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Po liturgicznym okresie 
Adwentu, składającym się z 
poszukiwania i oczekiwania, 

otwiera się przed nami okres Bożego Narodzenia, Boga z nami. Boże 
Narodzenie przywodzi nam na myśl wiele rzeczy. Przede wszystkim dla 
wierzących jest to czas kontemplacji, cennej przestrzeni, która pozwala nam 
umieścić nasze człowieczeństwo w Boskim człowieczeństwie Chrystusa, a 
tym samym zapuścić w życiu korzenie radości. 
Proponujemy drogę kontemplacji w 7 momentach poprzez medytacyjne 
oglądanie obrazu Sandro Botticelliego „Mistyczne Narodzenie Pańskie”. 
Słowa papieża Franciszka, skierowane do artystów 12 grudnia 2020 r., dają 
nam piękną refleksję na temat sztuki jako możliwości pozwalającej na 
zdumienie:  
„W twórczości artystycznej możemy rozpoznać trzy ruchy. Pierwszym jest 
ruch zmysłów, które są  uchwycone w zadziwienie i zachwyt. Ta 
początkowa, zewnętrzna dynamika stymuluje inne, głębsze. 
Drugi ruch dotyka wnętrza osoby. Kompozycja kolorów albo słów lub 
dźwięków ma moc dotknąć ludzkiej duszy. Budzą się wspomnienia, obrazy, 
uczucia… 
Ale twórczy ruch sztuki nie kończy się na tym. Jest trzeci aspekt: percepcja i 
kontemplacja piękna wytwarzają poczucie nadziei, które promieniuje 
również na otaczający świat. W tym momencie ruchy zewnętrzne i 
wewnętrzne łączą się, aby z kolei wpływać na relacje społeczne: rodzą 
empatię zdolną do zrozumienia drugiej osoby, z którą mamy tak wiele 
wspólnego.  
Ten potrójny ruch – zachwytu, osobistego odkrywania i dzielenia się – daje 
poczucie pokoju.  Jak świadczy o tym św. Franciszek z Asyżu, pokój ten 
uwalnia nas od wszelkiego pragnienia panowania nad innymi, pozwala nam 
zrozumieć trudności najmniejszych i popycha nas do życia w harmonii ze 
wszystkimi”. 
Oto sens bożonarodzeniowej drogi: rozważać to, co Boże, aby zanurzyć się 
w cierpiącym człowieczeństwie, bo każde życie jest cenne i trzeba je 
wspierać. „Kryzys sprawia, że ‘cienie zamkniętego świata’ są gęstsze i 
wydają się zasłaniać światło Boskie, wieczne. Nie poddawajmy się temu 

 



 

oszustwu. Szukajmy światła Narodzenia Pańskiego: rozdziera ono mrok 
bólu i czerń”. 

 
 
 
 

 
Dla każdego z powyższych etapów znajdziemy odniesienia do szczegółów 
dzieła i do ich znaczenia: 
1. refleksję na temat obrazu 
2. wskazówki, aby doświadczyć daru Bożego Narodzenia  
    (mała celebracja i rozważanie, aby żyć miłością Boga w nas). 

1. URODZIĆ SIĘ, ABY PÓJŚĆ POZA HORYZONT  
Rozważamy otwartą przestrzeń w głębi groty, widoczny las i 
horyzont światła. 
 

2. NARODZIĆ SIĘ, ABY MEDYTOWAĆ I MODLIĆ SIĘ  
Kontemplujemy Józefa i Maryję obok Dzieciątka. 
 

3. ZRODZONY, ABY WIERZYĆ, MIEĆ NADZIEJĘ I ABY KOCHAĆ 
Kontemplujemy trzech aniołów na dachu, którzy reprezentują 
cnoty teologiczne. 
 

4. NARODZIĆ SIĘ, ABY WSPIERAĆ I UKAZYWAĆ  
Kontemplujemy dwóch aniołów, którzy, po lewej (z mędrcami) i 
po prawej (z pasterzami), ukazują obecność Jezusa. 
 

