżankom z klasy w sprawie właśnie związa-
nej z wydatkami na okazję Bożego Narodzenia, mówiąc
nie! Może trzeba nauczyć się pokazywać dziecku i uświa-
damiać je, że jest wyjątkowe, bo posiada wyjątkowe dary
(talenty), więc kto ma mu „podskoczyć”? Bo czy te pre-
zenty, nie są odzwierciedleniem braku poczucia własnej
wartości?

Pewnie ma Ojciec rację. Chociaż dostrzegam też
presję otoczenia. Dzieci które po świętach porów-
nują co otrzymały od dzieciątka. Sama nie wiem kto
bardziej się boi tego jak wypadnie w oczach innych
ludzi, dzieci czy może sami rodzice. Może rodzice od-
czuwają większą presje niż same dzieci.

Jakiś czas temu, kiedy oglądałem telewizję i często
napotykałem się na reklamy w których słyszałem slogan
„musisz to mieć” to krzyczałem do telewizora „NIE MU-
SZĘ!”. W taki sposób odreagowywałem reklamy.

Bardzo dobre podejście! Myślę, że warte prakty-
kowania. Granice są w głowie i trzeba umieć je prze-
kraczać.

A co Ojciec myśli o takim innowacyjnym pomyśle
by dzieci od początku uczyć, że prezenty nie są od
Dzieciątka, Mikołaja czy gwiazdora ale na pamiątkę
darów jakie otrzymaliśmy od Boga i że robimy je so-
bie wzajemnie. Możemy to robić na zasadzie losowa-
nia by pozostała forma niespodzianki pod choinką.
Uważam, że samo praktykowanie listów jest dobre
jeżeli wskażemy, że warto w nich napisać coś osobi-
stego. Nie tylko życzenia, ale może prośby, przepro-
siny, nasze tajemnice, które chcemy powierzyć ma-
leńkiemu Panu Jezusowi?

Trudno mi jest wypowiedzieć się na ten temat. W
moim przypadku to przejście pomiędzy myśleniem, że
otrzymałem prezent od Dzieciątka, a następnie że otrzy-
małem prezent od rodziców, było łagodne. Jakoś nigdy
nie czułem się oszukany.

Ja także nie doszukałam się w swojej pamięci
momentu, kiedy zrozumiałam że prezenty otrzymuję
od rodziców. Być może podświadomie zawsze to
wiedziałam. Trudno mi to określić, natomiast wielo-
krotnie słyszałam historie innych rodziców których
dzieci wracały zapłakane ze szkoły bo dowiedziały
się od rówieśników, że prezenty kupują im rodzice!
Nie wiem w takim razie czy jest to wyolbrzymiony,
sztuczny problem? Czy jednak nie lepiej uczyć od
początku małe dziecko prawdy, że prezenty są na pa-
miątkę przyjścia Pana Jezusa na świat?

Hm, krótko i na temat. Mikołaj 6 grudnia, gwiazdora
nie ma! A Dzieciątko na Wigilię Bożego Narodzenia z
hasłem, że obdarowujemy się prezentami na Jego pa-
miątkę.

Jaki wpływ mają na nasze życie pielęgnowane ro-

dzinne zwyczaje?
Mają albo nie mają. Dla mnie to nie jest takie jed-

noznaczne, że mając w rodzinie jakieś świąteczne zwy-
czaje, to one wpływają na nasze codzienne życie. Nie
mam do tego przekonania. Dobrze by było, gdyby wpły-
nęły. Na przykład w sytuacji kiedy rodzice uczestniczą w
roratach. Wpływ od tego byłby taki, że rodzice w prze-
ciągu roku znaleźliby dodatkowy czas, przynajmniej raz
w tygodniu (nie licząc niedzieli), na uczestniczenie we
mszy świętej. Z kolei w Boże Narodzenie małżonkowie
obdarowują się prezentami. Miałoby to pozytywny wpływ
gdyby mąż pamiętał co jakiś czas o przysłowiowych nie-
spodziewanych kwiatach dla żony. Trudno mi jednak re-
alnie dostrzec ten wpływ zwyczajów na codzienne życie
ludzi. Osobiście tęsknię za takim zwyczajem jak śpiewa-
nie kolęd w domu.

