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Możemy być zaskoczeni, słuchając w pierwszym
czytaniu o entuzjazmie i dynamizmie misyjnym, jakim żyje apostoł Paweł. „Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!” (Rz 10,15)! Jest to dla
nas zachęta do dziękczynienia za dar wiary, którą
otrzymaliśmy od tych posłańców, którzy ją nam przekazali. Jest to również zachęta, by podziwiać pracę
misyjną, która przyniosła po raz pierwszy – nie tak
dawno temu – radość Ewangelii do tej umiłowanej
ziemi Afryki Środkowej. Zwłaszcza, kiedy czasy są
trudne, kiedy nie brakuje prób i cierpienia, gdy przyszłość jest niepewna i czujemy się utrudzeni, bojąc
się, że nie damy rady, to warto zgromadzić się wokół
Pana, tak jak czynimy to dzisiaj, aby radować się Jego obecnością, nowym życiem i zbawieniem jakie
nam proponuje jako drugi brzeg, do którego powinniśmy dążyć. [...]
Wiemy również, jak wiele drogi nasze wspólnoty
chrześcijańskie, powołane do świętości, muszą jeszcze przejść. Oczywiście wszyscy musimy prosić
Boga o przebaczenie za zbytnie opory i opieszałość w
dawaniu świadectwa Ewangelii. Oby był do tego
okazją dopiero co rozpoczęty w waszym kraju Rok
Jubileuszowy Miłosierdzia. A wy, drodzy mieszkańcy
Środkowej Afryki, powinniście patrzeć przede
wszystkim w przyszłość i mocni już przebytą drogą
stanowczo postanowić podjęcie nowego etapu w
chrześcijańskiej historii waszego kraju, aby wyruszyć
ku nowym horyzontom, aby bardziej wyruszyć na
głębię, na głębokie wody. Apostoł Andrzej, ze swoim
bratem Piotrem nie wahali się nawet przez chwilę i
pozostawili wszystko na wezwanie Jezusa, aby pójść
za Nim: „natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za
Nim” (Mt 4,22). Także w tym przypadku jesteśmy
zdumieni wielkim entuzjazmem ze strony apostołów,
tak bardzo Chrystus przyciąga ich do siebie, tak bardzo czują, że mogą przedsięwziąć wszystko i na
wszystko się ośmielić wraz z Nim.
Franciszek, 30.XI.2015
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Gdy pierwsza gwiazda zaiskrzy na nieba koronie
Gdy na białym stole blask świec zapłonie
Gdy Boży opłatek weźmiecie w swe ręce
Przy Was będą me myśli, z Wami będzie me serce.
Gdy zbierzecie się wspólnie w rodzinnym gronie
Gdy szczerze i mocno uściśniecie swe dłonie
Jest jeszcze ktoś, kto o Was myśli i o Was pamięta
Kto członków Żywego Różańca zna i o Was pamięta.
Pomimo smutku, że nie mogę być tam razem z Wami
Chce Was mocno pocieszyć wspaniałą nowiną
Że Bóg nas dziś uraczył malutką dzieciną.
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby szczery

dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł
owoce pokoju i sprawiedliwości.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby poprzez
dialog i miłość braterską, dzięki
łasce Ducha Świętego, zostały
przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.
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