
Święto Bożego Narodzenia jest mocno osadzone
w tradycji chrześcijańskiej, wielu z nas z trudem przyjmuje
do wiadomości, iż data jego obchodzenia nie ma bezpośredniego
oparcia w Biblii. Dwaj ewangeliści, Łukasz i Mateusz, nie dają nam
najmniejszej wskazówki, która pozwoliłaby określić przyjście na świat
Jezusa Chrystusa w konkretnym dniu konkretnego miesiąca.

W Ewangeliach nie występuje data narodzin Jezusa Chrystusa.
Uporządkujmy więc materiał faktograficzny. Według Mateusza Jezus
urodził się za panowania króla Heroda, który  jak twierdzi Józef
Flawiusz, żydowski historyk z I wieku  zmarł w 4 roku p.n.e. Według
Łukasza Jezus przyszedł na świat podczas spisu ludności
zarządzonego przez cesarza Oktawiana Augusta za czasów
wielkorządcy syryjskiego Kwiryniusza. Flawiusz pisze, że Kwiryniusz
pełnił tę funkcję od 6 do 10 roku n.e. i rzeczywiście przeprowadził
spis ludności na początku swoich rządów, czyli w 6 lub 7 roku n.e.
Tak więc relacje Mateusza i Łukasza się wykluczają. Jak wybrnąć
z tego labiryntu? Jeśli przyjąć, że data narodzin Chrystusa przypada
jeszcze na rządy Heroda Wielkiego (jak chce Mateusz) oraz,
że Jezus narodził się w Betlejem w związku ze spisem ludności (jak
chce Łukasz), to trzeba ją wyznaczyć na 7 lub 6 rok p.n.e.
Nie chodzi jednak  jak sugeruje Łukasz  o spis ludności za
Kwiryniusza, lecz o spis dokonany za czasów Gajusza Sencjusza
Saturninusa, który był namiestnikiem Syrii w latach 8  6 p.n.e.

Pomyłka wzięła się przypuszczalnie stąd, że Łukaszowi, który
pochodził z Antiochii Syryjskiej, spis za Kwiryniusza po prostu był
bardziej znany.

Najstarszym znanym obecnie autorem, który pisał
o narodzinach Jezusa w grudniu, jest Hipolit Rzymski.
W datowanym na 204 rok komentarzu do Księgi Daniela (4,23,3)
pisał: „Pierwsze przyjście Pana naszego wcielonego, w którym
narodził się w Betlejem miało miejsce ósmego dnia przed kalendami
styczniowymi” (tzn. 25 grudnia). Dzień 25 grudnia, jako datę dzienną
obchodzenia pamiątki Bożego Narodzenia podał też rzymski
historyk Sekstus Juliusz Afrykański w swojej Chronographiai, w roku
221. W 274, w tym dniu cesarz Aurelian nakazał obchodzenie
nowego święta, synkretycznego kultu Sol Invictus ((łac. Słońce
Niezwyciężone – bóstwo rzymskie, łączące cechy greckiego
Apollona i indoirańskiego Mitry). W IV wieku, w okresie, gdy
chrześcijaństwo zyskało w Rzymie status religii państwowej
i zaczęło zdobywać popularność, w miejsce święta Sol Invictus.

Kościół przepisał obchodzenie w tym dniu święta Bożego
Narodzenia. Pierwszą zachowaną wzmianką o publicznym
celebrowaniu tego święta jest notatka w Chronografie z 354 r.