5. NARODZINY BRACI I SIÓSTR  
Kontemplujemy anioły obejmujące ludzi na pierwszym planie. 
 

6. NARODZIĆ SIĘ, ABY POKONAĆ ZŁO 
Zastanawiamy się nad diabłami, którzy uciekają do pęknięć ziemi: 
„zło”, które możemy pokonać. 
 

7. RODZIĆ SIĘ, ABY TAŃCZYĆ W NIEBIE  
Kontemplujemy taniec aniołów w kręgu, na niebie. 



 

 
 

Rozważamy otwartą przestrzeń w głębi groty,  

widoczny las i horyzont światła 

 
Obserwujemy 
Każdy poród jest jak wejściowe drzwi. Zaczyna 
się, wchodzi i idzie dalej. Rozważamy 
początek odkupienia w narodzinach Jezusa.  
Zastanówmy się nad tym, jak na obrazie 
szopa, w której urodził się Jezus, rozwija się w 
głębi, w grotę. Dno jaskini, z kolei, przemienia 
się w otwarte tło, gdzie widoczny jest las, a 
nieco dalej horyzont światła.  
Wszyscy zaczęliśmy życie od narodzin 
(naszych) i dorastając, naturalnie, poszliśmy 
dalej. Dokonaliśmy wyborów, podjęliśmy 
decyzje... przebiegając drogę życia w 
określony sposób.  
Narodziny są drzwiami, które pozostają 
otwarte, aż do ostatniej ziemskiej chwili 
naszego istnienia, wzrastamy, wyruszamy poza horyzont.  
 
Narodziny Jezusa odnawiają naszą egzystencję, prowadzi ją do swoich 
początków (podobnie, gdy wspominamy nasz chrzest).  
Po raz kolejny mamy okazję prześledzić naszą drogę, starając się nadać jej 
głębię i zdecydowanie ukierunkowując ją na światło. Głębokość i światło. 
Sens i piękno. Przekonanie i zmartwychwstanie. 
 
Żyjemy 
Grota/szopka jest otwarta ze wszystkich czterech stron. Chroni i posyła. 
Pozwala zatrzymać się w towarzystwie świętych (Maryi, Józefa, Dzieciątka), 
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ale potem wyraźnie otwiera drogę, która musi przejść przez las, miejsce bez 
światła. 
Na dnie lasu widzimy jednak światło i tam zmierzają nasze kroki 
 
 
  

Wskazówki dotyczące krótkiej i spersonaliowanej celebracji: 
 
Znajdę czas na ciszę i koncentrację 
zastanowię się nad mrocznymi momentami, które przeszedłem 
poszukam tekstu Pisma Świętego, który będzie towarzyszyć mojej 
refleksji i pokieruje na misyjne ścieżki, znajdę praktyczne wskazówki, aby 
ta refleksja, poprowadziła mnie do działania:  
Co mogę zrobić, wychodząc od refleksji? 
Jak mogę przełożyć ciemność na światło? 
 
Na koniec z wdzięcznością dziękuję Panu za to, co mi ofiarował. 

 



 

 
Kontemplujemy Józefa i Maryję obok Dzieciątka 

 

 
O bserwujemy 
Każde narodziny sprawiają, że się „rodzimy”. Wzbudzają w nas pytania i 
refleksje. Coś się budzi w naszym wnętrzu. W szczególny sposób narodziny 
Jezusa „porusza” niebo i ziemię, cały wszechświat.  
 
 
W obrazie 
dostrzegamy 
szczególnie 
postawy Józefa i 
Najświętszej 
Dziewicy. Józef 
jawi się jakby 
pogrążony w 
medytacji. 
Refleksja 
zdumiona i trochę 
zagubiona (typowy 
aspekt ikonografii 
Wschodu).  
Także i my musimy 
poświęcić czas na „pogrążenie się w medytacji”, czas na refleksję, aby 
ponownie umiejscowić nasze istnienie w stosunku do głębi wartości i idei. 
Osoba Jezusa jest niezbędnym punktem odniesienia, aby wzrastać w 
autentycznie ludzkim życiu. Jeśli nie „myślimy” o tym, ryzykujemy, iż z wielu 
pięknych rzeczywistości naszego istnienia nie będziemy się cieszyć.  
 
