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Speaker:

Drodzy bracia i siostry, okres liturgiczny zaprasza nas do refleksji nad tajemnicą Bożego
Narodzenia. A ponieważ dziś przypada czterechsetna rocznica śmierci św. Franciszka Salezego,
biskupa i doktora Kościoła, mam przyjemność ogłosić, że dziś ukazuje się list apostolski
zatytułowany: „Wszystko należy do miłości”. Słowa te pochodzą z „Traktatu o miłości Bożej”, w
którym św. Franciszek Salezy pisał: „W Kościele świętym wszystko należy do miłości, żyje w
miłości, czyni się dla miłości i pochodzi z miłości”. Rozważając o Bożym Narodzeniu, pisał, że po
stokroć bardziej woli widzieć Dzieciątko w żłobie niż wszystkich królów na ich tronach. Istotnie,
Jezus, Król wszechświata nigdy nie zasiadał na tronie: urodził się w stajni, owinięty w pieluszki i
położony w żłobie; wreszcie umarł na krzyżu i zawinięty w prześcieradło został złożony w grobie.
Dzieciątko leżące w żłobie jest dla nas „znakiem” od Boga, wskazującym na Jego „styl”, którym
jest bliskość, współczucie i czułość. Bóg przyciąga nas, ale z miłością, niezależnie od tego jacy
jesteśmy, nie bierze nas siłą, nie narzuca nam swojej prawdy i sprawiedliwości. Innym aspektem
żłóbka jest ubóstwo. Boże Narodzenie to radość i świętowanie, ale w prostocie i surowości.
Zatem, jak naucza św. Franciszek Salezy: niczego nie pragnąć i niczego nie odrzucać,
przyjmować wszystko, co Bóg nam zsyła. Ale uważajmy! Zawsze, i tylko z miłości. Wam
wszystkim i waszym rodzinom, raz jeszcze dobrych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego początku
Nowego Roku!

Santo Padre:
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Saluto cordialmente tutti i polacchi. Nell’avvicinarsi della fine di quest'anno, vi invito a rendere
grazie a Dio per la sua bontà e misericordia. L'amore di Dio che si è rivelato a Betlemme porti la
consolazione ai nostri cuori, turbati dal dramma della guerra in Ucraina e in altre parti del mondo.
Anche voglio ringraziare al popolo di Polonia, tutto l’aiuto che dà al popolo ucraino. Ricordiamo
che nella storia dell'umanità l'ultima parola spetta a Dio, perché "tutto appartiene all'amore". A
ognuno di voi, alle famiglie polacche e ucraine che si trovano attualmente nella vostra Patria, la
mia benedizione. 

Speaker:

Serdeczne pozdrawiam Polaków. Zbliżając się do końca obecnego roku, zachęcam was do
dziękczynienia Bogu za Jego dobroć i miłosierdzie. Niech miłość Boga, która objawiła się w
Betlejem przyniesie pocieszenie naszym sercom dotkniętym dramatem wojny w Ukrainie i innych
miejscach świata. Chcę także podziękować narodowi polskiemu za wszelką pomoc, jakiej udziela
narodowi ukraińskiemu. Pamiętajmy, że w historii ludzkości ostatnie słowo należy do Boga,
ponieważ „wszystko należy do miłości”. Każdemu i każdej z was, rodzinom polskim i ukraińskim,
które aktualnie znajdują się w waszej ojczyźnie, z serca błogosławię.
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