
Abp Grzegorz Ryś  

- Piąta Ewangelia - Daj się poprowadzić  Słowu -                    

wyd. Rafael, Kraków 2020 
 

W ramach "Szkoły Słowa Bożego" prezentujemy kolejny fragment książki:  

 

 Betlejem 

 

Pole pasterzy 

 

 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją 

trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, 

tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję 

wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:  dziś 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 Jego upodobania.  Gdy aniołowie odeszli 

od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i 

zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z 

pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.  Gdy Je ujrzeli, 

opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.  A wszyscy, którzy to 

słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja 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 było powiedziane. 

 



Dwie myśli pod rozwagę.  

Pierwsza jest związana z orędziem, które głoszą aniołowie:  

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma 

upodobanie!”.  

Gdy czytamy Ewangelię dzieciństwa u św. Łukasza, to zauważamy, że on czyni 

wszystko, żeby precyzyjnie datować te wydarzenia.  

Mówi na przykład, że Jezus narodził się za czasów cesarza Oktawiana Augusta.       

Ten szczegół jest o tyle ważny, że August był uważany za władcę, który podarował 

światu wreszcie pokój. Do Oktawiana Augusta Rzym się bił, potem właściwie już nie.  

Od niego zaczyna się taki okres w dziejach Rzymu, który nazywa się Pax Romana, 

pokój rzymski.  

Ojcowie Kościoła mówili zresztą, że to jest znak, jak Pan Bóg przygotowuje                         

w swojej opatrzności przyjście Syna Bożego. Chrystus narodził się w takim czasie, w 

którym zaprzestano wojen i świat stał się właściwie jednym państwem. Owszem, pod 

kontrolą Rzymu, ale właściwie Rzym zapewnił temu państwu świetny system dróg, 

którymi się można było przemieszczać, i jedną administrację.  

To było bardzo ważne, że właściwie po całym ówczesnym świecie można było 

podróżować, nie przekraczając żadnych granic. Ten świat miał też jeden wspólny 

język, którym był język grecki.  

Opatrzność więc jakby z wielką przemyślnością wybrała moment 

wcielenia Syna Bożego. 

 Wracamy do Oktawiana Augusta i tego, że jego nazywano władcą, który 

podarował światu pokój. Otóż w Rzymie, nad Tybrem, stoi ołtarz, który nazywa się 

Ołtarzem Pokoju, Ara Pacis. To był ołtarz, który wzniesiono ku czci Oktawiana 

Augusta.  

Łukasz o tym wszystkim wiedział, kiedy pisał swoją Ewangelię, i chciał nam 

powiedzieć, że nie Oktawian August daje światu pokój, ale nowo narodzone Dziecię.  

To daje dużo do myślenia. Bo to, jak Rzym zapewnił światu pokój, wiemy.                  

Gdy ktoś nie chciał spokoju, Rzym umiał mu pokazać, gdzie jest jego miejsce, umiał 

go wdeptać w ziemię.  

Jezus nie ma nic wspólnego z takimi metodami.  

On jest Władcą Pokoju, bo pokój nie jest tylko brakiem wojny.  

Jedno z najpiękniejszych zdań II Soboru Watykańskiego brzmi:  

„Pokój nie jest prostym brakiem wojny”. 



Pokój oznacza harmonię, życie ludzi połączonych ze sobą w sposób sensowny jakąś 

głęboką relacją.  

Jezus więc od samego początku pokazuje się jako Książę Pokoju, zbiera ludzi 

pozornie od siebie bardzo dalekich.  

Ale – i to jest myśl pierwsza – każdemu z nas zdarza się żyć w jakimś 

konflikcie. Bo bardziej się kłócą ze sobą ludzie, którzy się kochają. Jeśli kogoś się nie 

kocha, to ma się go w nosie, więc po co się kłócić.  

Ale z kimś bliskim niejednokrotnie zdarza nam się wejść w konflikt. Myślę, że 

nawet niezdrowo jest go unikać.  