Maryja natomiast wydaje się otwarta, obszerna. Kłania się w modlitwie, 
staje twarzą w twarz ze swoim Synem, a jednocześnie wydaje się smukła; 
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podnosi się, chociaż klęczy. Nasza modlitwa ma źródło i cel. Rodzi się z 
kontemplacji Jezusa, aby uczynić nas lepszymi ludźmi, którzy wznoszą się, 
rodzą się ponownie. Modlitwa przemienia nas samych.  
Spojrzenie, ukształtowane przez spotkanie z Chrystusem, kieruje się do 
świata, do ludzi, których spotykamy. Celem naszej modlitwy jest życie jako 
dzieci Boże, a nie jako niewolnicy. Wolni od tego, co nie jest autentycznie 
ludzkie. Osiągamy ten cel w spotkaniu z innymi.  
 
Nasze spojrzenie, ukształtowane przez miłość Boga w nas, zwiększa naszą 
zdolność do miłości. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Żyjemy 
Dziecko znajduje się w centrum sceny. Przyciąga uwagę Matki, która 
obserwuje je ze zdumieniem i uwielbieniem, jak tylko matki to potrafią, 
nigdy się nie zastanawiając nad tym, skąd bierze się ta ich niesamowita i 
delikatna postawa. 
Nie widzimy twarzy Józefa, który zawsze trzymał się w tle w Bożym planie. 
Jest zanurzony w swoim zwyczajowym zachowaniu: milczeniu i refleksji. 
Uderzają nas jego nagie stopy: w to, co jest święte wchodzi się na palcach. 
 



 

 
  

Wskazówki dotyczące krótkiej i spersonalizowanej celebracji: 
 

znajdę czas na ciszę i koncentrację 
zastanowię się nad gestami Maryi, Józefa i Dzieciątka i postaram 
się utożsamiać duchowo z ich postawami 
poszukam tekstu Pisma Świętego, który będzie towarzyszył mojej 
refleksji i pokieruje na misyjne ścieżki 
znajdę praktyczne wskazówki, aby ta refleksja poprowadziła mnie 
do działania:  

Co mogę zrobić, wychodząc od refleksji? 
W jaki sposób mogę wyrazić czułość, troskę, potrzebę, 

pokorę? 
Na koniec z wdzięcznością dziękuję Panu za to, co mi ofiarował. 

 
 



 

 
Kontemplujemy trzech aniołów na dachu, którzy 

reprezentują cnoty teologiczne 

 

 
 
Obserwujemy 
Obraz ukazuje nam anielski chór. Są to trzy anioły ubrane w stroje o 
odmiennych kolorach. Biały oznacza wiarę, czerwony miłość bliźniego, 
zielony nadzieję. Możemy dostrzec piękne podsumowanie trzech cnót 
teologicznych. Obraz, w rzeczywistości, sugeruje medytację jednolitą i 
dynamiczną.  
Trzej aniołowie (przedstawiający wiarę, nadzieję i miłość) tworzą chór, 
wyposażony w jedną „księgę pieśni”. To nie przypadek, że książka jest 
głównie w rękach „miłości”, niezbędnej dla wyrażenia każdej innej cnoty, 
głębokiej prawdy każdego istnienia. Wiara i nadzieja robią do tego 
niezbędne odniesienie, bez „czerwonej” miłości nie byłoby ani białej wiary, 
ani zielonej nadziei. Rodzimy się z miłości, aby śpiewać miłość.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiara jest rzeczywistością przeżywaną, a nie teoretyczną wiedzą o jakimś 
boskim atrybucie (nie do wykazania naukowo i dlatego będącego 
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przedmiotem wiary). Wiara w Boga-Miłość wiąże się z wyrażeniem 
konkretnej, namacalnej miłości do innych.  
 
