ŚWIĘTO NARODZENIA PANA, BOGA I
ZBAWICIELA NASZEGO
JEZUSA CHRYSTUSA

Ewangelia według św. Mateusza (2, 1 – 12)
Rodowód W owym czasie, gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za
panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:
«Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na
Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził
się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i
wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem
judzkim, bo tak napisał Prorok: «A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła
najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który
będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas
ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i
wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł
pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto
gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się
nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali.
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.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do
swojej ojczyzny.

List św. Apostoła Pawła do Galatów (4, 4 – 7)
Bracia! Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z
niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu,
abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami,
Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem
nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli
Bożej.

BOŻE NARODZENIE
Dzisiaj jest święto Narodzin Chrystusa. Od tego dnia w Betlejem zaczyna się
nowa era ludzkiej historii, nowa era życia ludzkości.
Betlejem – słowo to znaczy “dom chleba”, “spichlerz" – i wskazuje na to, że w
jego okolicach mieszkali chłopi, a płodna ziemia karmiła całą krainę. Opatrzność
zechciała, żeby właśnie w takim “spichlerzu”, w błogosławionej krainie, narodził się
i ujrzał światło dzienne inny Chleb, Chleb duchowy i Życiodajny, bez którego życie
człowieka nie jest możliwe.

W tę noc miasto Betlejem i jego okolice zobaczyły i przeżyły budzącą bojaźń
tajemnicę, ale nie ujrzeli jej wszyscy mieszkańcy, a jedynie pobożni. Niebo otwarte,
niezwykła światłość, śpiewający chór aniołów i hołd oddany przez całą ziemię.
Pasterze byli pierwszymi, którzy poczuli, zobaczyli, zrozumieli i poszli za
dźwiękami anielskiego śpiewu. Podeszli do pieczary, w której leżał w żłóbku
odziany w szmaty Zbawiciel nasz Jezus Chrystus. Pasterze usłyszeli anielski śpiew
“Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie ku
dobremu” — i nauczyli tej pieśni ludzi. A jest to pieśń, której każda litera jest na
wagę złota. Jej głęboki sens i wspaniałość, przenikliwość i moc, kształtują i
przemieniają człowieka oraz ludzkie społeczeństwo (…).
Do Zbawiciela przyszli pasterze! To
nie jest wcale dziwne, że nie mędrcom i
uczonym, nie możnym i bogatym, nie
władcom tego świata dano szczęście
usłyszenia pieśni anielskiej, ale właśnie
pasterzom (…).
Takim
właśnie
pasterzom
zwiastowano nową erę ludzkości, a my
dzisiaj winniśmy przede wszystkim
podziękować Bogu za to, że i dzisiaj są
jeszcze tacy właśnie pasterze w naszej
ojczyźnie. Od tego dnia zaczyna się era
szczęścia ludzkości i od tego dnia zaczyna
się cierpienie i wędrówka pośród ludzi
Tego, który porzucił swoją ojczyznę oraz
niebieską świątynię, zstąpił do ludzi i od
tego czasu wędruje pośród ludzi jako
bezdomny. On przychodzi do serca
każdego człowieka i prosi o danie Mu
schronienia. Jezus Chrystus, bez ojczyzny i prześladowany, pozbawiony ojczyzny i
tropiony, wygnany i wydany na Mękę, także dzisiaj, jak w dniu Golgoty, i jak w
średniowieczu. Jest to tragedia Słowa Bożego, które przyszło do ludzi, a z drugiej
strony jest to szczęście tego człowieka, który zrozumie Jezusa i otworzy przed
Bożym Słowem drzwi swego serca, czyniąc z samego Boga swego Przyjaciela i
Towarzysza swego życia.
Zbierzmy się wszyscy i zjednoczmy wokół leżącego w żłobie Zbawiciela i
poprośmy Go, aby był Opiekunem i Przyjacielem naszej małej wspólnoty (…).
Amen.
Św. Grzegorz Peradze, Kazanie na Święto Bożego Narodzenia (fragmenty)

Zdaniem Ojców i nie tylko…
W dniu dzisiejszym Panna Władcę natury zrodziła.
Wszechmocnemu ziemia nocleg w jaskini usłała.
Chóry aniołów, pasterze chwałę śpiewają,
Mędrcy za gwiazdy przewodem w świat wyruszają.
Dla nas się bowiem narodziło Dzieciątko małe, Przedwieczny Stwórca i Bóg!(…)
Słowo swe Ojciec dał — Syn w łonie Matki się począł,
Wszystkich ziem Zbawca — Pan w żłobie dziecięcym spoczął
i patrząc Mu w lica, tak mówi Rodzica:
„Dzieciątko, powiedz: — Jako tajemnie zjawiłeś się we mnie?
W mym łonie Cię widzę — przeto się lękam:
Otom brzemienna jest, choć męża nie znam.
Oto w powiciu oglądam ciebie,
ale dziewictwa mego kwiat pozostał nadal nietknięty.
Tyś go bowiem zachował, gdyś się życiem uradował,
Dzieciątko małe, Przedwieczny Stwórca i Bóg!
Św. Roman Melodos, Hymn o Wcieleniu Chrystusa

Terminy nabożeństw
W przyszłym tygodniu w naszej cerkwi będą sprawowane następujące
nabożeństwa:
· 3 stycznia (sobota przed Świętem Objawienia Pańskiego)
Całonocne czuwanie – godz. 18.00.
· 4 stycznia (niedziela przed Świętem Objawienia Pańskiego)
Święta Liturgia – godz. 10.00.
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