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Speaker:

Zbliża się uroczystość Bożego Narodzenia. Narodzenie Boga w dziejach było pełne
niespodzianek. Zaczyna się od Maryi, która z dziewicy stanie się matką. Józef jest powołany, by
był ojcem dziecka, chociaż go nie zrodził i by dostosował swoje plany do Bożych zamysłów.
Krótko mówiąc, Boże Narodzenie przynosi nieoczekiwane zmiany życiowe. A w noc Bożego
Narodzenia przychodzi największa niespodzianka: Najwyższy to małe dziecko; Słowo Boże jest
niemowlęciem, czyli „niezdolnym do mówienia”; witają Go prości pasterze, zaskoczeni przez
aniołów podczas nocnej pracy. Tak też obchodzenie Bożego Narodzenia to przyjęcie na ziemi
niespodzianek Nieba. Oznacza ono nową erę, w której życia się nie programuje, ale się je daje;
już nie żyje się dla siebie, według własnych upodobań, ale dla Boga i z Bogiem, ponieważ od
tamtego Narodzenia Bóg jest Bogiem-z-nami. Przeżywać Boże Narodzenie to dać się wstrząsnąć
Jego zaskakującą nowością. Jeśli Święta Bożego Narodzenia pozostają jedynie miłym świętem
tradycyjnym, w którego centrum będziemy my sami, a nie On, to będzie zmarnowana okazja.
Przeżyjemy je dobrze, jeśli podobnie jak Józef, znajdziemy miejsce na milczenie; jeśli, podobnie
jak Maryja, powiemy Bogu „Oto jestem”; jeśli, podobnie jak Jezus, będziemy blisko tych, którzy są
samotni; jeśli, tak jak pasterze, opuścimy nasze zagrody, aby być z Jezusem. Boże Narodzenie
będzie wówczas, gdy w ubogiej grocie Betlejem znajdziemy światło.

Santo Padre:

Do il cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, vi auguro un felice Natale,
pieno di pace, di amore e di serenità che il Signore nato tra noi ci porta. Il vivere il mistero del
Verbo incarnato, vi aiuti a cogliere le sorprese e le sfide con le quali Gesù ci chiama ad uscire dai
recinti delle nostre comodità, per stare con lui e con coloro che egli ama. Dio vi benedica!

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2018/12/19/udienzagenerale.html


Speaker:

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, życzę wam szczęśliwego Bożego
Narodzenia, pełnego pokoju, miłości i pogody ducha, jakie przynosi nam Pan zrodzony między
nami. Przeżywanie tajemnicy wcielonego Słowa niech wam pomoże przyjmować niespodzianki i
wyzwania, przez które Jezus wzywa nas, byśmy wyszli z zagród naszej wygody, aby być z Nim i z
tymi, których On kocha. Niech Bóg wam błogosławi! 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