A jaki sens miałoby bierne czekanie na magiczne rozwiązanie trudności i 
problemów, które nieuchronnie są częścią ludzkiego doświadczenia? Także 
nadzieja (podobnie jak i wiara) przyobleka się w ciało. W rzeczywistości, ona 
ożywia (lub hamuje, gdy jest nieobecna) drogę, osobistą historię każdej 
osoby. Życie z nadzieją nie oznacza czekania na coś, ale jasny wybór 
kierunku zbawienia, wytyczania naszymi wyborami nowych ścieżek, po 
rozległych równinach Królestwa Bożego, które jest wśród nas.  
 
Miłość bliźniego przynosi nam pokój. Wiara i nadzieja trzymają (jak 
przedstawia obraz) gałązki oliwne. Jeśli w naszej miłości nie odnajdujemy 
„obramowania” pokoju (jeśli nasza zdolność do miłości nie daje nam 
pokoju), oznacza to, że nie ma miłości. Może to być pewne aspiracja do 
miłości, pragnienie lub własne przekonanie nabyte przez praktyki religijne 
... ale nie autentyczna miłość.  
 
Wspierajmy rękami miłości księgę naszego życia.   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Żyjemy 
Trzej aniołowie są połączeni Księgą Pisma Świętego. Jest ono źródłem, które 
karmi wiarę, nadzieję i miłość. Wydaje się, że to oni trzymają Księgę w ręku. 
A tymczasem to Księga podtrzymuje drogę wierzącego i pozwala mu żyć 
zgodnie z Ewangelią. 
Trzy kolory, aby wyrazić odmienność tych podstawowych cnót dla życia 
chrześcijańskiego, które jest kolorowe i nie spłaszczone. 
 

 
 
  

Wskazówki dotyczące krótkiej i spersonalizowanej celebracji: 
znajdę czas na ciszę i koncentrację 
zastanowię się nad gestami aniołów, ich jednością w 
różnorodności 
poszukam tekstu Pisma Świętego, który będzie towarzyszył mojej 
refleksji i pokieruje na misyjne ścieżki 
znajdę praktyczne wskazówki, aby ta refleksja poprowadziła mnie 
do działania:  

Co mogę zrobić, wychodząc od refleksji? 
Jak wyglądałoby moje życie bez wiary, nadziei i miłości? 

Na koniec z wdzięcznością dziękuję Panu za to, co mi ofiarował. 
 



 

 
Kontemplujemy dwóch aniołów, którzy, po lewej (z mędrcami) 

i po prawej (z pasterzami), ukazują obecność Jezusa. 

 
 

 
 
Obserwujemy 
Pokazywać obecność Jezusa. To przepiękna definicja zadania osoby 
wierzącej. Pokazano nam Go, myśmy Go spotkali i oddali Mu hołd, teraz 
ukazujemy Go innym. Albo lepiej: najpierw prowadzimy ich do miejsc 
spotkania, a później wskazujemy, gdzie obecny jest Jezus.  
 
Obraz pokazuje nam dwa przykłady tego przepięknego zadania. Jest 
wypełnione przez aniołów, i to 
powinno nas bardzo pobudzić: nie 
chodzi o jakieś tam zadanie czy o 
zadanie mało istotne.  
Jeden, z lewej, ubrany w czerwony 
strój, przyprowadził mędrców i 
pokazuje im Jezusa. Drugi, w bieli, 
czyni to samo z  dwoma pasterzami.  
Obydwaj aniołowie, w ręce 
wyciągniętej w stronę Jezusa, 
trzymają gałązkę oliwną, znak 
pokoju. Zarówno mędrcy jak i 
najprostsi pastuszkowie, mają na 
głowie koronę z liści laurowych, co 
nadaje im nową kwalifikację osób 
posiadających cnoty.  
 
Dobrze pomyśleć czasami o 
„aniołach”, którzy prowadzą osoby 
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na spotkanie z Jezusem. 
Ludzie, którzy własnym 
zachowaniem, wartościami 

wiarygodnie 
poświadczonymi w ich życiu, 
“pokazują” obecność Jezusa 
w świecie.  
Nie chodzi o to, by pozostać 
u boku szopki, oczekując 
nadejścia mędrców czy 
pasterzy, by móc im 
powiedzieć: „tam jest 
Jezus”. Rodzimy się, aby 
towarzyszyć. To jest cenny 
gest: po drodze, pośród 
radosnych, a także smutnych 
rzeczywistości życia, są 

„aniołowie”, którzy pomagają ujrzeć obecność Jezusa.  
 