Datę 25 grudnia, przyjętą za czas narodzin Jezusa,
próbuje też wyjaśnić tzw. hipoteza obliczeniowa. Jej autorem jest
L. Duchesne, który opierając się na tekstach Statuta antypapieża
Hipolita Rzymskiego (ok. 170—235) i De Pascha computus z 243 r.,
w 1889 obliczył daty życia Jezusa. Według jego hipotezy,
zakładającej idealne zsynchronizowanie czasu narodzin i śmierci
ludzi doskonałych, Jezus narodził się 25 grudnia, a zmarł w dzień



Paschy 25 marca (która jest zbieżna z biologiczną datą poczęcia).
Obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia z datą 25 marca (9
miesięcy wcześniej) wiąże wielu chrześcijańskich teologów. Zdanie
takie zaprezentował np. kardynał Joseph Ratzinger w swojej książce
„Duch liturgii”, w której zwrócił uwagę m.in. na fakt,
iż w tradycji judaistycznej data 25 marca uznawana była za dzień
stworzenia świata, w związku z czym chrześcijanie obchodzili ten dzień
także jako wspomnienie poczęcia Jezusa (święto Zwiastowania)
oraz jego męczeńskiej śmierci.

Z całą pewnością Boże Narodzenie świętowano w Rzymie
25 grudnia już w IV stuleciu. Tradycja chrześcijańska związała
je z przesileniem zimowym, które przypada kilka dni wcześniej.

Na dzień 25 grudnia przypadały rzymskie święta, które
obchodzono pod koniec roku, kiedy to na półkuli północnej następuje
przesilenie zimowe. Urządzano wtedy Saturnalia (ku czci Saturna
– boga rolnictwa) oraz „połączone święta dwóch bóstw słońca:
rzymskiego Sola i perskiego Mitry”. Narodziny obu bogów świętowano
właśnie 25 grudnia, na który to dzień, według kalendarza juliańskiego,
przypadało przesilenie zimowe. Gdy w Rzymie świętowano dzień
odradzania się Słońca, chrześcijanie, zaglądając do Ewangelii, byli
przekonani, że to właśnie Chrystus jest „z wysoka Wschodzącym
Słońcem” (Łk 1, 78) i „światłością świata” (J 8, 12). W ten sposób
przeciwstawiono rzymskiemu dniu narodzin Mitry czczonego jako „Sol
Invictus” chrześcijańskie święto narodzin Mesjasza, zwanego przez
proroka Malachiasza „Słońcem Sprawiedliwości” (Ml 3,20). 25 grudnia
jest więc datą symboliczną.

W roku 350 papież Juliusz I ogłosił 25 grudnia dniem narodzin
Chrystusa. Reasumując, świętowanie Bożego Narodzenia zrodziło
się w Kościele, w tradycji na wskroś chrześcijańskiej opartej
na przekazie biblijnym. Znane w antycznym świecie obrzędy ku czci
boga Słońca mogły jednak się stać impulsem do wyznaczenia daty
świętowania. Przesilenie zimowe stwarzało dobrą okazję
do podkreślenia przekonania, że chrześcijanie nie uznają pogańskich
bóstw solarnych, gdyż w ich wierzeniach to Chrystus jest „światłem
na oświecenie pogan” (Łk 2, 32).

– słowo to pochodzi z języka łacińskiego i oznacza
czuwanie. Tradycja czuwania przed dniami świąt wywodzi się
ze Starego Testamentu. W izraelskich domach w wigilię szabatu
i innych świąt szykowano jedzenie i czyniono wszelkie przygotowania
tak, aby święto mogło być wolne od pracy. Nasze wigilie też służą
temu celowi, ale przede wszystkim jest to czas, w którym
do nadchodzącego święta trzeba przygotować się wewnętrznie.
Wigilia Bożego Narodzenia stanowi nie tylko przygotowanie do świąt,
ale rozpoczyna już sam obchód świąteczny.

 to do dzisiaj najważniejsza chwila
wieczerzy, symboliczne wszechpojednanie. Tradycja nakazywała,
by rozpoczynał najstarszy z rodziny, przełamywał się opłatkiem

ze wszystkimi po kolei według starszeństwa i godności, życząc
szczęścia i zdrowia. Później dzielili się ze sobą wszyscy po kolei.

