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Przed nami święta i cała Oktawa Bożego Narodzenia, okres bogaty
w patronów i wspomnienia świętych. W niedzielę po uroczystości
Bożego Narodzenia Kościół obchodzi święto Świętej Rodziny,
Jezusa, Maryi i Józefa. Popularyzacji tego święta dokonał papież
Benedykt XV w 1921 roku. 28 grudnia Kościół oddaje cześć świętym
Młodziankom Męczennikom, czyli dzieciom, które poniosły śmierć
z ręki Heroda w Betlejem. Pozostałe dni nie mają konkretnych
obchodów. 1 stycznia jest pierwszym dniem nowego roku. Jest też
od 1968 roku Światowym Dniem Modlitw o Pokój. Tego też dnia od
VI wieku obchodzono święto ku czci Maryi jako Bożej Rodzicielki.
W liturgii Kościoła pojęcie oktawa oznacza trwające przez osiem dni
obchody jakiegoś święta. Liczba osiem wyraża pełnię i wejście
w nowy wymiar czasu, którym jest wieczność. W obecnym
kalendarzu liturgicznym mamy tylko dwie oktawy związane
z uroczystościami Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego ma oktawę ułożoną
w następujący sposób:

 w niedzielę w czasie oktawy obchodzi się święto Świętej Rodziny;
 26 grudnia obchodzone jest święto św. Szczepana, pierwszego

męczennika;
 27 grudnia przypada święto św. Jana, apostoła i ewangelisty;
 28 grudnia obchodzi się święto świętych Młodzianków;
 dni 29, 30 i 31 grudnia są dniami w czasie oktawy.
 1 stycznia, w oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzi
się uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu
wspominano także, nadanie Najświętszego Imienia Jezus. Wraz
z wydaniem trzeciej edycji Mszału Rzymskiego wspomnienie
to wyznaczono na 3 stycznia.

Święci męczennicy
W najstarszych rzymskich kalendarzach zaraz

po uroczystości Bożego Narodzenia umieszczano następujące
święta: św. Szczepana  pierwszego męczennika, św. Jana
Ewangelisty oraz świętych Młodzianków Męczenników.
Średniowiecze widziało w nich honorowy dwór Dzieciątka Jezus
i nazywało ich Jego „towarzyszami”. Wymienieni święci
przedstawiają różne formy męczeństwa, czyli najdoskonalszej formy
naśladowania Jezusa.
Święto św. Szczepana, pochodzące z IV wieku, wspomina dzień
jego męczeńskiej śmierci. W starożytności dzień śmierci rozumiano
jako dzień „narodzin dla nieba”. Tak jak narodziny Chrystusa
oznaczały dla całego świata i każdego człowieka rozpoczęcie
i wejście w nową rzeczywistość, tak samo nowa rzeczywistość
rozpoczynała się od męczeńskiej śmierci dla św. Szczepana. Jako
doskonały naśladowca Chrystusa odziedziczył obietnicę nieba, czyli
życia wiecznego.
Również święto św. Jana Ewangelisty obchodzono już w IV wieku.
Święto to stało się bardzo popularne w wiekach średnich za sprawą
legend mówiących o życiu św. Jana. Popularność zyskały zwłaszcza

opowiadania o cudownym ocaleniu Ewangelisty po podaniu
mu zatrutego wina oraz uratowaniu go z rozpalonego w ogniu oleju.
Pierwsza legenda zrodziła zwyczaj błogosławienia wina w dniu
27 grudnia i podawania go wiernym. W niektórych kościołach
zwyczaj ten istnieje do dziś.
Święto św. Młodzianków Męczenników powstało w Kościele
Wschodnim na początku VI wieku. Po raz pierwszy wspomina
się o nim w kalendarzu z Kartaginy, pochodzącym z 505 roku.
Wprowadzenie święta było naturalną konsekwencją wiary Kościoła
w świętość niewinnych dzieci zamordowanych na rozkaz Heroda.
Pierwotnie święto miało charakter pokutny i liturgię celebrowano
w szatach koloru fioletowego. Dopiero później zaczęto je obchodzić
jak święto innych męczenników.

