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Cá estamos, a chegar à meta do nosso caminho! Há quantos dias José e Maria deixaram a sua 
aldeia de Nazaré para se irem recensear a Belém, a cidade de David, de onde José era originário? O 
evangelista São Lucas, cuja narrativa é proclamada no decorrer da Missa da Noite de Natal, não nos 
dá esse pormenor. Mas o que ele sublinha claramente é que o nascimento do Salvador vai ter lugar 
enquanto Maria e José, tal como qualquer um dos seus contemporâneos, cumprem este ato cívico de 
se recensearem.
Por aqueles dias, saiu um édito da parte de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este 
recenseamento foi o primeiro que se fez, sendo Quirino governador da Síria. Todos iam recensear-
se, cada qual à sua própria cidade. Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu 
até à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de David, a fim de se 
recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida. E, quando eles ali se encontravam, 
completaram-se os dias de ela dar à luz e teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos e 
recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria.
Na mesma região encontravam-se uns pastores que pernoitavam nos campos, guardando os seus 
rebanhos durante a noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refulgiu em volta 
deles; e tiveram muito medo. O anjo disse-lhes: «Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, 
que o será para todo o povo: Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias 
Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manje-
doura.» De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: 
«Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado.» (Lc 2,1-14).

Também para nós o Salvador não se torna presente em mais lado nenhum senão no or-
dinário, no comum da nossa vida, enquanto cumprimos fielmente e humildemente as tarefas 
que nos incumbem, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional… Quando nos aproximamos 
do Presépio, onde Maria acaba de recostar o seu Filho primogénito, vemos com os nossos olhos que a 
vinda de Deus à nossa vida é ao mesmo tempo extraordinária e muito simples. Desde há nove meses 
que Maria deixava o seu Filho tomar carne da sua própria carne. Para ela não havia nada mais mis-
terioso nem também nada mais real do que esta vida que nela crescia. Quanto a nós, a fé garante-
nos que a presença de Deus em nós é a realidade mais escondida e a mais verdadeira, 
a mais misteriosa e a mais simples da nossa existência. Ajoelhados diante do Menino do Presépio 

Doszliśmy, zbliżamy się do celu naszej podróży! Ile dni temu Józef i Maryja opuścili Nazaret, 
aby udać się na spis powszechny do Betlejem, miasta Dawida, skąd pochodził Józef? Ewangelista 
Łukasz, którego ewangelia będzie czytana podczas Pasterki, nie podaje nam tego szczegółu. Zamiast 
tego zdecydowanie podkreśla, że   Zbawiciel rodzi się, gdy Maryja i Józef, jak wszyscy im współcześni, 
dokonają obywatelskiego obowiązku udziału w spisie ludności. 

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym 
świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali 
więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta 
Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu 
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przeby-
wali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pie-
luszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przeby-
wali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański 
i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie 
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem 
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla 
was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła 
mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a 
na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał». (Łk 2,1-14)

Również dla nas Zbawiciel staje się obecnym w codzienności naszego życia, podczas gdy my wiernie 
i pokornie realizujemy to, co do nas należy w życiu rodzinnym i zawodowym... Gdy zbliżamy się do 
żłóbka, w którym Maryja złożyła swego pierworodnego Syna, widzimy naszymi oczami, że przyjście 
Boga do naszego życia jest zarówno niesłychane, jak i bardzo proste. Przez dziewięć miesięcy Maryja 
pozwalała swojemu synowi „brać ciał” z jej własnego ciała. Nie było dla niej nic bardziej tajemni-
czego, ale też nic bardziej realnego niż to życie, które w niej rosło.  Jeśli chodzi o nas, nasza wiara 
przypomina nam, że obecność Boga w nas jest najbardziej ukrytą i najprawdziwszą rzeczywistością, 
najbardziej tajemniczą i najprostszą rzeczywistością naszego istnienia. Klęcząc przed Dzieciątkiem 
w żłóbku, odkrywamy, że aby przyjąć obecność Boga, wystarczy milczeć i otworzyć się na Tego, który 
wyciąga do nas ręce: „Zbawiciel jest dzieckiem, które nas do siebie przyciąga”.
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Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: «Pójdźmy do Betlejem i zo-
baczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, 
Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym 
Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Mary-
ja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i 
wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. (Łk 
2,15-20)

O świcie, w poranek Bożego Narodzenia, głoszony jest dalszy ciąg nocnej Ewangelii: pasterze przyby-
wają do Betlejem, odnajdują Nowonarodzonego zapowiedzianego przez aniołów, opowiadają o tym, 
czego doświadczyli, po czym odchodzą, śpiewając Bogu chwałę. przez jakiś czas wokół kołyski Dzie-
ciątka panował radosny gwar, teraz znów spowija go cisza. A Maryja oferuje nam postawę duchową, 
która w Boże Narodzenie i wszystkie następne pomoże nam zebrać owoce tych ćwiczeń duchowych 
i sprawi, że będzie ona karmić całe nasze życie: „Maryja ze swej strony zachowała to wszystko, roz-
ważając je w swoim sercu”.  Przy żłóbku wspominamy to, czego doświadczyliśmy dzięki Panu w tym 
Adwencie. Prawdopodobnie niewiele „sensacyjnych” rzeczy, ale bez wątpienia staliśmy się bardziej 
uważni na dyskretne przejście Jego Ducha Świętego w naszym życiu: to Jego aktywna obecność, za-
wsze w głębokim centrum naszego życia. Dziękujmy i podtrzymujmy pragnienie przeżywania każdej 
chwili naszego istnienia pozostając „związani” z Obecnością działającego Boga. Dajmy świadectwo 
tym, którzy są nam bliscy. 

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT!
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