W dokumencie przedsynodalnym na temat rodziny, która nazywa się 

instrumentum laboris, ojcowie synodalni zwracali uwagę, że dzisiaj człowiek boi się 

wejść w konflikt z drugim, bo mu się wydaje, że lepiej siedzieć cicho. A wtedy 

przecież tak naprawdę rezygnuje się z rozwoju.  

Można na przykład w ten sposób zrezygnować nawet z wychowania młodego 

pokolenia. Młody człowiek rozrabia i podskakuje, a ja nic mu nie powiem, bo mógłby 

się na mnie jeszcze bardziej zdenerwować.  

Dzisiaj jest taki sposób, żeby uniknąć konfliktu: zagłaskać i uciec. Nie o to chodzi. 

A niech się młody zdenerwuje! Wejdź z nim w spór! Spór jest czymś bardzo ważnym.  

Pytanie tylko, jak go rozwiązujemy. Bo można ze sporu wychodzić na sposób 

„rzymski” – wbić kogoś w ziemię, zawsze postawić na swoim i koniec – albo 

odnajdując się na pogłębionym poziomie wspólnoty.  

Pokój to nie jest brak wojny.  

Ci, którzy wprowadzają pokój, są w błogosławieństwach nazwani dziećmi Boga. 

Ale zaprowadza się pokój nie tylko przez to, że unika się wojny, i nie w ten sposób, że 

się coś na kimś wymusza. 

Druga myśl. Jezusa znaleźli mędrcy i pasterze, to znaczy z jednej strony ludzie 

ogromnej wiedzy, a z drugiej strony ludzie ogromnej prostoty.  

Pewien biskup amerykański, wybitny kaznodzieja Fulton Sheen, komentując 

Ewangelię dzieciństwa Jezusa, tak mówił:  

„Chrystusa znajdują albo ludzie uczeni, albo prości; nie znajdują Go ludzie, 

którzy w życiu przeczytali jedną książkę”.  

To jest bardzo mocne, ale głębokie.  

Najgorszy jest człowiek, który przestał być prosty, bo przeczytał jedną książkę                 

w życiu.  



W tym jest wezwanie do tego, żeby się nie zatrzymywać w swoich pytaniach                     

i poszukiwaniach; żeby uniknąć takiej postawy, że już się nie szuka, bo się przeczytało 

przecież jedną książkę. 

To miejsce wzywa nas do prostoty, wzywa nas do pokory, do poczucia, że Bóg nam 

ogłasza rozmaite prawdy nie dlatego, że jesteśmy kompetentni i nie wiadomo jak 

przygotowani.  

 On nas znajduje mimo całej naszej niewiedzy, mimo wszystkich osądów                            

i podejrzliwości, jakie w stosunku do nas mogą mieć ludzie.  

 

Pan Bóg znajdzie do nas drogę. 

 

Jeśli zaczęliśmy Go szukać i poznawać, to ważne jest, by się na tej drodze nie 

zatrzymać gdzieś w połowie, nie dać się zaspokoić byle czym, ale przechodzić od 

postawy pasterzy, przy całej ich prostocie, do postawy mędrców.  

Jedni i drudzy znajdują Jezusa. 
 

 

Bazylika Narodzenia Pańskiego i grota Narodzenia 

 

 

  

Miejsce narodzenia Jezusa to grota. Pod nami jest cały system grot.  

Korytarzem po prawej stronie dochodzi się do groty Bożego Narodzenia. Ten 

system grot pozwolił na to, aby w IV wieku powstał przy grocie Bożego Narodzenia 

pierwszy klasztor. Te sąsiednie groty zostały zajęte przez pobożnych mnichów na 

klasztor. Najsławniejszym z tych mnichów był św. Hieronim, który w tym miejscu 

tłumaczył Pismo Święte na łacinę.  



Grota Narodzenia jest dzisiaj odcięta od pozostałej grupy grot. Klucz do drzwi do 

niej mają franciszkanie. Ołtarz główny, pod którym jest gwiazda wskazująca miejsce 

narodzin Pana Jezusa, jest ołtarzem prawosławnym.  