Jeżeli towarzyszenie było skuteczne, owocem spotkania z Jezusem będzie 
pokój, a przede wszystkim początek nowego życia. Także pasterze i mędrcy, 
w rzeczy samej, po spotkaniu z Dzieciątkiem stali się „aniołami”, osobami 
prowadzącymi i głosicielami dla innych „pasterzy” czy „mędrców”, którzy 
nadal kręcili się bez wartościowego kierunku. Jest to bardzo uniwersalna 
misja. Pamiętajmy, że pasterze byli pogardzani i wyszydzani w czasach 
Jezusa, a „mędrcy" (termin później przebarwiony  w „magów”) z pewnością 
nie cieszyli się szacunkiem władz religijnych.  
 
Są wieńce laurowe dla 
wszystkich, wszyscy 
nabieramy cnót, jeśli 
spotkamy kogoś, kto 
naprawdę pokazuje nam 
obecność Chrystusa. 
 
 



 

Żyjemy 
Z jednej strony Mędrcy, z drugiej pasterze. Wydaje się, że są to odległości 
niemożliwe do wypełnienia: mądrzy i prości; naukowcy i analfabeci; 
wystawne szaty i bose stopy; bogactwa i nędza; złoto, kadzidło i mirra oraz 
puste ręce. Jednak nie ma dystansu między tymi dwiema grupami, 
ponieważ tam, w biednym i nieozdobnym miejscu, którym jest szopa, 
zaczyna się koniec nierówności między ludźmi, w Bogu-Dziecku, które strąca 
potężnych z tronów i podnosi pokornych.  

  

Wskazówki dotyczące krótkiej i spersonalizowanej celebracji: 
znajdę czas na ciszę i koncentrację, 
zastanowię się nad nad gestami aniołów, którzy wzywają ludzi z 
różnych środowisk do osiągnięcia tego, co Bóg przygotował dla 
nas, 
poszukam tekstu Pisma Świętego, który będzie towarzyszył mojej 
refleksji i pokieruje na misyjne ścieżki, 
znajdę praktyczne wskazówki, aby ta refleksja poprowadziła mnie 
do działania:  

Co mogę zrobić, wychodząc od refleksji? 
W jaki sposób mogę towarzyszyć ludziom w spotkaniu z 

Bogiem? 
Na koniec z wdzięcznością dziękuję Panu za to, co mi ofiarował. 

 



 

 
Kontemplujemy anioły obejmujące ludzi na pierwszym planie 

 
 

 

 
Obserwujemy 
Na pierwszym planie obrazu, obserwujemy aniołów obejmujących ludzi 
cnotliwych (mają głowę zwieńczoną laurem).  
Mając na uwadze całość malunku, scena, bardziej niż o pocieszających 
objęciach czy gestach przekazywania powszechnego pokoju, wydaje się być 
ziemską wersją tańca, który odbywa się w górze, w niebie. Tańce na niebie 
i tańce na ziemi, kosmiczne świętowanie. 
Przedstawione gesty mogłyby być zinterpretowane w obydwa sposoby. 
Również w tańcu towarzyskim, choć w niektórych momentach, para zawsze 
się obejmuje. Radosne uściski, dlatego taniec, który pociesza i ożywia.  

 
Także i tej scenie symbolicznie towarzyszą gałązki oliwne, znak pokoju. 
Wydaje się, że gałęzie przechodzą z rąk do rąk, od aniołów (pamiętamy o 
„towarzyszących” aniołach trzymających gałązki oliwne) do różnych ludzi. 
Od lewej do prawej: pierwszy (obejmowany przez anioła ubranego na 
zielono) już ściska gałąź w dłoni: drugi, tańcząc z aniołem w białych szatach, 
tak samo; trzeci, w parze z aniołem ubranym na czerwono, jeszcze nie 
uchwycił gałęzi, która pojawia się w rękach anioła. Rodzimy się, aby 
wymieniać znaki pokoju.  
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Połączone z gałązkami oliwkowymi pojawiają się białe wstęgi z napisami. 
Możemy sobie wyobrazić, że są to spersonalizowane wiadomości, dla 
każdego jego własna. Nie chodzi o wymianę ogólnego pokoju, jako życzenia 
wspólnego i być może niezaangażowanego. Otrzymujemy dar pokoju 
pomyślany dla nas, otulający i pocieszający, jak objęcie.  
 