 na Boże Narodzenie miały przypominać
o ubóstwie Świętej Rodziny, o betlejemskim żłóbku. Pod wieczór
gospodarz przynosił do domu spory snopek słomy.
Stawiano go w kącie izby, za szafą czy skrzynią. Rozrzucano
słomę po podłodze, upychano za belki, zatykano w oknach krzyż
ze źdźbeł. W miejskich domach częściej przynoszono do izby
siano i kładziono je pod obrus przykrywający wigilijny stół, tak jak
obecnie.
W niektórych okolicach słano siano i słomę także na posadzki
w kościołach.

 na wigilijnym stole nawiązuje do idei
wszechpojednania, takiego jak w raju, a w interpretacji Kościoła
 wspólnoty całego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Tradycja
ta świadczy o zaduszkowym charakterze tych świąt. Wierzono,
że w noc wigilijną i we wszystkie następne, aż do Trzech Króli
obejściem rządzą dusze przodków. Dla nich nakrywano osobny
stolik, zostawiano gościnnie uchylone okno albo drzwi,
przygotowywano ulubione potrawy, takie jak na stypę: mak, miód,
pszenicę i chleb.

 podanie głosi, że żłóbek Pana Jezusa został już
w wieku V przeniesiony z Betlejem do Rzymu i umieszczony
w bazylice Matki Bożej Większej. Na tę pamiątkę co roku pasterkę
odprawiano w Rzymie w tymże kościele przy żłóbku Chrystusa.
Najpierw we Włoszech w uroczystość Bożego Narodzenia
zaczęto wystawiać żłóbki na tle grot, dołączając do figur
św. Rodziny  aniołów, pasterzy itp. Jednak do rozpowszechnienia
zwyczaju budowania żłóbków i szopek najwięcej przyczynił się
św. Franciszek i jego synowie duchowni. „Św. Franciszek na trzy
lata przed śmiercią przemyśliwał nad tym, jak odświeżyć pamięć
narodzin Dzieciątka Jezus i jakby ją odprawiać z największą
uroczystością, celem wzbudzenia nabożnego ducha... Nakazał
nanieść siana do groty i przyprowadzić woła i osła. Mając
to wszystko, zawołał braci. Ludność zgromadziła się i las
zabrzmiał pieśniami. Sługa zaś Boży klęczał nabożnie tuż przy
żłóbku zalewając się łzami i promieniując weselem.
Św. Franciszek odczytał Ewangelię. Potem powiedział kazanie
o narodzeniu się wcielonego Boga”...

 od żłóbków niemych, wykonanych w plastyce, łatwo
było przejść w średniowieczu do przedstawień teatralnych:
początkowo odprawianych po kościołach w formie bardzo prostej
jako ilustracja tekstów ewangelicznych, po bogato rozbudowane
sceny teatralne. Misteria te cieszyły się zawsze wielkim
powodzeniem. W wieku XVIII rozpowszechnił się zwyczaj
urządzania jasełek kukiełkowych.

 Obyczaj ludowy związany z okresem świąt Bożego
Narodzenia. Wywodzi się od rzymskich kolęd styczniowych,
związanych ze świętem odradzającego się słońca. W swej
pierwotnej szacie było to życzenie pomyślności w domu
i w gospodarstwie. Nie ma narodu katolickiego, który by nie miał
własnych kolęd. Polska należy do krajów, posiadających w swoim
dorobku kulturalnym i folklorystycznym ponad 500 kolęd,
co stanowi swoisty rekord i jest dowodem, jak żywy oddźwięk



Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus,
opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 112),
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 (Mi 5, 1) 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.

Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych,
które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy
już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto
Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako
uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy
wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje
się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia). W Trzech

Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą
rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która
w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć
Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama
nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii
dzisiejszego dnia.

Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach.
Św. Mateusz krainę Magów nazywa ogólnym mianem Wschód.
Za czasów Chrystusa Pana przez Wschód rozumiano cały
obszar na wschód od rzeki Jordanu  a więc Arabię, Babilonię,
Persję. Legenda, że jeden z Magów pochodził z murzyńskiej
Afryki, wywodzi się zapewne z proroctwa Psalmu 71: "Królowie
Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą
daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie... Przeto będzie
żył i dadzą Mu złoto z Saby". Przez królestwo Szeby rozumiano
Abisynię (dawna nazwa Etiopii). Prorok Izajasz nie pisze wprost
o królach, którzy mają przybyć do Mesjasza, ale przytacza dary,
jakie Mu mają złożyć: "Zaleje cię mnogość wielbłądów,
dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby,
ofiarują złoto i kadzidło" (Iz 60, 6). Kadzidło i mirra były wówczas
na wagę złota. Należały bowiem do najkosztowniejszych darów.
Św. Mateusz nie podaje liczby Magów, w tradycji Kościoła
występuje liczba trzy ze względu na opis, że złożyli trzy dary.
Także Orygenes podaje tę liczbę jako pierwszy wśród pisarzy
chrześcijańskich. Dopiero od wieku VIII pojawiają się imiona
Trzech Magów: Kacper, Melchior i Baltazar. Z opisu Ewangelii
wynika też, że była tam gwiazda cudowna. Ona bowiem
zawiodła Magów aż do Jerozolimy, potem do Betlejem oraz
stanęła 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 miał
co najmniej kilka miesięcy, a może nawet ponad rok. Magowie
nie zastali Jezusa w stajni; św. Mateusz pisze wyraźnie,
że gwiazda stanęła nad "domem" (Mt 2, 11). 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.
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 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". Identyczny opis zostawił
także bł. Oderyk z Pordenone w roku 1320. Jednak legenda
z wieku XII głosi, że w wieku VI relikwie Trzech Magów miał
otrzymać od cesarza z Konstantynopola biskup Mediolanu.
Do Konstantynopola zaś miała je przewieźć św. Helena

w naszym narodzie znalazły święta Bożego Narodzenia.

 zanim przybrała swoją dzisiejszą formę, przeszła
wielowiekową ewolucję. Jej pierwotna forma oznaczała wiecznie
zielone drzewo żywota, była znakiem życiodajnej siły słońca, jakby
jego promieniem wniesionym do izby i rozjaśniającym ciemności, w
których czają się demony. Współczesna nam choinka, jak uczy
Kościół, jest odwzorowaniem drzewa rajskiego, „drzewa życia”,
biblijnego drzewa poznania dobra i zła, pod którym rozpoczęła
się historia ludzkości. Na choince nie może zabraknąć jabłek,
bo właśnie te owoce były na owym biblijnym drzewie, a ponadto
jabłko symbolizuje zdrowie i czerstwość do późnej starości. Niegdyś
wśród iglastych gałązek wiły się łańcuchy, lekkie, słomkowe i
bibułkowe; to pamiątka po wężu kusicielu. W czasach zaborów
łańcuch na choince stał się symbolem zniewolenia Polaków. Gwiazda
na szczycie drzewka symbolizowała Gwiazdę Betlejemską. Gorejące
na gałązkach świeczki  jakby okruchy ognia, który dawniej płonął w
izbie przez całą noc wigilijną, aby przychodzące na ten czas dusze
przodków mogły się ogrzać  dzisiaj przypominają o nigdy
niegasnącej Bożej miłości do ludzi.

 dzisiejsze wspaniałe prezenty
gwiazdkowe są nowością obyczajową. W XIX w. tylko
w niektórych częściach Polski obdarowywano dzieci drobnymi
upominkami: chłopców – scyzorykami, kozikami, dziewczęta
– wstążkami, koralikami. Przedmioty te chowano w sianie. Dzieci
z radością znajdowały też ukryte tam pierniki, śliwki w miodzie
i inne łakocie. Oby przez cały rok codziennie spotykało je chociaż
takie drobne szczęście!



cesarzowa. W roku 1164 Fryderyk I Barbarossa po zajęciu
Mediolanu za poradą biskupa Rajnolda z Daszel zabrał
je z Mediolanu do Kolonii, gdzie umieścił je w kościele św. Piotra.
Do dziś w katedrze kolońskiej za głównym ołtarzem znajduje
się relikwiarz Trzech Króli, arcydzieło sztuki złotniczej.

