Message de Noël 2016

Święta Bożego Narodzenia, to Święta Nadziei, która pozwala nam z odwagą
kontynuować marsz po naszej drodze życiowej i zmieniać ją na lepsze!
Czyżby nadzieja zdezerterowała z naszego kraju? Obserwując to, co dzieje się wokół nas
możemy sobie postawić właśnie to pytanie. Jak również:
‐ Gdzie jest nadzieja, kiedy zamykamy granice przed tymi, którzy uciekają, bo żyją
w skrajnej biedzie, lub przeżywają tragedie wojny, dlatego, że żyjemy w strachu!
‐

Gdzie jest nadzieja, kiedy od tylu już lat wyrzucamy Romów z jednych baraków
umieszczając ich na nowo w barakach, zamiast znaleźć stale rozwiązanie, które
pozwoli żyć im godnie?

‐

Gdzie jest nadzieja, kiedy wmawiamy młodzieży i tym w sile wieku, że bezrobocie
jest nieuniknione?

Nadzieja jest motorem, który pozwala w naszym społeczeństwie stawić czoło
wyzwaniom, z którymi musimy się dzisiaj zmagać, aby zapanowało braterstwo, radość i życie!
Tam gdzie brak nadziei, człowiek zamyka się w sobie, panuje smutek i śmierć!
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu, możemy być nieczuli i zamknięci w sobie,
wmawiając sobie i innym, że nie jest możliwa zmiana i trzeba się bać wszystkich i wszystkiego!
Często, opanowani wygodnictwem albo pod naciskiem wydarzeń, poddajemy się tym pokusom!
Niech nasze serca otworzą się na nadzieję, ofiarowaną przez Boga w
Bożonarodzeniową Noc: 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. (Łk 2, 10‐11).
Ta nadzieja pozwala nam z odwagą kontynuować nasz życiowy marsz … zmieniając
nasze postepowanie! Absolutnie nie ignorujemy trudności, przed którymi staje nasz kraj, i
każdy z nas, z przerastającymi nas problemami: rodzinnymi, zawodowymi, sąsiedzkimi…
Nadzieja ofiarowana przez Dzieciatko w żłobku, dzień po dniu, wyzwoli siłę woli i Ewangeliczną
prawdę!
Każdemu i każdej z osobna, waszym rodzinom, wspólnotom życzę :
RADOSNYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!
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