 

 
 

Tam katolikom nie wolno sprawować Eucharystii. Do dyspozycji Kościoła 

katolickiego jest boczny ołtarz Trzech Króli. Nieopodal - jak podaje tradycja -  miał 

stać żłóbek, w którym złożono Pana Jezusa.  

Pamięć o grocie, w której przyszedł na świat Jezus Chrystus, była w tradycji mocno 

przechowywana.  

Cesarz Hadrian, ten sam, który przykrył grób Pański w Jerozolimie i wybudował na 

nim świątynię pogańską, to samo zrobił tutaj -  na grocie posadził gaj ku czci Adonisa, 

żeby zniszczyć rodzący się w tym miejscu kult chrześcijański. To były lata trzydzieste 

II wieku – w 131 roku Hadrian był pierwszy raz w Betlejem.  

Ale niecałe osiemdziesiąt lat później – wiemy to od Orygenesa, ważnego pisarza 

starożytnego – wznosiła się nad tą grotą niewielka świątynia, czyli już ten pogański 

przybytek zniszczono i wznowiono kult chrześcijański.  

W IV wieku, gdy Konstantyn przybył do Ziemi Świętej, postawił tu ogromną 

świątynię. W 326 roku była ona konsekrowana. Dziś zostały po niej fragmenty.  

Plac przed obecną bazyliką to był dziedziniec, takie atrium świątyni Konstantyna. 

Budynek właściwy stał tam, gdzie dzisiejszy, o czym można się przekonać po 

znajdujących się w posadzce obecnej świątyni otworach, przez które widoczne są 

mozaiki będące posadzką w świątyni Konstantyna.  

 

 



Ta świątynia była przepiękna. Świadectwa mówią, że na przykład belki stropowe 

były obite złotą blachą. Świątynia Konstantyna zasadniczo stała nienaruszona do 

końca IV wieku. Wtedy trochę przebudował ją cesarz Justynian. Zlikwidował atrium, 

wydłużył kościół i dobudował do niego przedsionek.  

Przedsionek pełnił ważną funkcję w liturgii starożytnej, ponieważ tam zawsze stali 

ci, którzy nie mieli prawa być na całej liturgii w środku, czyli pokutnicy i katechumeni 

czekający na chrzest.  

Oni wszyscy drugą część liturgii, ściśle liturgię eucharystyczną, mogli przeżywać 

wyłącznie w przedsionku, przy zamkniętych drzwiach, bez prawa patrzenia na to, co 

się dzieje wewnątrz.  

Justynian przebudował także prezbiterium. Za Konstantyna prawdopodobnie ten 

kościół przypominał bazylikę Grobu Bożego. Nad grotą Bożego Narodzenia 

wzniesiono centralny kościół z otworem w środku, żeby przez ten oculus można było 

zobaczyć z góry samą grotę i żeby światło padało dokładnie tam, gdzie dzisiaj jest 

gwiazda symbolizująca miejsce narodzenia Pana Jezusa.  

Tę okrągłą budowlę Justynian kazał wyburzyć, a do bazyliki dobudował 

prezbiterium trochę w kształcie koniczyny, trójlistne.  

Od VI wieku do dzisiaj ten kościół pozostaje niezmieniony, bez żadnych 

dodatkowych przebudów. Jedynie od czasu do czasu jest on z wielkim trudem 

remontowany, gdy opiekujące się tym miejscem wyznania porozumieją się                          

(na przykład co do więźby dachowej z XVIII wieku). 

Ciekawe jest to, że ten kościół ocalał mimo tylu zawieruch. Nie zburzyli go kolejni 

najeźdźcy.  

Persowie, którzy napadli na Ziemię Świętą w 612 roku, oszczędzili tę świątynię dla 

mozaiki na fasadzie. Dzisiaj tej mozaiki już nie ma. Przedstawieni byli na niej trzej 

królowie w strojach perskich.  