Święta Rodzina
Szczególne znaczenie w oktawie Bożego Narodzenia posiada
święto Świętej Rodziny, przypadające w pierwszą niedzielę
po uroczystości Bożego Narodzenia. Jest to święto stosunkowo
nowe, ponieważ zrodziło się w XIX wieku. Wprowadzenie święta
było konsekwencją coraz bardziej popularnego kultu Najświętszej
Rodziny, który narodził się w Kanadzie i był bardzo promowany
przez papieża Leona XIII i Benedykta XV. Święta Rodzina
z Nazaretu powinna stać się wzorem dla wszystkich
chrześcijańskich rodzin. Celem wprowadzenia święta była także
obrona rodzin przed rozbiciem. Tematy te wyraźnie podejmują
teksty biblijne i mszalne święta.

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Oktawa uroczystości Narodzenia Pańskiego w obecnej formie
kształtowała się przez wiele wieków. Pierwsze świadectwa
o świętowaniu oktawy Bożego Narodzenia pochodzą z VI wieku,
chociaż poszczególne święta znane były już wcześniej.
Najstarszym z nich była uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi, obchodzona 1 stycznia, czyli na początku nowego roku
kalendarzowego. W starożytnym Rzymie był to dzień pogańskiego
święta, podczas którego witano nowy rok. Pogańskie świętowanie
naznaczone było nieograniczoną rozwiązłością moralną i dlatego



chrześcijanie na początku w tym dniu celebrowali liturgie pokutne
i obchodzili dzień postu. W liturgii rzymskiej dzień ten dedykowano
Maryi jako Matce Boga. Wzorowano się tutaj na liturgiach Kościoła
Wschodniego, który dzień po Bożym Narodzeniu świętował tzw.
„gratulacje Matce Bożej”. W późniejszych wiekach 1 stycznia
obchodzono święto obrzezania Jezusa. Odnowiony po Soborze
Watykańskim II kalendarz rzymski przywrócił uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi. Teksty modlitw mszalnych ukazują Maryję
jako Matkę Chrystusa i Kościoła, a Ewangelia mówi o obrzezaniu
i nadaniu imienia Jezusowi.

Dni w czasie oktawy
Pozostałe trzy dni, czyli 29, 30 i 31 grudnia obchodzone są jako dni
w czasie oktawy. Przypadające wtedy wspomnienia dowolne
św. Tomasza Becketa (29 grudnia) i św. Sylwestra I (31 grudnia)
są pochodzenia późniejszego. Na uwagę zasługuje drugie
wspomnienie, ponieważ przypada w ostatni dzień roku cywilnego

i stanowi okazję do urządzania nabożeństw dziękczynno
przebłagalnych.
Świętując oktawę uroczystości Bożego Narodzenia należy
pamiętać, że jest ona obchodzona jako jeden świąteczny dzień,
uobecniający tajemnicę Wcielenia. Teksty biblijne i liturgiczne
każdego dnia odnoszą się do tajemnicy przyjścia Boga w ludzkiej
postaci.
Jezus Chrystus, Bóg  Człowiek przychodzi jako obiecywany
i zapowiadany Mesjasz, czyli Zbawiciel. W Nim wypełniają
się wszystkie proroctwa i obietnice Starego Testamentu. Niech więc
tajemnica Narodzenia Pańskiego będzie dla człowieka źródłem
prawdziwej radości i nadziei.

Uroczystość Objawienia
Pańskiego już w III w. znana była
na Wschodzie. Około sto lat później
pojawiła się także na Zachodzie, gdzie
przeobraziła się w święto Trzech Króli.

W liturgii wiąże się nierozerwalnie
z Bożym Narodzeniem.Ewangelia
św. Mateusza mówi o Magach lub  według
innych tłumaczeń  Mędrcach ze Wschodu,
którzy idąc za gwiazdą przybyli
do Jerozolimy i Betlejem szukając nowo
narodzonego króla żydowskiego „Weszli
do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego,
Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon.
I otworzywszy swe skarby ofiarowali
Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”.

