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więc i oglądajmy to Słowo,,które Pan nam okaza; _^
wołają ,wtaz ? pasterzami dusze proste i wierzące i ,'^:1;
psalm: o królestlvie Chrystusoweln, o tem, że''#łł
przyoblókł się w ozdrłbę i moc, On tttwierdzil zki!.'jii
i nie poruszy §ię stolica Jego od wieków. .,Ęadu'"_iY'
wielce, córiio Syonu! Wy}irzykuj, córl<o Jeruza'E|!!'
Oto król t,wój przychodzi święty]i zbawiciel śrviaij§]

Trzecia Msza św. zwana'królewską, głosi całerlii.
światu chwałę Nowonarodzonego. Już tylko na chwil{3.
zafrzymuie się przy ubogim żl6bku, by natychmia;ig
rv wielkim porytvie przertieść nas na łono Przetl. Trójcsó
tei rvielkiej rat]y Bożci, której Słowo jest ,,wielki.--'
rady Aniołem". Już w introicie radość obiawia sĘ
prawdziwym wybucltem_w zachęc,ie do godnego świętoł
wania urocz]rstości: ,,Śpiervajcie Panu pieśń nową;
alborviem dziwne rzeczy uczynił" (t. j. tajemnię Wcie.
lenia i Odkupienia). Niech więc cała ziemia i to, co ją
rapełnia, i niebiosa głoszą chwałę Bocu. Lekcja i Ewaną
gelja, mówiąc to śamo, głoszą chwałę przedwieczn€§o1
pochodzenia Słowa. ,,Na początktl było Słowo.*
rvszystko pt-zez nie się stałol' - mówi św. Jan, a św_
Paweł dod.:jd w lekcji: ,,Syna ...prz.ez którego uczynil
i wieki". Kańczy się Msza św. prośbą, by Zbawiciel,
który-odrodził na§ w Bogu, dał nam żyaie bez końca.

Radość z rtroczystości Bożego Narodzenia prze-
dostaje się z kościoła do domów rodzinnych. Gdy
żjawiają'się pierwsze gl,viazdy na niebie, członkowie
rodziny zasiadają do rvieczerzy rvigilijnej. Zwyczai
ilziełenia się opłatkiem i zapraszania do stołu ludzi riie
mających własnego domtt, przypomina nam miłośó,
którą porvinrriśmy okazywać wszystlrim ludzlom;
choinka z podarkami i zapalonemi świeczkami wska-
zuje na te .dary i łaski, które nam przyniósł Chrystus.

ściele, nie w staience, lecz na oltarzu lub zarvieszano
pośrodlru prezbiierjum w żłóbku,'dodob.lrym do klatki.
Wyrażało to myśl, że Pan Jezus przyszedł na ziemię,
by stać się oliarą ża nas'i rl4ężniem naszym.

-Boże Narodzenie w cza§ach' obecnych.
Christus natus est nobis, venite adoremus . 

(Chry-
sttls się n'am naroclzil, póńżmy, pokłońmy się) - to
są pierwsze słowa (invitatorium) iuttzni, śpiewanej
zwykle o pólnocy i rozpaczynaiącej t. zlv. pasterlrę.
Jatrznia głosi nam w trzech noktuntach, jak z nie.
bios Frzygh.6ri Dzieciątko, Odkupiciel, przycltodzi
w chwale, jako słońce, jako oblubieniec pełen łask

. i rniłosierdzia. Następirie jutrznia zaprasza (cantate
Domino) niebo i ziemię do oddania Mu czci. Trzy Msze
śrv. pastępujące po jutrzni, myśli te rozwijają.

Msza o północy. uwana anielską, mówi o naro-
dzeniu się Syna Rożego w wicczltości: ,,Pan rzekl do
lnnie (Chrysłusa): Tyś jest synóm moim. Jam ciebie
dziś (rv wieczności) zrodzil". Czemu wzburzyli s;ę
poganie przeciw Rogu, gdy On jako dzieciątko, ukry-
rvając p.otęgę, przychadzi ich odkubić; wszak kiedyś
przyjdzie w całej potędze, siedząc po prawicy Ojca,
przyidzie^ by sądzić. Tynrczasenr tylko aniołowie wie-
dzą o llarodzelliu się Dzieciąlka i cześć Mu oddają,
śpiórvając radosny hymn (Gloria in excelsis), najpierw
\Yprowadzony do tej Mszy Śrv.

