"Na świecie było Słowo ...
Wszystkim, którzy Je
przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi"
(J 1,10 .12)
Ukochane Siostry,
Kochane Dzieci
i Młodzieży
z naszych KPW
i Oratoriów,
wszyscy Przyjaciele
naszej Rodziny Zakonnej
To naprawdę dobra nowina: Jezus Chrystus, Narodzony z Dziewicy - Słowo
Boga staje się Ciałem i mieszka pośród nas w tym świecie, abyśmy i my
mogli stać się dziećmi Bożymi. Daje nam moc, by przekraczać granice
naszej doczesności i już tu, na tej ziemi upodabniać się do Niego.
Przedwieczny staje się Bogiem z nami, abyśmy mogli Go widzieć,
dotykać, przyjmować w nasze domy i w nasze życie. Abyśmy Go mogli
przyjmować w stajenki naszych serc, które On czyni swoim sanktuarium,
świątynią Boga.

Zaprośmy Go
w nasze życie,
otwierając się
z miłością
nawzajem na siebie
i na każdego
człowieka.

Obyśmy
zachęceni
wołaniem Aniołów
zawsze ochotnie
szukali Jezusa
i za Nim podążali.

Nie
buduje
się
sanktuarium dla jednego człowieka, ale dla wspólnoty wierzących.
Przyjęty przez nas Chrystus ma moc uzdrawiania nas z egoizmu i
otwierania się na naszych bliźnich. On czyni nas dziećmi Boga, a dla
siebie wzajemnie braćmi i siostrami.
Radujmy się zatem, bo Narodzony Syn Boży przywraca nam,
grzesznikom, godność i daje nadzieję przyszłej chwały. Cieszmy się, bo
nie zraża Go nasze ubóstwo ducha i przychodzi, by nas Sobą ubogacić.

Zaprośmy Go na nowo w nasze życie, otwierając się z miłością nawzajem
na siebie i na każdego człowieka.
Życzę, by udziałem Waszym była radość z tego, że Bóg, poprzez
Narodzonego z Maryi Syna, czyni nas swoimi dziećmi. Niech Jego miłość
będzie źródłem wszelkich pragnień i czynów w Nowym 2009 Roku.
Oby
św. Michała Archanioł i wszyscy Aniołowie Boży nie pozwolili nam przespać
tej radosnej nowiny ani pozostać w mrokach naszych smutków, lecz
abyśmy wraz z nimi umieli uwielbiać Boga na wysokościach, a ludziom
nieść pokój.
Obyśmy zachęceni wołaniem Aniołów zawsze ochotnie
szukali Jezusa i za Nim podążali.
Abyśmy mieli odwagę otworzyć Mu drzwi, gdy zapuka, a nie
pozostali, jak mieszkańcy Betlejem, zamknięci w swoich mniejszych czy
większych problemach, odizolowani od innych lękiem przed utratą
własnych zabezpieczeń.
Moja myśl biegnie dziś do każdej Siostry z osobna, do wszystkich
naszych wychowanek i wychowanków i do każdego, kto bliski jest nam
przez dobroć, życzliwość, przyjaźń czy pokrewieństwo. Z każdym pragnę
dzielić się dziś chlebem pokoju - wigilijnym opłatkiem i każdemu otwieram
drzwi swego serca, a w nim ogarniam Was swoją modlitwą.
Maryi, która porodziła Syna Bożego i jest Matką wszystkich, którzy w
Niego uwierzyli, z ufnością Was powierzam.
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