Tak samo było, kiedy przyszli Arabowie. Sułtan Omar uszanował i Betlejem,                     

i Jerozolimę. I w obu tych miejscach przy świątyniach katolickich stoją meczety 

Omara.  

Tradycja mówi, że pozostawiono je w miejscu, gdzie Omar się modlił, gdyż nie 

wszedł on do tych świątyń, tylko stał w pewnej odległości. Omar wydał też edykt, 

którym ustanawiał ochronę prawną bazyliki Bożego Narodzenia w Betlejem.                      

Ten edykt zachował się do obecnych czasów.  

W XII wieku, w czasie krucjat, kiedy przybyli tu krzyżowcy, bazylikę Justyniana 

upiększono mozaikami oraz malowidłami na ścianach i kolumnach.  

I – co jest niezwykłe – było to dzieło wspólne łacinników i Greków.  

 



Na przykład na kolumnach są postacie świętych zarówno łacińskich, jak                             

i wschodnich. Są oni podpisani i alfabetem łacińskim, i greckim. Mozaiki 

przedstawiają wspólny sobór w Konstantynopolu, z wyznaniem wiary złożonym przez 

Kościół. Jego tekst też jest łaciński i grecki.  

To wszystko ukazuje pragnienie jedności Kościoła, choć wtedy już było po 

schizmie, bo schizma wschodnia to jest 1054 rok.  

Te zdobienia powstały w latach dwudziestych i trzydziestych XII wieku, więc 

prawie sto lat po tym wydarzeniu, a mimo to udało się stworzyć wspólne dzieło 

Greków i łacinników. 

Później jednak nie zawsze panował tu – i w innych miejscach Ziemi Świętej – taki 

ekumenizm; stąd zarówno sprawy własności, jak i porządek sprawowania liturgii                  

w miejscach świętych poddano drobiazgowym regulacjom.  

 

 
 

Uzasadnienie rozmiarów tych drzwi jest dwojakie. Jedno jest poetyckie, a drugie 

bardzo przyziemne.  

 Poetyckie jest takie, że jeśli wchodzisz w tajemnicę Bożego Narodzenia, 

to musisz się pochylić i zgiąć.  

 Natomiast realne jest takie, że szło o to, aby niewierzący/prześladowcy 

nie wjeżdżali konno do świątyni, ale by musieli zsiąść z konia, jeśli już 

chcieli wejść.  

 

 

Grota św. Hieronima 

 

  Pod bazyliką jest system grot. Są one dedykowane kolejno różnym osobom.                

Ta największa jest poświęcona św. Józefowi. Umieszczony w niej ołtarz główny ma 

przypominać scenę, w której Józefowi objawił się anioł i powiedział:  

„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu”.  

Fasada bazyliki Narodzenia Pańskiego 

dzisiaj jest bardzo prosta. Kiedyś miała 

piękną mozaikę. Miała też aż troje drzwi. 

Dwoje zamurowano. Zostały niewielkie 

drzwi i to jest główne wejście.  

 



Następna kaplica dedykowana jest Świętym Młodziankom, czyli dzieciom                          

z Betlejem, które zostały pomordowane z rozkazu Heroda.  

Są też oczywiście miejsca związane ze św. Hieronimem.  

 

 
 

W czasie krucjat ciało św. Hieronima przeniesiono na Zachód.  

Dzisiaj jest pochowany w Rzymie, a to z tego względu, że należy do czwórki 

wielkich doktorów Kościoła łacińskiego.  

Kościół wschodni i Kościół zachodni mają po czterech wielkich doktorów, czyli 

tych, których naukę Kościół bardzo sobie ceni. To są ludzie, którzy sięgają czasów 

starożytnych i należą do tak zwanych Ojców Kościoła.  

