
 Tajemnica Bożego Narodzenia.

Są święta w naszym kalendarzu
Najdroższe i najbliższe

Bo wywołują falę marzeń
Najczulszych i najmilszych

Ich dziwny czar ten nastrój stwarza
Dla życia najważniejszy,

Rozlewa się na ludzkich twarzach
Uśmiechem najpiękniejszym

Ten nastrój wszystkim się udziela,
Ogarnia serca, duszę 

Radością szczęścia i wesela
I czystych, wielkich wzruszeń.

    

 Róża Bożego Narodzenia
      

     Kwiat zakwitł
     W środku mroźnej zimowej nocy

     Róża, którą dała nam Maria,
     Dzieciątko,

     Które rozprasza mrok,
     Niesie nam ulgę w smutku,
     Chroni od grzechu i śmierci.



Czym jest ten wieczór?
Dla ciebie i dla mnie?
Dla nas wszystkich stojących w zadumie?
Znakiem trwałej wiary?
Czy tym, co rozum nasz pojąć nie może?
Czym jest ten wieczór?
Tak inny od reszty.
Magią zapachu świerkowego drzewka.
Więzią rąk ludzkich
Złączonych opłatkiem, misterium słowa
Szeptanego czule?
Nie ruchem wargi, lecz wibracją serca
Nagłym olśnieniem, wyciszonym bólem
Może miłością, której tak pragniemy
Jak kromki zwyczajnego powszedniego chleba.

Podzielmy się miłością.

     



Maleńka przyszła miłość

 Grudniowe noce.

Grudniowa piękna noc
Z kolędą przyszła do nas,
Grudniowa piękna noc
Przez ludzi wymarzona
I wokół cały świat
Pierzynką otuliła,
Zmieniła w bajkę sad
I gwiazdy zapaliła

Wieczór wigilijny to ciepło, to wzruszenie nad bielą obrusu i drżąca ręka z opłatkiem, to krąg 
najbliższych, więc serdecznych. W blasku płonących świeczek kochamy odświętnie, mocno, ale 
czy dość mocno? Dostrzegamy własną samotność ale czy widzimy samotność innych? Robimy 
wiele niecodziennych rzeczy, ale czy to tylko siła tradycji, czy głębsze przekonanie?



Pamiętajmy, aby święta Bożego Narodzenia spełniały tę samą co przed 

wiekami rolę- zbliżały ludzi do siebie, wyzwalały wzajemną życzliwość, 

skłaniały do współczucia i pomocy biednym, samotnym, cierpiącym. 

Pamiętajmy o nich. Bądźmy życzliwi dla siebie. Smutek wspomnień niech 

nie stłumi naszej radości na oczekiwania na coroczny cud narodzin 

Bożego Dzieciątka. Promienność choinki niech rozjaśni oblicza i serca. 

W domach niech zapanuje ta jedyna, niepowtarzalna atmosfera.

Wieczór wigilijny.

To właśnie tego wieczoru
Gdy mróz lśni jak gwiazda na drodze
Przy stołach są miejsca dla obcych,

Bo nikt samotny być nie może.

To właśnie tego wieczoru,
Gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,

W serce człowieka smutne
Cicha wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru
Od bardzo wielu wieków 

Pod dachem tkliwej kolędy
Bóg się rodzi w człowieku.



Kiedy gwiazdka jest już blisko,
To się zwykle tak przydarza,
Że wiem o tym bez pytania

I bez kalendarza.
Bo przedziwne rzeczy wtedy

Widać wokół nieustannie
Ryby zamiast pływać w stawie,

Pluskają się w wannie.
Gwiazdki, zamiast świecić w niebie,
W płatkach śniegu w krąg migoczą.

Jodły zamiast rosnąć w lesie,
W mieście się zjawiają nocą. 

Więc gdy widzę
Ryby w wannie,

Gwiazdki w śniegu,
Jodły w mieście,

To już wiem,
Że lada chwila

Święta zaczną się nareszcie.

Wigilia to chyba najpiękniejszy wieczór w roku. Wówczas to atmosfera 

baśni urzeczywistnia się na parę godzin w blasku kolorowych światełek 

choinki, pod którą kochające ręce położyły podarunki. 

Nawet najskromniejszy upominek ma w ten wieczór wartość wyjątkową, 

stając się symbolem łączącej ludzi miłości i przyjaźni. 

W ten uroczysty wieczór wybaczamy sobie wzajemnie wszelkie urazy 

i przewinienia. Pieczętując zgodę pocałunkiem. Pamiętajmy i dziś o tym. 

Zaczynamy od dzielenia się opłatkiem, składając sobie życzenia. Jest to 

chwila wzruszająca, jak żadna inna w roku, wywołująca wiele wspomnień,

sięgająca dzieciństwa i młodości, chwila przesłonięta smutkiem po tych, 

którzy już na zawsze odeszli.



Kolęda dla nieobecnych.

Podzielmy się opłatkiem,
Jak przodkowie nasi

Bo dziś pokój idzie światem
Żale spory gasi.

Podzielmy się życzeniem,
Jak promieniem słońca

Aż spod powiek ze wzruszenia
Spłynie łza gorąca.

Podzielmy się radością
I uśmiechem czystym,

I dobrocią, życzliwością
Z każdym sercu bliskim. 
Podzielmy się wzajemnie
Tym okruchem szczęścia

Niech odmieni nas i siebie,
Kraje, społeczeństwa.

W czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz w całym Nowym Roku życzenia 

radości, wzajemnej serdeczności, ciepła rodzinnego. Wesołych Świąt!

Bez zmartwień, z barszczem, z grzybami, z karpiem, z gościem co niesie 

szczęście Wesołych Świąt! A w Święta niech się snuje kolęda i gałązki 

świerkowe niech Wam pachną na zdrowie. Wesołych Świąt! A z gwiazdką-

przed świeczek łuną jasną życzcie sobie najwięcej- zwykłego ludzkiego 

szczęścia.






