
Życzenia...

Papieska intencje modlitwy
na styczeń: Intencja misyjna:
Za młodzież, szczególnie z Amery-
ki Łacińskiej, aby idąc za przykła-
dem Maryi odpowiedziała na wez-
wanie Pana do niesienia światu
radości Ewangelii.

Lud czekający na swego Mesjasza
Nie zwróci oczu na dziecinę małą
I do biednego nie zajrzy poddasza;
Mniema, że zbawcę, którego czekało
Tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza
Od razu ziemską okrytego chwałą,
Jak na wojsk czele niewiernych rozprasza —
Mniema, że wszystko będzie przed nim drżało.
Że nawet głowy ugną się książęce,
Zdając mu władzę nad światem...
Więc jeśli usłyszy, że się narodził w stajence
I że mędrcowie dary mu przynieśli,
Pyta ze śmiechem:
„Jak to? ten syn cieśli
Ma rządy świata ująć w swoje ręce?"

Adam Asnyk
Boże Narodzenie to czas szczególny, wcale nie

magiczny, jak dziś się często słyszy, i wcale nie taki
niezwykły! A jednak szczególny. Bo to czas szczególny
swoją zwyczajnością. Albowiem „dziecię się nam
narodziło! I syn został nam dany!” Nic wielkiego, to
przecież zdarza się każdego dnia… Czemu jednak
niezwyczajnym go zwiemy? Wcale nie dlatego, albo nie
tylko dlatego, że to Boże Dziecię i Boży Syn! Ale
dlatego, że w tym właśnie dniu, to my stajemy się
troszeczkę inni. Z nieserdecznych – serdeczni, z
nieradosnych – radośni, z niemocnych – mocni.

Dlatego pragnę życzyć wszystkim, by ta serdeczność,
radość i moc, były doświadczeniem każdego dnia, by
stały się zwyczajną formą przeżywania tego co zwiemy
życiem. A wtedy będzie ono prawdziwe, i okaże się, że
świat i ludzie mogą być piękni! Życzę też, by spełniły się
inne słowa poety:

Że, jako mówi nam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w naszym domu zasiędzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota —
Oto co czynić wam każe
Miłość, największa cnota.

Jan Kasprowicz

Niech więc z Wami Miłość Zasiądzie
i niech już zostanie.
AMEN – słowami modlitwy, z różańcem w ręku

towarzyszę Wam w ten piękny czas Bożego Narodzenia.
ks. Adam Ceynowa
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