Jeśli chodzi o zachodnich doktorów, to są nimi Hieronim właśnie, Augustyn, 

Ambroży i Grzegorz Wielki. Tytuł doktora Kościoła ma już więcej osób, między 

innymi Tomasz z Akwinu, Antoni z Padwy, Katarzyna ze Sieny - chociaż nie umiała 

pisać, to jakość jej nauczania jest taka, że otrzymała ten tytuł. 

Hieronim zawsze jest przedstawiany jako kardynał. Nie był biskupem, a 

prezbiterem. Bardzo często jest ukazywany z lwem, bo kiedy już nie mógł z ludźmi 

rozmawiać, dogadywał się z lwem.  

Są bardzo piękne legendy mówiące o tym, że właśnie tutaj Hieronim miał lwa, 

którego hodował, i ten lew mu świadczył różne usługi, na przykład chronił go przed 

natręctwami. Atrybutem Hieronima jest też oczywiście księga Biblii w ręce.  

Od Hieronima pochodzi tez takie proste zdanie, które warto zapamiętać, a jeszcze 

bardziej przemyśleć:  

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. 

Hieronim był kapłanem, żył w Rzymie. Był bardzo elokwentny, powiedzielibyśmy 

nawet, że opryskliwy, przez wielu nielubiany.  

Istnieje przekonanie co do 

groty św. Hieronima, że on w tej 

grocie mieszkał, pracował, 

tłumaczył Biblię.  

Natomiast ta grota obok jest 

miejscem, w którym go 

pierwotnie pochowano.  

 



W którymś momencie musiał opuścić Rzym i przywędrował tu, do Betlejem. Zanim 

podążyło kilka kobiet, dla których był kierownikiem duchowym. Tu, w tych grotach 

pod bazyliką, założyli oni niewielką wspólnotę monastyczną.  

Wśród szlachetnych kobiet, które przybyły za Hieronimem i stworzyły tutaj z nim 

klasztor wspomina się z imienia dwie, matkę i córkę. Matka miała na imię Paula, a 

córka Eustochium.  

Szczegół, który może zdziwić: ów klasztor był mieszany, jednak w starożytności 

były klasztory mieszane - gdzieś do VIII wieku. Jeśli klasztor był mieszany, to opatką 

zawsze była kobieta, nigdy mężczyzna.  

Za czasów Grzegorza Wielkiego rezygnowano z tego typu klasztorów. Na Wyspach 

Brytyjskich przetrwały one nieco dłużej, bo tam Kościół rządził się własnymi 

prawami, mając trochę inne struktury. 

Hieronim tłumaczył tu Biblię z język łaciński. Efektem tego tłumaczenia jest tak 

zwana Wulgata, która przez długi czas była oficjalnym tekstem Kościoła 

katolickiego, oficjalnym tekstem Pisma Świętego.  

I dopiero w XVI wieku wrócono do tłumaczeń z języków oryginalnych i do 

świadomości tego, że Biblia jest hebrajska, a w niektórych fragmentach grecka.                   

Stąd zaczęto wracać do tych pierwotnych tekstów, ale Kościół przez wieki posługiwał 

się Wulgatą. 

Hieronim tłumaczył Pismo Święte na życzenie papieża Damazego I. Jemu też 

dedykował całe dzieło. Dokonał rzeczy niesłychanej, pracując samemu nad całą 

Biblią. Oczywiście korzystał trochę z wcześniejszych przekładów, ale wszystko 

porządkował, przeglądał i tworzył własne, nowe tłumaczenie.  

Dlatego też Hieronim jest tutaj właśnie patronem całego życia zakonnego, choć 

dawno tu pustelników ani mnichów nie ma, tylko są franciszkanie.  

 

Kościół św. Katarzyny, klasztor franciszkanów 

 

Kościół wybudowali franciszkanie pod koniec XIX wieku na miejscu 

wcześniejszych budowli z okresu krzyżowców z XVII wieku. Następnie w XX wieku 

prowadzono tu prace powiększające obiekt, który stał się niewystarczający dla parafii 

katolickiej w Betlejem. Do kościoła przylega klasztor. 