Pokłon Mędrców ze Wschodu
złożony Dziecięciu Jezus, opisywany
w Ewangelii przez św. Mateusza,
symbolizuje pokłon świata pogan,
wszystkich ludzi, którzy klękają przed
Bogiem Wcielonym. To jedno
z najstarszych świąt w Kościele. Trzej
królowie być może byli astrologami, którzy

ujrzeli gwiazdę  znak narodzin Króla.
Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki
sposób stała się ona dla nich czytelnym
znakiem, który wyprowadził ich w daleką
i niebezpieczną podróż do Jerozolimy.

Herod podejmując ich,
dowiaduje się o celu podróży.
Podejrzewa, że narodził się rywal.
Na podstawie proroctwa w księdze
Micheasza kapłani jako miejsce
narodzenia Mesjasza wymieniają
Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy.
Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują mu
swe dary. Otrzymawszy we śnie
wskazówkę, aby nie wracali do Heroda,
udają się do swoich krajów inną drogą.
Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa złożyli
dary. Wedle tradycji były nimi: złoto
 symbol godności królewskiej, kadzidło
 godności kapłańskiej, mirrę  symbol
wypełnienia proroctw mesjańskich oraz
zapowiedź śmierci Zbawiciela.
Jednocześnie był to wyraz wiary
w Chrystusa prawdziwego człowieka

(mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz
Króla (złoto). Kadzidło i mirra były
wówczas na wagę złota. Należały bowiem
do najkosztowniejszych darów. Była
to żywica z rzadkich drzew o silnym
i miłym zapachu. Palono ją
dla przyjemności w pałacach możnych.
Św. Mateusz nie podaje także liczby
Magów. Malowidła w katakumbach
rzymskich z wieku II i III pokazują
ich dwóch, czterech lub sześciu.
U Syryjczyków i Ormian występuje
ich nawet dwunastu. Przeważa jednak
w tradycji Kościoła stanowczo liczba trzy
ze względu na opis, że złożyli trzy dary.
Tę liczbę np. spotykamy we wspaniałej
mozaice w bazylice św. Apolinarego
w Rawennie z wieku VI. Także Orygenes
podaje tę liczbę jako pierwszy wśród
pisarzy chrześcijańskich. Dopiero
od wieku VIII pojawiają się imiona Trzech
Magów: Kasper, Melchior i Baltazar.
Są one zupełnie dowolne,
nie potwierdzone niczym.



Kepler usiłował wytłumaczyć gwiazdę
betlejemską przez zbliżenie Jowisza
i Saturna, jakie zdarzyło się w 7 roku przed
narodzeniem Chrystusa (trzeba w tym
miejscu napomnieć, że liczenie lat
od urodzenia Jezusa wprowadził dopiero w
VI w. Dionizy Exiguus; przy obliczeniach
jak podaje wielu pomylił się jednak o 7 lat
 Jezus faktycznie urodził się w 7 roku
przed naszą erą). Inni przypuszczają,
że była to kometa Halleya, która także
w owym czasie się ukazała. Jednak
z całego opisu Ewangelii wynika, że była to
gwiazda cudowna. Ona bowiem zawiodła
Magów aż do Jerozolimy, potem
do Betlejem. Stanęła też nad miejscem,
w którym mieszkała Święta Rodzina.
Św. Mateusz nie tłumaczy nam,
czy tę gwiazdę widzieli także inni ludzie.
Kiedy Magowie przybyli do Syna Bożego?
Z całą pewnością po ofiarowaniu
Go w świątyni. Według relacji Ewangelisty,
że Herod kazał wymordować dzieci
do dwóch lat, wynika, iż Magowie przybyli
do Betlejem, kiedy Chrystus miałco
najmniej kilka miesięcy, a może nawet
ponad rok. Magowie nie zastali Jezusa
w stajni, gdyż po dokonaniu spisu ludności,
zarządzonego przez cesarza Augusta,
któremu także państwo Heroda podlegało,
Józef wynajął skromne mieszkanie
w Betlejem. Św. Mateusz pisze wyraźnie,
że gwiazda stanęła nad „domem”. Było
w nim jednak bardzo ubogo. A jednak
Mędrcy „upadli przed Nim na twarz i oddali
Mu pokłon”. Padano na twarz w owych
czasach tylko przed władcami albo
w świątyni przed bóstwami. Magowie byli
przekonani, że Dziecię jest przyszłym
królem Izraela.