U mnie w domu niestety tego zwyczaju nie było,
ale u mojego męża owszem. Teraz mam porównanie
i widzę że kolędy przy wigilijnym stole wprowadzają
prawdziwie Bożonarodzeniowy nastrój.

Muszę zaznaczyć, że jeżeli mówimy o śpiewaniu ko-
lęd to mają one sens tylko gdy śpiewamy je z wiarą! Bo
co oznaczają słowa „Jezus malusieńki” w ustach osoby
niewierzącej ? To jest bez sensu.

Czy tradycja, która często ma swoje ludowe i re-
gionalne korzenie, nie przysłania nam samej wiary i
narodzin Chrystusa?

Tak. Trzeba umieć odcedzić to co pogańskie.
Wydaje mi się, że to bardzo trudny zabieg, bo na-

wet potrawy na wigilijnym stole najczęściej mają po-
chodzenie regionalne. Niekoniecznie są związane z
wiarą katolicką.

Mogę mówić tylko na swoim przykładzie. Osobiście
jedząc wieczerzę wigilijną w różnych klasztorach w ja-
kich miałem okazję przebywać, nigdy nie przykładałem
uwagi do tego jaki symbol ma dana potrawa, z jednym
tylko wyjątkiem? Domyśla się Pani?

Hm, ryba czy opłatek?
Opłatek! To również rodzaj potrawy. Opłatek nawią-

zuje do chleba eucharystycznego, który w czasie mszy
świętej staje się Chrystusem. Więc jeżeli dzielimy się
opłatkiem, to przez pewne podobieństwo dzielimy się
Chrystusem. To jest niewątpliwie ważne. Natomiast co
do innych potraw to mam problem. Każdy ma swoje ulu-
bione. Pojawia się słynny karp, od którego dzisiaj coraz
częściej się odchodzi na korzyść innej ryby. Osobiście
nie widzę w tym żadnego problemu.

A mięso?
Można. Dlaczego nie. Amerykanie nie wyobrażają

sobie dnia dziękczynienia bez indyka.
Co w takim razie z zachowywanym postem?
Ten post jest tylko zwyczajowy. Nie wiem jak wcze-

śniej post ten wyglądał, ale od kiedy mam świadomość
całej sprawy, to w wigilię nigdy nie występował post na-
kazany. Nie pamiętam dokładnie momentu ustanowienia
powyższego postu jako zwyczajowego, prawdopodobnie
były to lata 80-te. Obecnie w kościele obowiązuje we
wszystkie piątki w przeciągu roku wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, chyba że w piątek przypada uro-
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czystość. Nakazane jest również powstrzymanie się od
pokarmów mięsnych i ograniczenie ilościowe w Środę
Popielcową i w Wielki Piątek. Na tym koniec. Co do wi-
gilii, to może brutalnie zabrzmi, ale co to za post jak jest
wielkie obżarstwo?

W jaki sposób pielęgnować świąteczny czas Bo-
żego Narodzenia by był wyjątkowy? Jak zacho-
wać tradycję oraz podkreślić żywą obecność Jezusa
Chrystusa w rodzinie?

Odpowiem krótko: sakramenty. W czasie Świąt Bo-
żego Narodzenia, wychodząc na mszy świętej do ołta-
rza widzę sporą grupę ludzi przyjmujących Pana Jezusa
Eucharystycznego. Niestety widzę też sporą grupę ludzi,
która pozostaje w ławkach. Ponadto, sakramenty są czę-
sto nieodpowiednio pojmowane, czasem wręcz magicz-
nie. Mam tu głównie na myśli sakrament pokuty. Ludzie
przychodzą do spowiedzi w wigilię „bo po spowiedzi za-
raz do komunii”. Głowę daję, że idąc z krypty (miejsce
konfesjonału) do ołtarza głównego, po drodze pojawią
się drobne myśli (grzechy). Zasadnicze uporządkowanie
swojego życia i serca, przedstawienie wszystkiego Jezu-
sowi, i prośba o uzdrowienie mogą dokonać się znacznie
wcześniej. W wigilię należy poświęcić wysiłki na inne rze-
czy.