 

Jesteśmy w miejscu, w którym mniej więcej szesnaście wieków trwa życie zakonne.  

Pierwsze wspólnoty zakonne pojawiły się w Kościele w drugiej połowie III wieku 

w dwóch formach. Pierwszą była forma pustelnicza, a drugą - forma życia 

wspólnotowego.  

Najsławniejszym pustelnikiem był Antoni (nie mylić z Antonim z Padwy). 

Założycielem formy wspólnotowej - tzw. cenobitalnej, od słowa cenobium, czyli 

„wspólnota”- był św. Pachomiusz, egipski chłop, który tworzył wielkie wspólnoty 

mnichów, liczące nawet do dwóch czy trzech tysięcy mnichów.  

Życie zakonne najpierw powstało więc na Wschodzie, ale dość szybko wiedza o 

nim dotarła też na Zachód. Dlaczego to życie tak się rozprzestrzeniło?  

Dlatego, że skończył się czas prześladowań. Przez pierwsze trzy wieki, gdy ktoś 

radykalnie szukał pójścia za Ewangelią, to z reguły miał szansę przypłacić życiem.                 

To skończyło się na początku IV wieku. Ostatnie wielkie prześladowanie było za 

cesarza Dioklecjana w 303 roku i potem już nastał pokój dla chrześcijan.  

W 313 roku Konstantyn nadał równe prawa chrześcijanom, jak i wszystkim innym 

wyznawcom jakiejkolwiek religii w cesarstwie. Wtedy to formą radykalnego dążenia 

do świętości stało się właśnie życie pustelnicze i zakonne. 

 Była to również reakcja na to, że Kościół stawał się coraz bardziej masowy. A gdy 

szedł w wielkie liczby, pojawiali się też tacy, którzy chcieli być w mniejszych 

wspólnotach i bardziej radykalnie żyć Ewangelią.  

Jednym z takich ludzi był Hieronim. 

Klasztor, jak widać jest i stary, i nowy. Został zrekonstruowany przez 

wspomnianego już architekta, który działał tu w XX wieku i nazywał się Antonio 

Barluzzi. Wykorzystując wszystkie pozostałości, odtworzył on fragment budowli, tak 

jak mogłaby ona wyglądać w średniowieczu. 

 

 



Grota Mleczna 

W Betlejem znajduje się jedno szczególne miejsce. To Grota Mleczna.  

 

 

Jest ona zbudowana z białego tufu lub wapienia. Tuf to powulkaniczna skała łatwa 

do proszkowania. Momentami nie widać, że jest biała, ale to wynika z tego, że miejsce 

to było ewidentnie związane z kultem. Tu ludzie palili świece, które okopciły tę białą 

skałę.  

Tradycja głosi, że w tej grocie Matka Boża miała karmić Pana Jezusa i jedna kropla 

spadając, zabieliła ściany. Stąd nazwa Grota Mleczna. Miejsce to zostało 

poświadczone jako miejsce kultu jeszcze w czasach krucjat. Na dziedzińcu znaleziono 

bardzo proste, skromne groby krzyżowców. Bo pewnym ideałem było umrzeć                       

w Ziemi Świętej i być pochowanym blisko ważnego, świętego miejsca. To zwyczaj 

trwający od starożytności – grzebanie od sanctos.  

Był też zwyczaj ścierania proszku z tej groty do jakiegoś naczynia i zabierania go 

ze sobą. W ten sposób jest wiele miejsc w Europie, gdzie przechowuje się „relikwie 

mleka Matki Bożej”.  

Tymczasem to nie są relikwie mleka Matki Bożej, tylko proszek zabrany z tej groty 

i w ten sposób przedstawiany. Oczywiście relikwie maryjne są najbardziej cenne, gdyż 

po Matce Bożej tak naprawdę nic nie zostało, gdyż jest wniebowzięta. Jeśli chce się 

pooglądać relikwie Maryi, to trzeba jechać do Akwizgranu, bo tam najwięcej się ich 

przechowuje. Raz do roku odbywa się wielka uroczystość liturgiczna, w czasie której 

są one pokazywane. Na te uroczystości przybywa ogromna rzesza ludzi.  