Z pewnością nie jest to ostatnie przekazanie tych gałązek z rąk do rąk. Nie 
byliby cnotliwymi ludźmi, gdyby uważali się za ostatecznych odbiorców 
daru. Pokój musi być przekazywany z tą samą radosną hojnością (z 
„tańcem”), z którą został przyjęty. Tylko trzeba być pokornymi i uważnymi 
w wymianie wstęgi. To nie był napis dla wszystkich, ale dla nas osobiście. 
Teraz musimy wziąć kolejną białą wstęgę i napisać na niej piękne przesłanie 
pokoju, spersonalizowane, skierowane do osoby, której ją przekażemy.  
 
Miło jest troszczyć się o innych z taką delikatną uwagą, dbającą o szczegóły, 
przemyślaną i przemodloną, aby przyniosła korzyść, by 
nastał prawdziwy pokój i dobro.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Żyjemy  
Aniołowie zstępują z nieba, aby objąć ludzi, przed miejscem wcielenia. Nie 
ma już niewłaściwego dystansu, a wierzący czuje, iż otrzymuje Boże objęcie, 
ogarniające życie w całości. Uścisk pokoju, pełen komfortu i pocieszenia. Są 
to dary dane ludziom „kochanym przez Pana”. Zaczynając od tego 
wydarzenia każdy z nas jest w stanie dać samego siebie. „Bo o to właśnie 
chodzi, nie tylko dać to, co się ma, co się posiada, ale dać to, kim się jest. 
Ale dar dla drugiego – słowo, gest, poświęcenie, troska, obecność – jest 
możliwy tylko wtedy, gdy zdecydujesz się na bliskość, uczynić się bliskim 
drugiego, zaangażować się w jego życie, chcąc nawiązywać relację z innym. 
Wtedy to, co było prawie niemożliwe, a w każdym razie trudne, męczące, 
stanie się niemal naturalne, ponieważ jest w nas, w naszych głębinach, 
zdolność dobra: jest ona przebudzona, jeśli nie zrodzona, właśnie przez 
bliskość, kiedy abstrakcja i odległość ustają, a rodzi się relacja”. (Enzo 
Bianchi) 

Wskazówki dotyczące krótkiej i spersonalizowanej celebracji: 
znajdę czas na ciszę i koncentrację 
zastanowię się nad gestami objęć aniołów  
poszukam tekstu Pisma Świętego, który będzie towarzyszył mojej 
refleksji i pokieruje na misyjne ścieżki 
znajdę praktyczne wskazówki, aby ta refleksja poprowadziła mnie 
do działania:  

Co mogę zrobić, wychodząc od refleksji? 
Jakie znaczenie nadaję fizycznemu objęciu? Jak go 

wyrażam? 
Jak mógłbym objąć duchowo ludzkość? 

Na koniec z wdzięcznością dziękuję Panu za to, co mi ofiarował. 
 



 

  
 

Zastanawiamy się nad diabłami, którzy uciekają do pęknięć 

ziemi: „zło", które możemy pokonać 

 

 
 
Obserwujemy 
Taniec powszechnego pokoju szerzy zbawienie w świecie. Nie ma już 
miejsca na zło. „Diabły” uciekają, zdruzgotani uciekają w pęknięcia ziemi, 
raniąc się, dodatkowo, własnymi widłami.  
 