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.

Kadzidłem wierni okadzali swoje mieszkania. Zwyczaj
okadzania ołtarzy spotykamy u wielu narodów starożytnych, także
wśród Żydów (Wj 30, 1. 79; Łk 1). W Biblii jest mowa o kadzidle
i mirze 22 razy. Mirra 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 pod koniec obiadu
świątecznego roznoszono ciasto. 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.

W ikonografii od czasów wczesnochrześcijańskich
Trzej Królowie są przedstawiani jako ludzie Wschodu
w barwnych, częstokroć perskich szatach. W X wieku otrzymują
korony.

„Pokój i Dobro” to słowa franciszkańskiego pozdrowienia towarzyszące w tym roku Orszakowi Trzech Króli. Wskazują
one na bardzo ważne wartości, o które powinien zabiegać każdy człowiek. Orszak Trzech Króli, jest to przedstawienie
Jasełek wystawiane w przestrzeni publicznej, na ulicach wiosek, miast i miasteczek w Polsce oraz zagranicą. Inicjatywa
ta stała się już pięknym zwyczajem, który przybliża symbolikę i znaczenia Święta Objawienia Pańskiego.

Inicjatorem i organizatorem największych Jasełek ulicznych na świecie jest

Orszak Trzech Króli to nie tylko uliczne jasełka, które odbywają się co roku 6 stycznia. Fundacja przez cały rok pracuje
nad innymi projektami wspierającymi działania kulturalne. Wspiera szkolne teatry, chóry, kluby odtwórstwa historycznego.
Fundacja jest także organizatorem świetnie już rozpoznawalnych, ogólnopolskich konkursów: na najpiękniejszą szopkę
bożonarodzeniową, konkursu plastycznego i fotograficznego.

Fundacja zabiega również o propagowanie wolontariatu oraz działalności charytatywnej. Podczas Orszaku
prowadzone są kwesty, a datki trafiają do potrzebujących, w tym m.in. zdolnych dzieci i młodzieży ze źle sytuowanych
materialnie rodzin. W wielu miejscowościach Orszak współpracuje w tym zakresie z Fundacją Dzieło Nowego
Tysiąclecia.

W Zduńskiej Woli po raz trzeci zostanie zorganizowany Orszak Trzech Króli. Przebiegać będzie podobnie jak
dwa poprzednie. Wierni wyruszą z czterech parafii dotrą najpierw na plac Wolności, a następnie przejdą do bazyliki.
Hasło orszaku to "Pokój i dobro".
Orszak organizują parafie ze Zduńskiej Woli. Parafia św. Antoniego wraz z parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa
wyjdą z kościoła przy Łaskiej w orszaku czerwonym Króla Kacpra.
Parafia św. Pawła ruszy w orszaku niebieskim Króla Baltazara, a parafia św.
Maksymiliana w orszaku zielonym Króla Melchiora. Parafia pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny ruszy pod gwiazdą betlejemską jako orszak biało  złoty.

Podczas orszaku prowadzona będzie zbiórka publiczna na propagowanie kultury
polskiej "Pokoloruj nasz orszak".

Dołącz i Ty do Orszaku!



