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Boże Narodzenie To Święto Radości
Często teraz słyszę, że tegoroczne Święta Bożego Narodzenia nie będą takie jak w
poprzednich latach. Myślimy bowiem o ofiarach terorystycznych zamachów, a
szczególnie o ich rodzinach, przywołujemy w pamięci prześladowanych chrześcian w
rożnych miejscach świata i tych, których życie jest zagrożone ze względu na ich
zaangażowanie w walkę o pokój i sprawiedliwość, myśląc rownież o tych którzy nie chcą
opuszczać swoich krajów, a są zmuszani do emigracji, a także myśląc o tylu problemach,
które przynosi nam codzienna rzeczywistość.
Jak więc możemy świętować Boże Narodzenie, tak jakby nic się nie wydarzyło!

Dla nas chrześcijan nie chodzi najpierw o świętowanie, ale o radość wypływająca
z faktu narodzenia Bożej Dzieciny, która przyszła na świat aby zbawić człowieka. Boża
Dziecina, aby osiagnąć cel, nie posiadała żadnej władzy: politycznej ani religijnej. Boża
Dziecina przemierzała drogi, wioski, zwiastując dobrą nowinę zdolną uradować ludzkie
serce. Wyjątkowością tego przesłania, źródła radości, jest to, że Jezus Chrystus, siła
zbawcza Boga Ojca, już od dwóch tysięcy lat działa na świecie. Ta Boska siła działająca
i dzisiaj, zdolna jest pokonać zło i ciemności śmierci. Świadczą o tym cuda dokonane
przez Jezusa: "niewidomi widzą, chromi i ułomni chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi
słyszą, zmarli zmartwychwstają".
Działanie zbawcze Boga nie objawia się w sposób spektakularny ani nagły, działa
jak zaczyn, który kobieta wkłada w trzy miary mąki i który zakwasza całe ciasto.
Zbawcze działanie Boga można również porównać do ziarka gorczycy, które jest
najmniejszym ziarnem, a z którego wyrasta potężne drzewo.
W sposób zadziwiający, zbawienie ofiarowane przez Boga w pełni objawiło się w
Tajemnicy Krzyża.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w roku pięćdziesięciolecia powstania naszej
diecezji "nie pozwólmy sobie odebrać radości i nadziei". A kiedy dręczą nas wątpliwości,
popatrzmy na Boże Dziecię leżące w żłóbku i owinięte w pieluszki, bo każdy kto tylko
chce być zbawiony, już jest uwolniony z ciemności grzechów, smutku, wewnętrznej
pustki i izolacji.
Z Jezusem Chrystusem rodzi się radość i nieustannie odnawia.

Wszystkim i każdemu z osobna z Waszymi Rodzinami, życzę RADOSNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA.
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