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URBI ET ORBI
Boze Narodzenie 1997
1. «Ziemia ujrzala swego Zbawiciela».
Dzisiaj, w uroczystosc Bozego Narodzenia
przezywamy gleboka prawde tych slów:
Ziemia ujrzala swego Zbawiciela.
Ujrzeli Go najpierw pasterze betlejemscy,
którzy idac za zwiastowaniem aniolów,
pospieszyli do ubogiej stajenki.
Byla noc, noc brzemienna tajemnica.
Co ukazalo sie ich oczom?
Dziecie polozone w zlobie,
otoczone troskliwa opieka Maryi i Józefa.
Ujrzeli dziecie, ale oswieceni wiara
rozpoznali w tej kruchej istocie Wcielonego Boga
i zlozyli Mu swoje skromne dary.
W ten sposób dali poczatek, choc nieswiadomie,
uwielbieniu Emmanuela - Boga z nami,
które trwa przez pokolenia.
Ten radosny hymn jest udzialem wszystkich,
którzy w duchu przybywaja dzis do Betlejem,
aby obchodzic Boze Narodzenie,
i chwala Boga za wielkie dziela, jakich dokonal.
My takze wlaczamy sie z wiara
w te szczególna modlitwe uwielbienia,
która zgodnie z tradycja wznosi sie co roku, w dzien Bozego Narodzenia,
z placu sw. Piotra, i która konczy sie blogoslawienstwem
udzielonym przez Biskupa Rzymu Urbi et Orbi:
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Urbi - to znaczy temu Miastu, które dzieki posludze
swietych apostolów Piotra i Pawla
w szczególny sposób «ujrzalo» Zbawiciela swiata.

Orbi - czyli calemu swiatu,
bo Dobra Nowina o zbawieniu rozeszla sie szeroko
i dotarla do najdalszych kranców ziemi.
Radosc Bozego Narodzenia stala sie w ten sposób
udzialem niezliczonych ludów i narodów.
Zaprawde «Ujrzaly wszystkie krance ziemi
zbawienie Boga naszego» (Ps 98 [97], 3).
2. Do wszystkich wiec skierowane jest oredzie dzisiejszej uroczystosci.
Wszyscy sa wezwani do uczestnictwa
w radosci Bozego Narodzenia.
«Radosnie wykrzykuj na czesc Pana, cala ziemio,
cieszcie sie i weselcie, i grajcie!» (Ps 98 [97], 4).
Boze Narodzenie jest dniem szczególnej radosci!
Ta radosc przeniknela serca ludzkie
i na wieloraki sposób wyrazila sie
w historii i kulturze narodów chrzescijanskich:
w piesni liturgicznej i ludowej, w malarstwie,
literaturze i we wszystkich dziedzinach sztuki.
Wielkie znaczenie maja obyczaje i koledy,
jaselka, a zwlaszcza tradycja swiatecznej szopki
dla uksztaltowania chrzescijanskiej duchowosci calych pokolen.
To, co chóry anielskie wyspiewaly w Betlejem,
znalazlo szeroki i wieloksztaltny odzew
w obyczajach, w sposobie myslenia, w kulturze wszystkich epok.
Odbilo sie echem w sercu kazdego czlowieka wierzacego.
3. Dzisiaj, w tym dniu radosci calego stworzenia,
gdy wszystko zdaje sie wzywac do pokoju i braterstwa,
glosniej i wyrazniej slychac krzyk i blaganie
narodów nekanych przez konflikty etniczne i polityczne,
a spragnionych wolnosci i zgody.
Donosniej rozbrzmiewa dzis glos tych,
którzy nie szczedza sil,
aby obalic mury strachu i wrogosci,
dazac do porozumienia miedzy ludzmi
róznego pochodzenia, rasy i religii.
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Dzisiaj jeszcze dotkliwsze wydaja sie nam cierpienia tych,
którzy uchodza ze swojej ziemi w góry
albo szukaja miejsca na wybrzezach obcych krajów,
wiedzeni watla chocby nadzieja,
ze beda tam mogli zyc spokojniej i bezpieczniej.
Bardziej bolesne i pelne napiecia jest dzisiaj milczenie
rosnacej wciaz rzeszy nowych ubogich:
mezczyzn i kobiet pozbawionych pracy i domu,
dzieci ponizanych i bezczeszczonych,
mlodych zmuszanych do udzialu w wojnach doroslych,
zniszczonych przez narkotyki
albo zwiedzionych przez oszukancze mity.
Boze Narodzenie niesie dzis nadzieje narodom od dawna zwasnionym,
które wreszcie sie spotkaly, aby znów ze soba rozmawiac.
Sa to czesto tylko pierwsze niesmiale kontakty,
rozmowy powolne i trudne,
ale ozywione nadzieja,
ze uda sie ostatecznie osiagnac porozumienia
respektujace prawa i obowiazki wszystkich.
4. Dzisiaj jest Boze Narodzenie! Nasza zblakana ludzkosc,
zmierzajaca ku trzeciemu tysiacleciu,
oczekuje Ciebie, Betlejemskie Dziecie,
które przychodzisz, aby objawic milosc Ojca.
Ty, Królu Pokoju, kazesz nam dzisiaj wyzbyc sie leku
i otwierasz nasze serca na perspektywy nadziei.
Dlatego «spiewajmy Panu piesn nowa,
albowiem cuda uczynil» (por. Ps 98 [97], 1).
Oto najwiekszy cud, jakiego Bóg dokonal:
On sam stal sie czlowiekiem, narodzil sie w noc betlejemska,
ofiarowal za nas swe zycie na krzyzu,
zmartwychwstal trzeciego dnia zgodnie z Pismem
i poprzez Eucharystie pozostaje z nami
az do skonczenia swiata.
Zaprawde «Slowo stalo sie cialem
i zamieszkalo wsród nas» (J 1, 14).
Swiatlo wiary pozwala nam rozpoznac
w nowo narodzonym Dziecieciu
Boga wiecznego i niesmiertelnego.
Stajemy sie swiadkami Jego chwaly.
Ten, który byl wszechmogacy,
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odzial sie w skrajne ubóstwo.
Taka jest nasza wiara, wiara Kosciola,
która pozwala nam wyznawac chwale Jednorodzonego Syna Bozego,
choc nasze oczy ogladaja tylko czlowieka,
Dziecie narodzone w betlejemskiej stajni.
Wcielony Bóg lezy dzisiaj w zlobie,
a caly swiat kontempluje Go w milczeniu.
Oby ludzkosc dostrzegla w Nim swojego Zbawiciela!
Espressione polacca
«Podnies reke Boze Dziecie
blogoslaw Ojczyzne mila...»
Dzis, w dzien Bozego Narodzenia, w sposób szczególny modle sie o ten dar blogoslawienstwa dla
moich Rodaków, w Polsce i za granica. Zycze, aby wszelka laska Wcielonego Syna Bozego stala
sie udzialem wszystkich, przynoszac kazdemu szczesliwa codziennosc «w dobrych radach i w
dobrym bycie».
Blogoslawionych swiat i szczesliwego Nowego Roku!
Traduzione
«Alza la mano Figlio di Dio
Benedici la cara Patria...»
Oggi, nel giorno del Santo Natale, in modo particolare elevo le preghiere per questo dono di
benedizione per i miei connazionali in Polonia e all'estero. Auguro che la grazia del Figlio di Dio
Incarnato accompagni tutti voi portando a ciascuno una vita quotidiana felice.

Buon Natale e felice Anno Nuovo!
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