(wtorek) Czechy nr 1  88B, ul. Wiejska, Kaczeńcowa, Krzywa
(środa) Czechy nr 89 – 185
(czwartek) Czechy nr 186  do końca numerów i ul. Leśna
(piątek) ul. Getta Żydowskiego 24, 27, 30, 31
(sobota) ul. Kościelna, Targowa, Złotnickiego, Kolbego, Zielona domki i blok, Inżynierska,

Ogrodowa – domki
(niedziela)

(poniedziałek) ul. Getta, 21, 23, 25, Łódzka 18
(wtorek) ul. Sieradzka – kamienice, numery nieparzyste, Lniana
(środa) ul. Dąbrowskiego
(czwartek) ul. Sieradzka 22/24 i 24A, Łódzka 46, 48, 50
(piątek)

(sobota) Plac Wolności, ul. Łódzka ul. Sieradzka – kamienice, numery parzyste, Wileńska,
Prosta

(niedziela)

(poniedziałek) ul. Łaska, Pasaż Powstańców Śląskich
(wtorek) ul. Złota, Ogrodowa 10, 10A, 22
(środa) ul. Piwna, Dolna, Główna, Ogrodowa 6, 6A, 8A, 20
(czwartek) ul. Ogrodowa 8, 23/31, 33, 35
(piątek) ul. Ogrodowa 21, Juliusza
(sobota) ul. Poznańska, Nerska, Bałtycka, Wiślana, Żeglińska, Pilicka, Drwęcka,

Odrzańska, Mostowa, Notecka, Warcka, Narwiańska, Północna, Orzycka
(niedziela)

(poniedziałek) ul. Łódzka 4, 6, 8B
(wtorek) ul. Getta Żydowskiego od centrum do torów
(środa) Plac Krakowski
(czwartek) ul. Przejazd
(piątek)
(sobota) ul. Klonowa, Malinowa, Opiesińska, Agrestowa
(niedziela)

(poniedziałek) ul. Zachodnia 7, Krucza
(wtorek) ul. Zachodnia 9, domki, Królewska, Żeromskiego
(środa) ul. Łódzka 8, 12, 14
(czwartek) ul. Łódzka 16, 20, 22
(piątek) ul. Kościuszki, Mickiewicza
(sobota) ul. Tkacka, Prusa, Przytorze, Torowa, Jasna
(niedziela

(poniedziałek) ul. Dworcowa, Słowiańska, Wolska, Sieradzka 14, 16
(wtorek) ul. Sieradzka 44/46, Fabryczna, Szadkowska, Skłodowskiej, Zakopiańska, Wodna

(środa) ul. Sieradzka 18/20, 36, 50/54, 56
(czwartek)

(piątek)
(sobota) ul. Getta Żydowskiego od Korczewa do torów, Tymienicka, Stawowa, Kacza,

Krótka,



 Za darmo jedziemy w podróż na misje – żartował ojciec Maksymilian,
ale sam był bardzo przejęty. Minęli Żyrardów i w Rawie Mazowieckiej
samochody stanęły. – Heraus! – Niemcy zapędzili wszystkich
do kościoła. Pełno w nim było internowanych mężczyzn. Bracia
przykucnęli w kącie. O spaniu nie było mowy. Otoczyli ojca
Maksymiliana, szukając u niego ratunku, jak dzieci u ojca. – Dzieci
drogie – pocieszał ich – pamiętajcie, że jesteśmy w rękach
Niepokalanej. Kto wie, jakie Ona ma plany. Tam w Niemczech
urządzimy swój Niepokalanów. Bądźcie dobrej myśli.
Około południa załadowano wszystkich na samochody i wywieziono
do Częstochowy. Na alei Najświętszej Maryi Panny stała już długa
kolumna, pełno było niemieckich mundurów, ale na widok nowego
samochodu zebrał się tłum. Zobaczyli habity. – Bracia skąd?
– Niepokalanów. – Boże Święty! Jakaś kobieta w głos zapłakała.
Za chwilę zaczęli podawać paczki z żywnością. Rozległ się wrzask
Niemców. Rozpędzili ludzi: Verboten! Nic nie pomogło. Rzucali im przez
głowy chleb, owoce. Wreszcie podali resztę przez internowanych
cywilów. Ciemno już było, gdy załadowano wszystkich, jak bydło,
do wagonów towarowych i zamknięto szczelnie. Nie obeszło się bez
popychania i pogróżek. Jakiś młody hitlerowiec wyrwał ojcu
Maksymilianowi laskę i odrzucił z wściekłością, ale starszy wiekiem
oficer kazał podnieść i podał ją do wagonu. – Oto jedziemy w nieznane
– powiedział ojciec Maksymilian. – Pozwólmy się prowadzić
Niepokalanej. Niech się stanie, co Ona zechce. Jeszcze chwilę słychać
było szept różańca, ktoś westchnął ciężko i bracia zasnęli. W ciszy
rozległ się tylko miarowy stukot kół. W Lublińcu jakiś kolejarz Polak
uchylił trochę drzwi i do wagonu wpadł świeży pęd powietrza.
W południe zatrzymał się pociąg na stacji Lamsdorf. Był to obóz
przejściowy. Po dwóch dniach wyruszyli dalej na zachód.

