ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

"Jezus malutki nam się narodził, bo pokorny,
Jezus malutki (...) już nie może być mniejszy,
chyba, że w Komunii Świętej,

bo nieskończenie się uniżył. "

bł. ks. Br. Markiewicz
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W obecnym roku liturgicznym Kościół w Polsce stawia przed nami za motto słowa: "Wielka Tajemnica wiary",
zaczerpnięte z liturgii Eucharystycznej. Skłaniają nas one do chwili refleksji, zatrzymania się nad uniżeniem
Syna Bożego, który przyjmuje ludzkie ciało, by rzeczywiście rwczuć sięr1; w człowieka. Mało tego, Jezus z
miłości do niego zostawia Siebie w Eucharystii na Pokarm.
Gdy pochylamy się nad Misterium Wcielenia Syna Bożego, musimy sobie uświadomić, że Boże Narodzenie
świętowane corocznie 25 grudnia dokonuje się codziennie, na ołtarzu, podczas każdej Mszy św., w której
uczestniczymy.
Zatem, pragnę życzyć, by Boże Narodzenie dokonywało się w nas codziennie. Przyjmujmy Pana w nasze
życie, takie jakie ono jest. Bóg w Dziecięciu przychodząc na ziemię, nie narodził się w pałacu pełnym
luksusów, ale w swoim uniżeniu przyjął za mieszkanie nędzną szopę. Niech więc dzisiaj znajdzie otwarte
drzwi naszych serc, aby On Sam mógł je uczynić swoim Pałacem - Świątynią. Niech Tajemnica Eucharystii
przenika naszą codzienność, by przychodzący Nowonarodzony Syn Boży mógł odnaleźć swój DOM w
naszych sercach, przyjmujących Go z wiarą w każdej Komunii św., która jest szczytem miłości Boga do
człowieka.
Życzę, by Maleńki Jezus wypełnił serca pokojem, niech utwierdza je w wierze i umacnia w miłości zdolnej
do uniżenia i ofiary. Maryja adorująca Nowonarodzonego Pana, niech pomaga przyjmować wolę Bożą na co
dzień i niech wyprasza potrzebne łaski na cały Nowy Rok 2020.
W duchowej łączności i radosnym świętowaniu
m. Julia Szteliga
przełożona generalna
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