Andrzej Dzięga
Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński

śYCZENIA ŚWIĄTECZNE
NA UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 2013 R.

Umiłowani.
W wieczór wigilijny ogarniam sercem i modlitwą wszystkich Was, którzy stanowicie
szczególną duchową Rodzinę Ludu BoŜego naszej Archidiecezji, na czele z kapłanami
i osobami Ŝycia konsekrowanego; którzy świętujecie teraz razem z bliskimi lub pozostajecie na
róŜnego typu dyŜurach w słuŜbie publicznej; w sposób szczególny wszystkich Was - chorzy
i osamotnieni; Was, co z konieczności przebywacie z dala od domu, na morzach i oceanach,
w szpitalach i w więzieniach; a takŜe Was, którzy przybyliście do nas na te dni, aby razem
z nami przeŜywać radość Świąt Narodzenia Pańskiego i wielbić Boga, Który niesie swój Pokój
ludziom dobrej woli.
Jezus Chrystus – przychodzący na świat poprzez Tajemnicę swojego Wcielenia i Narodzenia,
objawiony zostaje prostym pasterzom poprzez śpiewy aniołów. Mądrym władcom gwiazda
oznajmia narodziny Króla Wieków. Kto tylko moŜe, ludzie dobrej woli, wychodzą ze swoich
domów i codziennych zajęć, by odnaleźć nowonarodzonego Mesjasza i szczerym sercem uczcić
Zbawiciela świata. Ich serca zostają opromienione radością Dobrej Nowiny. Od tamtej pory aŜ
do dzisiaj „radość Ewangelii wypełnia serca i Ŝycie wszystkich, którzy spotykają Jezusa”.
Radość ta przynagla równieŜ nas, aby głosić Chrystusa innym, rozdając obficie Jego miłość,
pokonując róŜne duchowe niebezpieczeństwa naszego świata i ukazując niezmienną „świeŜość
Ewangelii”.
Ten nowy poryw nadziei, z jaką ogłaszamy ludziom, Ŝe my wierzymy w Syna BoŜego,
staje się w naszym pokoleniu szczególnym zasiewem ewangelizacyjnym. Polsce i Europie
bardzo dzisiaj potrzeba tego nowego ewangelicznego świadectwa, iŜ jedynie w strukturach,
zasadach i normach odwiecznego BoŜego Ładu, kaŜdy człowiek, kaŜda rodzina a takŜe całe
narody mogą odnaleźć bezpieczne kryteria mądrego organizowania Ŝycia społecznego. Dojrzałe
spotkanie z Chrystusem sprawia teŜ, Ŝe – podobnie jak Mędrcy – natychmiast próbujemy
podąŜać inną drogą, omijając źródła zła i duchowych zagroŜeń. W ciekawy sposób przypomina
nam o tym PapieŜ Franciszek, zwracając uwagę, Ŝe nasze chrześcijańskie Ŝycie weryfikuje się
nie tylko w uwielbieniu i wysławianiu Boga, jak to czynili pasterze wracający do siebie po
spotkaniu z Chrystusem, ale takŜe w róŜnych, bardzo konkretnych gestach miłości wobec
drugiego człowieka.
Umiłowani.
Radosnym sercem świętujcie Narodzenie Pana Jezusa. Ziemia nad Odrą i Bałtykiem
niech się rozśpiewa kolędami. Niech się rozjaśni szczerą bliskością Waszych serc. Niech cały
Kraj napełni się znajomością Pana. Jezus Chrystus – Słowo, które stało się Ciałem – przychodząc
do serc ludzkich jako do swojej własności niech będzie przez nas przyjęte w pokoju.
W Uroczystość Narodzenia Pańskiego niech błogosławi Was Bóg Wszechmogący: Ojciec
i Syn i Duch Święty. Amen.
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