Zdawało się, że nawet pociąg jest strudzony. Sapiąc i dysząc, zatrzymał
się w Amtitz. Niedaleko stacji ciągnęły się podwójne druty kolczaste, a
za nimi kilka większych baraków i długi szereg namiotów. W górze z
przeraźliwym gwizdem pikowały niemieckie samoloty. Biegiem prawie
weszli przez bramę i nie zatrzymali się, aż Niemiec wrzasnął na nich: 
Halt! Wskazano im duży namiot z niewielką ilością słomy.

Ojciec Maksymilian zameldował się u komendanta. Oficer
pozwolił modlić się wspólnie rano i wieczorem i śpiewać pieśni.
W październiku brat Teofil ulepił z gliny figurkęMatki Bożej. Ustawiono ją
na centralnym miejscu. Schodzili się cywile z sąsiednich namiotów.
Przychodzili nawet oficerowie obejrzeć figurkę.

Zimno i robactwo nie dały im spać po nocach. Ale najgorzej
dokuczał głód. Rano gorzka kawa z fusami i ćwiartka chleba czarnego.
Na obiad zupa kartoflana, brukiew, kapusta. Na kolację – wodzianka.
Głód jest złym doradcą. Każdy z internowanych chciał dużo i gęstego.
Dochodziło do bójek. Przekleństwa sypały się na głowę dyżurnego.
Kiedyś złamano mu palec. Kopnął go któryś z więźniów tak mocno,
że wiadro wypadło mu z ręki. Zupa się wylała. Oczywiście nie obeszło
się bez ordynarnej kłótni i wulgarnego zastosowania słowa „matka”.
Słysząc to ojciec Maksymilian zerwał się z posłania, na którym siedział
i zawołał podniesionym głosem:  Nie wolno matce ubliżać. Zwykle był
pogodny i cierpliwy… ale matka!... matka jest od Boga dana, aby
ją czcić. Kto wie, co się dzieje teraz z jego matką. Od początku wojny
nie miał żadnej wiadomości.
Minęły już dwa miesiące. Polska była rozbita, skrwawiona, głodna…

Do obozu dochodziły wiadomości o tryumfach Niemców i zdawało się,
że znikąd nie ma nadziei. Ojciec Maksymilian zarządził wśród braci
modlitwy o powrót przez przyczynę świątobliwego ojca Wenantego
Katarzyńca. Zaraz w pierwszych dniach Nowenny nadszedł rozkaz
wyjazdu. Ruch się zrobił. Niemcy popędzali jak zwykle: „schnell, schnell”.
Nie żałując pogróżek i przekleństw, załadowali ich do wagonu i zamknęli.
– Dokąd wiozą? – Przez szparę w drzwiach jeden z braci odczytywał
stacje: Sommerfald… A więc na wschód, do kraju. Wśród głębokiej nocy
pociąg zatrzymał się na stacji. Z trzaskiem otworzono drzwi.
Na opustoszałym peronie rozległy się wrzaski Niemców; piątkami
pognano jeńców do miasta. Szpaler żołnierzy pilnował porządku. Pod
grozą karabinów i pałek biegli jak lawina przez puste ulice Ostrzeszowa,
aż zatrzymali się przed gimnazjum Księży Salezjanów, zamienionym
na obóz.

