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        BoŜe, Ty co roku dajesz nam rado ść 
z oczekiwania uroczysto ści Narodzenia 
Pańskiego, spraw, aby śmy całym sercem 
przyj ęli Twojego Syna jako naszego     
Odkupiciela, i bez trwogi mogli Go      
ogl ądać, gdy przyjdzie jako S ędzia. 
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BOśE NARODZENIE 
Uroczystość BoŜego Narodzenia nie była znana przed IV wiekiem. Przez 
pierwsze trzy wieki Kościół obchodził jedynie święto zmartwychwstania 
Chrystusa. Ewangelie nie zajmują się bliŜej dokładnym ustaleniem dnia 
narodzin Chrystusa. Kościołowi antycznemu wystarczała sama znajomość 
faktu narodzin Zbawiciela i przebieg wszystkich wydarzeń związanych        
z osobą Jezusa Chrystusa. Natomiast chrześcijanie pochodzący z kultury 
hellenistycznej przywiązywali duŜe znaczenie do daty narodzin.  
Dzień 25 grudnia, jako data liturgicznych obchodów święta narodzenia 
Chrystusa jest raczej symbolicznym ustaleniem kalendarzowym. 
Impulsem do powstania osobnego święta liturgicznego narodzenia było 
oświadczenie Soboru w Nicei (325), Ŝe Jezus Chrystus jest prawdziwym 
Bogiem i prawdziwym człowiekiem. 
Od V wieku źródła liturgiczne przekazują nam pierwszy formularz mszalny 
na BoŜe Narodzenie. Od połowy VI wieku Rzym zna juŜ tradycję trzech 
Mszy św.: Pasterkę, Mszę o świcie i Mszę w dzień.  
Dzisiejszy porządek czytań Liturgii Słowa nie odpowiada juŜ tej dawnej 
interpretacji. Pasterka otwiera cykl liturgicznych obchodów związanych        
z tajemnicą Wcielenia, czyli przyjęcia przez Syna BoŜego ludzkiej natury    
i przyjścia na świat 

ŚWIĘTO ŚW. JANA EWANGELISTY 
błogosławie ństwo wina 

 
 W dniu 27 grudnia, w kalendarzu Kościoła Powszechnego, 
obchodzimy święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. W tym dniu 
kapłani, dokonują poświęcenia wina, bezpośrednio przed 
błogosławieństwem końcowym podczas Mszy św.  
 Tradycja podaje, Ŝe św. Jan pobłogosławił kubek, w którym 
było   zatrute wino i w ten sposób uwolnił wino od trucizny. Trucizna 
jest symbolem nienawiści. Dlatego w modlitwie kapłan wzywa,       
aby pobłogosławione wino św. 
Jana zachęci ło nas do 
wzajemnej miłości, którą ten 
Apostoł w szczególny sposób 
zalecał. Poświęcone wino jest 
tu symbolem, który ma nam 
przypominać większą miłość do 
k a Ŝ d e g o  n a p o t k a n e g o 
człowieka.  
 W niektórych parafiach 
na koniec kapłan, podaje 
wiernym do skosztowania wina 
pobłogosławionego i wypowiada 
słowa: „Pij miłość św. Jana”.  

 W tą niezwykłą, świętą noc, kiedy mrok 
spowija całą ziemię, cudowny blask na 
firmamencie nieba oznajmia czasu Tajemnicę. 
Niech się raduje ziemia i niebo weseli - Syn 
BoŜy wkracza na ziemię.  
 To spotkanie ze Słowem Wcielonym, 
zapoczątkowane w Betlejem, ma swoje 
przedłuŜenie w sakramentalnym dialogu 
Ofiary Eucharystycznej, która przynosi pokój, 
leczy ciało i duszę. 
 Drodzy Czytelnicy, na czas BoŜego 
narodzenia pragniemy Wam Ŝyczyć światła 
wiary, głębi nadziei oraz Ŝaru miłości 
prowadzącej do odkrywania cudu obecności 
Boga Wcielonego w Ŝyciu kaŜdego człowieka. 
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