Kontynuujemy aktywną i odpowiedzialną 
lekturę, proponowaną nam przez poszczególne 
sceny obrazu. Nie ma nic magicznego, ani 
automatycznego. To braterstwo pokonuje zło, 
a życie braterskie zależy od naszej zdolności do 
relacji z innymi.  
Pocałunki i objęcia z obrazu to nie tylko kronika 
tego co się wydarzyło, ale symbol. Kiedy 
chcemy (i nie ryzykujemy zarażenia) łatwo jest 
wymieniać uściski. Kiedy natomiast musimy 
„objąć” innych w trudnych sytuacjach (na 
przykład przebaczanie wrogowi), sprawy stają się bardziej złożone, ale 
przede wszystkim bardziej prawdziwe. Są to „uściski”, które zwyciężają zło: 
przebaczenie, cierpliwość, życzliwość, łagodność, hojność, pokora... 
 
Są to możliwe środki zaradcze na zło. Dobre uczynki, które mamy i które 
zawsze możemy dać. Chcielibyśmy mieć magiczną różdżkę, która za jednym 
dotykiem sprawiłaby, że zło zniknie (szczególnie to nieuleczalne), ale 
czekając na ewentualny cud, staramy się dzielić możliwym dobrem, z troską, 
uwagą, cierpliwością, życzliwością, uprzejmymi zachowaniami. 
Pamiętajmy, że także inni ludzie mają w rękach gałązkę oliwną (z jedyną w 
swoim rodzaju wstęgą), aby nam ją wręczyć. Kiedy dostrzegamy aktywną 
wzajemność dobra, chronimy się przed syndromem „zbawców ojczyzny”, 
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który czasami udaremnia dobro naszych działań. 
Czasami robimy dobre rzeczy, ale nie robimy ich 
dobrze. Nie szanujemy drugiego jako naszego 
„dawcy” i ograniczamy go do biernej kategorii 
biorców.  
 
Nowe życie, w którym rodzimy się każdego dnia, jako 
uczniowie Jezusa, czyni nas zwycięskimi wobec zła, 
w miarę jak coś dobrego rodzi się przez nasz sposób 
życia.  
 
 

 
 
  



 

Żyjemy  
Są to figury znajdujące się najniżej, w dole pod Dzieciątkiem. Zło nigdy nie 
przeważy nad łaską, nie ma ostatniego słowa, ono należy do Słowa 
Wcielonego. I jest to słowo, które zawsze sprawia, że dojrzewa życie, 
płodność, zapał do dobra. A jednak istnieje potrzeba czujności, walki, 
rozeznania. Pokusa bycia panami własnego życia pozostaje zawsze utajona. 
Narodzenie Pańskie mówi nam również o zaufaniu i w swej prostocie, 
pokazuje nam kierunek dostawy w miłości czujnej i pracowitej. 
 

 
 

 

 

 

Wskazówki dotyczące krótkiej i spersonalizowanej celebracji: 
znajdę czas na ciszę i koncentrację  
zastanowię się nad sceną małych, przepędzonych diabłów,  
poszukam tekstu Pisma Świętego, który będzie towarzyszył mojej 
refleksji i pokieruje na misyjne ścieżki 
znajdę praktyczne wskazówki, aby ta refleksja poprowadziła mnie 
do działania:  

Co mogę zrobić, wychodząc od refleksji? 
Jak walczyć ze złem, które jest we mnie? 

Na koniec z wdzięcznością dziękuję Panu za to, co mi ofiarował. 
 



 

Kontemplujemy taniec aniołów w kręgu, na niebie 

 
 

 

 
Obserwujemy 
Niebiański krąg, bogaty w elementy symboliczne, jest syntezą wszystkiego, 
co radosne i „taneczne”, w naszym życiu.  
 
Pozwólmy się wciągnąć w wir tańca. Wzbijmy się w lot, nie fantazjując, ale 
przeżywając konkretne rzeczywistości, wzniesionych przez naszą duszę.   
Wszystkie elementy jakie napotkaliśmy w obrazie prowadzą nas w górę, do 
tańca, który wprowadza do boskiej sfery (przedstawionej przez złotą 
kopułę). Rodzimy się razem z Dzieciątkiem Jezus i zmartwychwstajemy 
dzięki naszej żywej i aktywnej zdolności do miłości. Jeśli nie jesteśmy w 
stanie kochać, niebiański taniec pozostanie tylko grą naszej wyobraźni.  
 