Grota Mleczna to także ważne miejsce modlitwy o potomstwo. Przychodzą tu się 

modlić nie tylko chrześcijanie, lecz także muzułmanie.  

 



Na ścianach kaplicy wiszą kartki z prośbami, na dole jest kaplica Wieczystej 

Adoracji, a na górze kaplica do odprawiania Eucharystii – o tyle dla nas ważna, że w 

niej jest kopia figury Matki Bożej Ludźmierskiej, którą górale przywieźli i procesyjnie 

przynieśli z Bazyliki Bożego Narodzenia.  

 

 

 

 Dodatkowo: O Betlejem  

 

Ks. Mariusz Szmajdziński, ks. Michał Szwemin 

- Ziemia Święta - z Ewangelią świętego Łukasza -                    

wyd. Arti, Ożarów Mazowiecki 2020 
 

W ramach "Szkoły Słowa Bożego" prezentujemy także fragment książki:  

 Betlejem 

 

Bazylika Narodzenia Pańskiego 

 

Poszedł także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, 

które zwało się Betlejem, ponieważ był on z domu i rodu Dawida, aby być 

zapisanym z zaślubioną sobie Maryją, która była w ciąży. 

I stało się, kiedy oni tam przebywali, że wypełniły się dni, aby ona porodziła.                         

I porodziła swojego Syna Jednorodzonego, po czym owinęła go w pieluszki                     

i położyła w żłobie, ponieważ nie było dla nich miejsca na kwaterze. (Łk 2,4-7)
1
 

 

W Betlejem, po hebrajsku Bet - Lehem czyli "dom chleba", spełniło się dawne 

proroctwo Starego Testamentu: "Dziecię się nam narodziło, syn został nam dany" 

(Iz 9,5). 

Tu "Słowo stało się ciałem" (J 1,14), a Ono stało się Chlebem, który pozostał                             

z nami w Eucharystii. 

                                                           
1
 Biblia Tysiąclecia:  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 przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.  Porodziła 
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w 
gospodzie. 



W Starym Testamencie to miasto jest wspominane wiele razy. 

 

 W Betlejem została pochowana Rachela, żona Jakuba, która zmarła przy 

porodzie Beniamina (Rdz 35,16-20; 48,7). 

 Było to miasto rodzinne lewity, służącego w domowym sanktuarium Miki 

(Sdz 17-18), oraz pewnej kobiety, która uciekła od swego męża, ale potem 

spotkało ją wielkie nieszczęście (Sdz 19), na polach Betlejem zbierano 

jęczmień (Rt 1,22-4,19). 

 To miasto rozsławił Dawid, który stamtąd pochodził i tam został 

namaszczony na króla Izraela (1 Sm 16,1-13; 17,12). 

Jednak ze wszystkich wzmianek o Betlejem najważniejsza jest wyrocznia, którą 

wygłosił prorok Micheasz: "A ty, Betlejem Efrata, małym jesteś pośród pokoleń 

Judy. Z ciebie wyjdzie ten, który będzie panował w Izraelu, a pochodzenie jego od 

dawna, od dni wieczności" (Mi 5,1)
2
. 

To proroctwo zapowiadające, że Mesjasz narodzi się w mieście Dawida. 

Właśnie dlatego arcykapłani i uczeni zapytani przez króla Heroda, gdzie miałby się 

narodzić nowy król żydowski, zgodnie odpowiedzieli, że w Betlejem, a jako dowód 

przytoczyli właśnie tę zapowiedź (Mt 2,3-6). 

Betlejem jest oddalone około 8 km na południe od Jerozolimy. Nad grotą, w której 

urodził się Zbawiciel, znajduje się bazylika Narodzenia Pańskiego. 

Pierwsza budowla została wzniesiona  w IV wieku, a potem przechodziła ona różne 

koleje, ale uniknęła zniszczenia podczas najazdu perskiego (614 rok), a następnie 

arabskiego (VIII wiek). 