Według podania, które jednak
trudno potwierdzić historycznie, Magowie
mieli powrócić do swojej krainy, a kiedy
jeden z Apostołów głosił tam Ewangelię,
mieli przyjąć Chrzest. Legenda głosi,
że nawet zostali wyświęceni na biskupów
i mieli ponieść śmierć męczeńską.
Pobożność średniowieczna, która chciała
posiadać relikwie po świętych i pilnie
je zbierała, głosi, że ciała Trzech Magów
miały znajdować się w mieście Savah

(Seuva). Marco Polo w podróży swojej
na Daleki Wschód (wiek XIII) pisze
w swym pamiętniku: Jest w Persji miasto
Savah, z którego wyszli trzej Magowie,
kiedy udali się, aby pokłon złożyć
Jezusowi Chrystusowi. W mieście tym
znajdują się trzy wspaniałe i potężne
grobowce, w których zostali złożeni Trzej
Magowie. Ciała ich są aż dotąd pięknie
zachowane cało tak, że nawet można
oglądać ich włosy i brody.

Od XV/XVI w. w kościołach
poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą
oznaczamy drzwi na znak, że w naszym
mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna
Bożego. Piszemy na drzwiach litery
K+M+B, które mają oznaczać imiona
Mędrców lub też mogą być pierwszymi
literami łacińskiego zdania: (Niech)
Chrystus mieszkanie błogosławi  po
łacinie: Christus mansionem benedicat
Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok.
Król Jan Kazimierz miał zwyczaj,
że w uroczystość Objawienia Pańskiego
składał na ołtarzu jako ofiarę wszystkie
monety bite w roku ubiegłym. Święconym
złotem dotykano całej szyi, by uchronić
ją od choroby. Kadzidłem okadzano domy
i nawet obory, a w nich chore zwierzęta.
Przy każdym kościele stały od świtu
stragany, na których sprzedawano
kadzidło i kredę. Kadzidłem wierni
wykadzali swoje mieszkania. Zwyczaj
okadzania ołtarzy spotykamy u wielu
narodów starożytnych, także wśród
Żydów.

W Biblii jest mowa o kadzidle
i mirze 22 razy. Mirra była to żywica
drzewa Commiphore, a kadzidło  to
żywica z różnych drzew
z domieszką aromatów wszystkich ziół.
Drzew wonnych, balsamów jest ponad 10
gatunków. Rosną głównie w Afryce
(Somalia i Etiopia) i w Arabii Saudyjskiej.

W dawnej Polsce w domach
na końcu obiadu świątecznego
roznoszono ciasto. Kto otrzymał ciasto
z migdałem, był królem migdałowym.
Dzieci chodziły po domach
z gwiazdą i śpiewem kolęd, otrzymując
od gospodyni „szczodraki”, czyli rogale.

Śpiewało się kolędy o Trzech Królach.
Czas od Bożego Narodzenia do Trzech
Króli uważano tak dalece za święty, że nie
wykonywano w nim żadnych ciężkich prac,
jak np.: młocki, mielenia ziarna
na żarnach; kobiety nawet przerywały
przędzenie.

W ikonografii od czasów
wczesnochrześcijańskich Trzej Królowie
są przedstawiani jako ludzie Wschodu
w barwnych, częstokroć perskich szatach.
W X wieku otrzymują korony. Z czasem
w malarstwie i rzeźbie rozwijają się różne
typy ikonograficzne Mędrców.

Podobnie, każdy wierzący winien
trwać w dobrym postanowieniu,
w poszukiwaniu Boga w swoim życiu,
nawet pośród napotykanych trudności
i ciemności wewnętrznych, a kiedy wydaje
się nam, że gaśnie prowadzące nas
światło oświetlające drogę, należy
je rozświetlić na nowo czystą wiarą,
wspierającą się jedynie na Bogu. Tak jak
dla Mędrców ze Wschodu gwiazda była
światłem, która wskazywała drogę,
tak dla nas wierzących, tym światłem
wskazującym drogę jest Jezus, jeśli
kiedykolwiek w swoim życiu zgubimy
Chrystusa, sami będziemy zagubieni. Bez
Chrystusa, Światłości świata, nie ma życia
i nie ma nadziei, na spotkanie z Bogiem.

ks. Przemysław Duczmański