 
 
Niebiański wir drzew oliwnych, wstęg i aniołów, którymi jesteśmy my sami, 
kiedy przyjmujemy i dajemy zbawienie. Taniec życia wymaga od nas wiedzy, 
jak żyć „tańcząc”: z zapałem, z rytmem, krocząc, lekko, ale zdecydowanie.  
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Nowy element pojawia się w tańcu niebieskim: fruwające korony. Jest to 
taniec, który nas nagradza, nagroda jest gwarantowana. Wisi tam i tańczy z 
nami.  
Pozwólmy sobie na chwilę oddechu, radości. Szukajmy w nas powodów do 
radości, która czasami nam ucieka, ale która nigdy nas nie opuszcza. Jest 
zachowana w nas, rodzi się i rośnie wraz z Dzieciątkiem Jezus. Rodzimy się, 
by tańczyć na niebie, a kroki naszego codziennego tańca nazywają się 
„zmartwychwstanie”. 
 
Odrodzenie gwarantuje nam radość pewną. W rzeczywistości nie 
odradzamy się przez przypadek ani przez jakąś zewnętrzną okoliczność. 
Odradzamy się na mocy naszych zachowań, naszych wyborów, ucieleśnienia 
Boskiej miłości, którą możemy wyrazić w naszym życiu.  
 
Rodzimy się, aby odradzać się na nowo, aby wziąć udział w tańcu życia. 
 
 

 
 
 



 

Żyjemy  
Pięknie jest zakończyć tę podróż, obserwując taniec aniołów. Obraz 
wolności i radości, daleki od codziennej ociężałości, jakiej doświadczamy tak 
wiele razy. Dante w Raju widzi uczonych i doktorów Kościoła tańczących na 
niebie; coś, którego na pewno nigdy w ich życiu nie robili, prawdopodobnie! 
Jednak, jak mówi kardynał Ravasi, „mądrość może być reprezentowana jako 
tańcząca dziewczyna”. 
Obraz tańca może dać nam wyobrażenie o lekkości Ducha Świętego, która 
z pewnością pomaga nam trzymać stopy na ziemi, zakotwiczone w 
rzeczywistości. Ale jednocześnie jest to potężny oddech, który skłonił 
proroków i nas wszystkich do podróżowania po świecie, głosząc ludziom 
Boży plan. 
 

 

Wskazówki dotyczące krótkiej i spersonalizowanej celebracji: 
znajdę czas na ciszę i koncentrację  
zastanowię się nad sceną aniołów tańczących w niebie 
poszukam tekstu Pisma Świętego, który będzie towarzyszył mojej 
refleksji i pokieruje na misyjne ścieżki 
znajdę praktyczne wskazówki, aby ta refleksja poprowadziła mnie 
do działania:  

Co mogę zrobić, wychodząc od refleksji? 
Jak mogę uczynić życie lekkim, moje i innych? 

Na koniec z wdzięcznością dziękuję Panu za to, co mi ofiarował 



 

 

Ci, którzy się modlą, nigdy nie pozostawiają świata za plecami. 

Jeśli modlitwa nie gromadzi radości i smutków, nadziei i 

niepokojów ludzkości, staje się „dekoracyjną” działalnością, 

postawą powierzchowną, postawą teatralną, zachowaniem 

onieśmielającym.  

Wszyscy potrzebujemy życia wewnętrznego: usunięcia się w 

miejsce i czas poświęcony naszej relacji z Bogiem.  

Nie oznacza to ucieczki od rzeczywistości. W modlitwie Bóg bierze 

nas, błogosławi, a następnie łamie nas i daje, wszystkim głodnym.  

Każdy chrześcijanin jest powołany, aby stać się, w rękach Boga, 

połamanym i wspólnym chlebem.  

Papież Franciszek, Audiencja, 16 grudnia 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Chrystus żyje w wierzących 

którzy otrzymują od Niego życie, pożywienie, cel. 

Luigi Novarese 

 
 
 
Pomocy tej dokonali Luciano Ruga i Angela Petitti 