Powód w obu przypadkach był ten sam - tradycja głosi, że najeźdźcy zobaczyli                   

w kaplicy wizerunek Mędrców ze Wschodu, których uznali za swoich przodków, gdyż 

byli oni ubrani w ich rodzinne szaty. 

 

W czasach wypraw krzyżowych byli tam koronowani władcy Jerozolimy. 

Dziś do bazyliki Narodzenia Pańskiego prowadzi niezwykłe wejście. Jest ono 

nazywane Bramą Pokory. 

Dawny wielki portal został w znacznej części zamurowany, a pozostawione wejście 

ma 1,2 m wysokości. To piękny znak - aby wejść do miejsca, w którym ponad dwa 

tysiące lat temu Syn Boży ogołocił i uniżył samego siebie (Flp 2,7-8), trzeba mocno 

się pochylić. 

 

 

                                                           
2
 Biblia Tysiąclecia:  A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie 

Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. 



Wnętrze bazyliki wypełnia las korynckich kolumn, zwracają uwagę ślady dawnych 

mozaik oraz zdumiewająca liczba żyrandoli i lamp. 

Do Groty Narodzenia wchodzi się z obu stron ołtarza. Przed wejściem z prawej 

zachwyca pięknem wielka ikona przedstawiająca przyjście na świat Jezusa. 

Do samej groty prowadzi także niewielkie wejście. Za nim wita pielgrzymów 

czternastoramienna gwiazda  napisem:  

 

Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est - 

"Tu z Dziewicy Maryi narodził się Jezus Chrystus". 

W grocie znajduje się kaplica Żłóbka oraz ołtarz poświęcony Mędrcom ze 

Wschodu. 

Według tradycji w tym miejscu była niegdyś studnia, do której wpadła gwiazda 

betlejemska po wypełnieniu swojej misji.  

Z bazyliki Narodzenia Pańskiego można przejść bezpośrednio do przylegającego do 

niej kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Pod nim znajdują się ruiny klasztoru św. 

Hieronima. 

 

Ten wybitny Doktor Kościoła przybył do Betlejem około 384 roku. To miejsce - jak 

sam określił - było dla niego rajem na ziemi. Założona tam wspólnota "Kołyski 

Jezusa" miała wzrastać w modlitwie i ascezie. 

Dla św. Hieronima było to także wymarzone miejsce, aby zając się tym, do czego 

przygotowywał się przez całe życie - Przekładem Pisma Świętego z języków 

oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego, greckiego) na łacinę. 

W tej betlejemskiej grocie powstał przekład nazywany Wulgatą, który do dziś 

pozostaje oficjalnym tekstem Starego i Nowego Testamentu w Kościele katolickim. 

Świadectwem historycznej obecności tego wielkiego świętego w Betlejem jest 

grota, w której mieszkał, oraz poświęcona mu kaplica. 

 

W podziemiach bazyliki Narodzenia Pańskiego znajdują się także kaplice:                       

św. Józefa (dla upamiętnienia snu, w którym anioł polecił mu schronić się w Egipcie                 

(Mt 2,13), Świętych Młodzianków oraz wiernych uczennic św. Hieronima - św. Pauli                                

i św. Eustochii oraz św. Euzebiusza z Cremony, jego następcy. 

W niewielkiej odległości od bazyliki Narodzenia Pańskiego mieści się Grota 

Mleczna. Jej wnętrze zdumiewa naturalną śnieżną bielą. 

 

 



Według tradycji Maryja karmiła w tym miejscu Dzieciątko Jezus, a gdy jedna 

kropla mleka spadła na skałę, wszystko stało się mlecznobiałe. 

Obecnie jest to miejsce szczególnie drogie tym kobietom, które przez modlitwę 

uprosiły dar macierzyństwa. Świadczy o tym wielka liczba pozostawionych fotografii 

niemowląt. 

 

 

 

 

 

 

 


