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Przedświąteczny czas bożonarodzeniowy to okres szczególny 

w ciągu całego roku kalendarzowego, to chwile radości, oczekiwania, 

spotkań z bliskimi, ale także zadumy nad przypominanym co roku 

wydarzeniem, które ukształtowało naszą chrześcijańską tożsamość i 

całe nasze życie znaczy nadzieją, wiarą i wyjątkowością naszego 

istnienia. Czas Narodzenia Pańskiego z jego powtarzalnością 

zastygłą w biblijnych wersetach, z grudniowym uśpieniem przyrody, 

z wigilijną wieczerzą i kolędą śpiewaną od pokoleń, niesie chwile 

skupienia, wyciszenia, refleksji i radosnego przeżywania Bożych 

tajemnic darowanych światu. Na ten świąteczny okres od wielu już 

lat ks. dr Henryk Czembor wydaje co roku niewielką książeczkę 

wypełnioną rozważaniami, poezją, opowiadaniami i duszpasterskim 

komentarzem kierowanym do wszystkich, którzy poprzez lekturę 

słowa pisanego zechcą pochylić się nad Betlejem, grotą narodzenia, 

trwaniem tradycji, tożsamością wyznania w indywidualnym 

poszukiwaniu własnego zawierzenia przekazom i prawdom wiary.  

Tegoroczny tomik rozważań ustrońskiego duchownego to, 

wzorem poprzednich lat, hybrydowe połączenie wspomnianych 

kategorii tekstów i gatunków literackich. To zbiór przesłań, myśli, 

komentarzy przypominających o adwentowym oczekiwaniu, 

przyjściu Zbawiciela, upływie czasu znaczonym przez noc sylwestrową i pierwszy dzień nowego roku. Można 

dodać, że corocznie publikowana książeczka poświęcona tej samej bożonarodzeniowej tematyce za każdym 

razem może nam dostarczyć nowych refleksji, za każdym razem może nam pomóc dostrzec inny aspekt 

przeżywanych dni świątecznych, pogłębiać nasze wyobrażenia o wydarzeniach sprzed dwóch tysięcy lat, 

zachować dystans wobec wszechogarniającej komercjalizacji świąt, w refleksyjnej zadumie cenić odradzający 

się czas tradycji, odnowy, miłości i nadziei. We wstępnym komentarzu autor m.in. pisze: „I tak stara historia 

staje się teraźniejszością, wchodzi w nasze czasy, w nasze życie. I to, co stare, znowu staje się nowe. Z 

dalekiej przeszłości nadchodzi i rozlega się na całym świecie radosna stara – nowa wieść o tym, że narodził 

się nam Zbawiciel (…).” Duszpasterskie słowa przypominają o powtarzalności lat, pór, świąt, przypominają o 

przemijaniu wtopionym w odradzanie pokoleń, podkreślając, że powtarzanie tych samych prawd, tych samych 

tekstów jest naszą potrzebą duchową, wszak bez powrotu do znanych od dzieciństwa tekstów nie ma 

umocnienia, ani wzrostu naszej wiary.  

W prezentowanej książeczce znalazły się przede wszystkim dłuższe i krótsze opowiadania, o tematyce 

biblijnej jak i współczesnej. Jedno z nich przypomina biblijną opowieść o trzech królach, którzy złożyli swój 

hołd nowonarodzonemu Synowi Bożemu. Trzej przyjaciele, mędrcy, znani astrologowie, zgodnie z 

ówczesnymi przekonaniami wierzyli, że w gwiazdach zapisane zostały losy ludzkości. Dostrzegli tę 

najjaśniejszą, która według przepowiedni zwiastowała przyjście na świat wysłannika samego Boga, Króla 

królów, któremu pragnęli pokłonić się i złożyć dary. Dobrze wszystkim znana nowotestamentowa historia 

została opowiedziana przez duszpasterza zgodnie z przetrwałym przekazem ewangelistów, jednocześnie 

stylem uwspółcześnionym, w sposób plastyczny i zachęcający do lektury, podobnie jak przekaz o powrocie 

Jezusa do rodzinnego Nazaretu w roli proroka nauczającego w synagodze, za głoszone słowa odrzuconego 

przez słuchaczy („Przyszedł do swoich”). To króciutkie opowiadanie przypomina nam początek służby Syna 

Bożego i gorzką lekcję, którą odebrał od tych, którzy go znali, ale nie uwierzyli w jego posłannictwo. „Być 

może, że wtedy po raz pierwszy spotkał się z taką wrogością, odrzuceniem przez swoich rodaków, ale później 

powtarzało się to wielokrotnie aż do ostatecznego odrzucenia Go i ukrzyżowania (…)” – czytamy w 

zakończeniu. Te poznane wielokrotnie opowieści biblijne, przedstawione w konwencji krótkich 

współczesnych opowiadań, z jednej strony są powtarzaniem prawd ugruntowanych, z drugiej – pozwolą 



zapewne jeszcze raz się nad nimi zatrzymać, być może wsłuchać się jeszcze bardziej w zachowane ku 

naszemu duchowemu wzrostowi historie. 

Ks. Czembor jest autorem wielu opowiadań, których bohaterowie poszukują wiary, albo przy niej 

trwają, których postępowanie mogłoby być inspiracją dla innych lub zachętą do zadumy nad różnymi 

wymiarami życia, duchowości, wyznaniowej tożsamości. W bożonarodzeniowym zbiorze przygotowanym na 

rok 2016 zamieszczona została m.in. opowieść o sędziwym kantorze z Lipianek, o jego ostatnich 

grudniowych świętach spędzonych w gronie kochającej rodziny, w oczekiwaniu na śmierć. Wczytując się w 

tę wzruszającą historię życia jednego człowieka, życia wypełnionego służbą na rzecz najbliższej wspólnoty 

współwyznawców, możemy odnieść wrażenie, że jest to opowieść niezwykle prawdziwa, opowiedziana z 

duszpasterskim znawstwem tematu, refleksyjnie prowadząca czytelnika ku prostocie wyobrażeń o wierze, o 

tradycji, odchodzeniu i ciągłości pokoleń.  

Dopełnieniem jest duszpasterski wybór wersetów biblijnych uzupełnionych rozważaniami autora – na 

czas adwentu oraz na każdy miesiąc roku; dołączone zostały wierszowane utwory o pięknie wigilijnego 

wieczoru i przyjściu Zbawiciela („Wigilia”, „Przyszedłeś, Panie”). Uzupełniają zebrane teksty refleksje o 

niepowtarzalności danego nam czasu, o potrzebie zadumy nad okresem świąt, własnym ich przeżywaniem, 

trwaniem tradycji oraz siłą modlitwy i wiary.  

Bożonarodzeniowy tomik ks. Henryka Czembora to głos duszpasterza znanego z wielu wcześniejszych 

publikacji religijnych – zbiorów kazań, modlitewników, poezji i innych prac wyznaniowych. Zarówno 

opowiadania, jak i inne dołączone do prezentowanej książeczki teksty, zapewne mogą wzbogacić nasz 

przedświąteczny czas – czas tradycji, oczekiwania i nadziei. 

Tomik jest zapewne do nabycia w ustrońskiej parafii oraz innych parafiach cieszyńskich.  