W takim razie o ile wcześniej?
Ja jako zakonnik odprawiam sakrament pokuty, śred-

nio co 2-3 tygodnie. Jeśli chodzi o święta to spowiadam
się 2 tygodnie przed i kolejny raz, zaraz po świętach.
Mam wówczas ten komfort, że nie ma kolejek, a przed
konfesjonałem jest pusto. Chociaż muszę też zauważyć,
że te słynne kolejki do konfesjonału topnieją w oczach,
nawet w okresach przedświątecznych. Jest to zatrwa-
żające. Sakramenty są odpowiednim przygotowaniem.
Podkreśleniem żywej obecności Jezusa w rodzinie.

Wracając jeszcze na moment do wigilijnej sym-
boliki w domu, to czy ważna jest dekoracja stołu?
Słynny biały obrus?

Nie jest to aż takie ważne, ale biel zawsze na-
daje poczucie uroczystości. Współczesne obrusy w cho-
inki, wstążeczki, bombki sprawiają wrażenie pstrokatych.
Wszystko nabiera charakteru bardziej świeckiego niż
uroczystego. Biel obrusa robi wrażenie. Natomiast gdy
chodzi o dekorację stołu to jest ona bardzo różna. Za-
leżna od pochodzenia, regionu, tego czy jest to wieś czy
też miasto. Jeżeli układamy pod ubrusem sianko, które
ma dla nas symbol siana na którym leżał Pan Jezus, to
traktujemy to jako wspomnienie. Natomiast jeżeli z tym
sianem, ktoś łączy rzeczy magiczne, to jest to niewska-
zane.

Jak na przykład układanie pieniędzy na stole wi-
gilijnym, które mają zapowiadać dobrobyt na kolejny
rok?

Tak. To jest pogaństwo. Z tego ludzie powinni się spo-
wiadać gdyż jest to związane z okultyzmem.

W jaki sposób Kościół interpretuje tradycję w od-
niesieniu do życia rodzinnego?

Z moich obserwacji wynika, że tradycja daje nam po-
czucie łączności z ludźmi, którzy z nami byli i którzy żyli
przed nami. Ci ludzie coś nam przekazali. Jest to two-

rzenie więzi kościelnej, narodowej i rodzinnej. Natomiast
jeśli nie mamy tradycji, to nie mamy jak tej więzi zbudo-
wać. Poza tym człowiek, który nie ma korzeni najczęściej
gdzieś w świecie się gubi. Przepada. Natomiast dobra,
zdrowa tradycja daje pewien fundament, oparcie, stabili-
zacje. Są to wartości, które należy w tradycji zauważyć.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana, kiedy więzi
rodzinne są naderwane, zaniedbane a może wcale
ich nie było?

Czasami rodziny tworzą swoje własne tradycje.
Myślę, że warto tworzyć własną tradycję, która w

dojrzały sposób nie będzie już mieszać wiary z daw-
nymi, nie do końca dobrymi obyczajami. Trzeba za-
cząć od mocnych fundamentów, od samego Pana Je-
zusa.

Dlaczego II dzień świąt każdego roku stoi pod
znakiem Świętego Szczepana? Dla katolików będą-
cych w trakcie celebrowania świąt Bożego Narodze-
nia, po dopiero co zakończonym adwentowym okre-
sie oczekiwania, napomnienie z jakim się spotykamy
już drugiego dnia świąt jest bardzo trudne do przy-
jęcia. Jak w takim razie mamy się do tego odnieść?
Jak w prosty sposób zrozumieć to co Kościół chce
nam przekazać?

Święta Bożego Narodzenia mają tak zwaną oktawę.
Jeżeli sięgniemy aż do końcówki tej oktawy to mamy
Nowy Rok i Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Przy
Bożym Narodzeniu skupiamy się na Jezusie i niestety
Maryja gdzieś nam się po drodze trochę gubi. Żeby do-
strzec Ją i Jej Boże Macierzyństwo musimy dotrwać do
zamknięcia oktawy. Po drodze pojawia się święto Bożej
Rodziny i na tym należy się skupić. Na oktawie Bożego
Narodzenia jako na całości.

Ja jednak wciąż nie odnajduję odpowiedzi w od-
niesieniu do Św. Szczepana?