Dzięki Ci, Boże! Było im teraz cieplej i nie lało się na głowę.
Ludność dowiedziawszy się, że w obozie jest ojciec Maksymilian i bracia
z Niepokalanowa, pośpieszyła z pomocą. Brat Cyprian kwestował
po mieście. – Drogie dzieci – oznajmił kiedyś braciom przełożony,
troskliwy o postęp w dobrem. – Ufajmy Niepokalanej, że zostaniemy
zwolnieni z obozu, lecz nie jesteśmy pewni, czy już w klasztorze, wedle
naszego zwyczaju, przed świętem Niepokalanego Poczęcia będziemy
mogli odprawić doroczne ośmiodniowe rekolekcje. Nic nie szkodzi
na przeszkodzie, żebyśmy tutaj odprawili te święte ćwiczenia duchowne
i jak najgodniej przygotowali się do święta Niepokalanej. Czy dobrze?
Ależ naturalnie! – przytaknęli bracia. Tak więc ojciec Pius miewał
codziennie nauki. Czasem wyręczył go ojciec Maksymilian. Bracia
odetchnęli. W atmosferze modlitwy ich dusze nabierały znowu spokoju
i harmonii. Zaczęło się nowe życie. Komendant obozu, który przed
pójściem do wojska był pastorem protestanckim, na prośbę ojca
Maksymiliana udał się osobiście do miejscowego księdza proboszcza
prosić o Komunię świętą dla braci. – Niech i on się przysłuży
Niepokalanej – powiedział ojciec Maksymilian. O godzinie piątej rano
przyszedł ksiądz wikary z Panem Jezusem. Wartownicy byli
powiadomieni i ułatwili wszystko. Bracia zebrali się w mrocznej sali,
w suterenie, gdzie mieszkali. Krzyż z białej bibułki na ścianie i dwa
drżące płomyczki świec na prowizorycznym ołtarzu, to była cała
dekoracja. W skupieniu, na klęczkach przyjęli Komunię świętą z rąk
kapłana.

Święto Niepokalanego Poczęcia dobrze się zaczęło.
O jedenastej były uczeń Małego Seminarium przyniósł list
z Niepokalanowa, a o drugiej po południu ogłoszono rozkaz wymarszu.
– Do domu! Do Niepokalanowa! – wznosiły się przyciszone okrzyki.
Radość braci nie miała granic. – Jaka Matka Boża dobra, jaka dobra!
– powtarzał do swej gromadki ojciec Maksymilian. Znowu na jego usta
wrócił dawny dziecięcy uśmiech. Serdecznym słowem zachęcał brac
do wdzięczności. Po całonocnej podróży wysiedli na dworcu
w Warszawie. Mój Boże! Na ulicach aż się roiło od niebieskawych
mundurów. Po dwóch, po trzech szli bracia na Starówkę, oglądając ruiny
zburzonych domów.
O godzinie dziesiątej ojciec Maksymilian odprawił u Ojców
Franciszkanów Mszę świętą dziękczynną, a potem brat Hadrian
zakrzątnął się koło śniadania. Wśród serdecznych rozmów i opowiadań
minął ranek w Warszawie, a o czternastej ojciec Pius i bracia wyruszyli
pociągiem do Niepokalanowa.
Ojciec Maksymilian pozostał jeszcze przez jeden dzieńw stolicy.(cdn)