Msza o brzasku jutrzenki, zwana pasterską. ody
śrvlatło słoneczne powoli rozlewa się rrad ,ziemią, \r,i itl-
troicie Kościół śpiewa: Śi,viatłość zabłyśnie dziś nacl,
ilami, albowiem narodził sję nam Pan i, chociaż spo-
czywa w żłóbku, iako niemowlątko, Ędzie on nazrvally
Prze.dziwny, Bó& Książę pokojtt, Ojciqc przyszłego
rvieku, którego królestwu nie będzie końca. - Idżmy

:.
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Boże; Naroclzenie, & w szczegóIności Wigilja, rna

ł nas ze wszy-stkich świąt cechę naibardziei rodzinną,
ilomową, serdeczną, odpowiadajQcą cbarakter,owi mie-
szkańcórv i ich zwyczaiont, odznaczającym się otwar-
tością,'-towarzyskością i gościnrlością; a jeżeii dziś
reguła ta mniej jest powszechną, niż przed laty, przy-
pisać to należy ptędzei przeobrażeniu się stosunków
towarzyskich, niż zlnienieniu się przyrodzanych skłon-
ności.

obchód Bożego Narodzenia płłączotly jest z cał],rn
szeregiem nairozmaitszyclr zwyczajdrv, które w prze-
ważnej części zwlaszcza po wsiach, przechorvały się
do czasów obecnych. Przy dzisieiszei okazji poprze-
staniemy na zapoznaniu czytelników swoich z hisiorją
iasełek.

chodzenie po domach n szopką, czyli jasełkami,
lvzięło początek swój z przedstawień kościelnych, nry-
obrażających z nadejściem rocznicy Boźego Narodzenia
ów pamiętny żłóbek, czyli jasełka w staience Betleem-
skiej, tak sarno. jak jeszcze do tej pory w dzień Zmar-
twychwstania pańskiego wrządzane są pQ. świątyniach
rvyobrażenia grobu Chrystusa.

Wedlus świadectwa św. Bonawentury pomysł do
wządzenia jasełek miał podać jeden z największych
_$viętych, Franciszek Seraficki.
. Śrvięty Franciszek z Assyżu (żyiący we Włoszeclr
od ll82 do 1226 r.) na trzy lata przed śmiercią zacząl
przemyśliwać o tem, iakby odświeżVć pamięć narodzin
Dzieciątka Jezus i iekby je odprawiać z naiwiększą
uroczystością celen wzbudzen,ia silniejszego ducha
oobożnoścL

aftzymawszy pozwolenie papieża tlonorjusza, ka"
zal zrohić jasełka, rianieść siana do groty i przypro-
rvadzić tam wołu i osła, a następnic zgramadził lrrdność
okol:czną, i las, w którvm te pierrvsze jasełka bvły
urządzone, zabrzmial pieśniami pobożnemi, a Ćudowna
ta noc była tak świetną i uroczystą. że lł,ielu obec.
rlycll ze wzruszcltia zalctvało się łzam!.

przv jasełkach św. Franciszek miał kazanie do lu-
du o narodzeniu się ubożuchnego Króla; a ilekrŃ
chciał Go nazwać po imieniu, nazywał pieszczotliwię
Betleernskiem Dzieciątkiem.

Tym sposobem jasełka zjawily się najprzód po.
kościoiał:h, llależlicyclt oo 0O. lranciszkanów i następ-
liie z ,za_konem franciszkańskinł, który wkrótce po
srvojem zalożeniu ptzyszedł do krajów polskiah, zwy-
czaj ten przyiąl się i rozpowszechllił u. nas od tazu, bó
przyznać kzeba, ze św. Franciszek miał niezrównany
dar poprrlaryzowania wszystkiego, to znacry, rrtż!:
stosowania najszczytniejszych pomysłów do praktykl
codziennego życia.

Z iaką okazałością za dawnych czasów urząd,zanó
u lras iasełka-w świątyniach Pańskich, barwnie opisah
Deotyma w srvei historycznei powieści ,,Branlri w ia"
syrze", gdzie przedstawia przygotowania prze,dświą"
teczne na dworze Bolesława V, Wstydliwego. i

Oto otlis: ,,Królcrvna ze swym rlworern ubiera
Jasełka. cóż la za pyszna zabawal pełna zabiegóvl
i gorączki. bo tszystltie kaicloły kralrowskie szykui4
takie widorviska, wszyscy mieszkańcy miasta prze.
sadzają się w ich przystrajaniu, a królorva po§tanowił*,