To teraz Panią zszokuje. Nie ma czegoś takiego jak II
dzień Bożego Narodzenia. Jest to dzień wolny od pracy i
nie ma rzeczywistego obowiązku uczestnictwa we mszy
świętej. Dlatego fakt, że ludzie mimo to z jakiejś przy-
czyny przychodzą w ten dzień do kościoła, bardzo mnie
cieszy. Tutaj podam analogię: trzeciego maja Święto Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski najczęściej w ko-
ściołach jest niedzielny porządek mszy świętych. Mnó-
stwo ludzi w kościele. Ktoś tam się spowiada, że trze-
ciego maja nie był na mszy świętej. Odpowiadam, że to
nie jest obowiązkowe. Jest to przede wszystkim święto
państwowe, dzień wolny od pracy – Jak to? Przecież ma-
cie niedzielny porządek mszy świętych? – Oczywiście!
Ludzie przychodzą, nas dość jest w chałupie, to odpra-
wiamy! Podobnie jest ze Szczepanem. Owszem jest to
przyzwyczajenie, które ma swoje źródło jeszcze przed
reformą tzw. soborową. Wydaje mi się, że faktycznie były
wówczas dwa dni świąt zarówno w okresie Bożego Na-
rodzenia jak i Świąt Wielkanocnych oraz na Zesłanie Du-
cha Świętego. Obecnie okresy te w liturgii kościoła mają
swoje oktawy. W okresie Bożego Narodzenia ważna dla
większości ludzi jest Uroczystość Objawienia Pańskiego,
nazywana potocznie świętem Trzech Króli. Pytanie co
jest ważne dla ludzi? Trzej mędrcy? Czy objawienie się
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Pana Jezusa światu pogańskiemu?
Wracając do Szczepana. Chrystus przychodząc na

świat, przychodzi ze swojej miłości. Niektórzy teologowie
franciszkańscy głosili odważną tezę, że nawet gdyby nie
było grzechu pierworodnego i tak Bóg stałby się człowie-
kiem ze względu na miłość do człowieka. Chrystus więc
mówi, że nie ma większej miłości gdy ktoś oddaje swoje
życie za drugiego człowieka. To jest odpowiedź Szcze-
pana na miłość Jezusa.

Czy w takim razie na podstawie Szczepana
uczymy się miłości odwzajemnionej?

Oczywiście jest to pewna odpowiedź, ale nie każ-
dego z nas czeka męczeństwo. Nie każdego na to stać.
Mamy jednak wybitny przykład odpowiedzi na Bożą mi-
łość. Szczepan jest pierwszym który świadomie oddaje
swoje życie w Imię Jezusa.

Niejednokrotnie próbowałam wyobrazić sobie
scenę ukamienowania. Często zastanawia mnie jak
długo musiał taki proces trwać żeby...

Zatłuc człowieka na śmierć?!
W liturgii Kościoła niestety nie mamy okazji poznać

dalszej historii, która pojawia się w modlitwie brewiarzo-
wej. W Godzinie Czytań poza psalmami odnajdujemy
dwa czytania. W jednym z nich pojawia się bardzo specy-
ficzne spotkanie, a mianowicie pojednanie Szczepana z
Pawłem (Szawłem) uczestnikiem Jego zabójstwa. Ma to
miejsce w niebie. Słowa te robią na mnie przeogromne
wrażenie.

Czy na zakończenie naszej świątecznej rozmowy
mogę Ojca prosić o jakieś dobre słowo lub życzenia
dla katolików, a przede wszystkim dla rodzin katolic-
kich na te nadchodzące Boże Narodzenie?

Chcę złożyć życzenia, tylko jednocześnie chciałbym
skierować pewną prośbę albo nawet swego rodzaju ko-
rektę. Zwykle jak ludzie składają życzenia, słyszę sformu-
łowania „życzę Ci zdrowia, bo zdrowie najważniejsze”, a
Ja się upieram, że zdrowie nie jest najważniejsze. To ła-
ska boża i życie wieczne są najważniejsze! Zdrowie jest
ważne, ale nie jest najważniejsze. W związku z tym życzę
wszystkim łaski bożej!

Bóg Zapłać i wzajemnie Drogi Ojcze Andrzeju!

Z Ojcem Andrzejem Trzęsickim OFM,
stacjonariuszem Klasztoru Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach,

rozmawiała – Karolina Niestrój.
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