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Radość Bożego Narodzenia -
SŁOWO BISKUPA GLIWICKIEGO NA TRZECIĄ NIEDZIELĘ ADWENTU 1998 R.

Umiłowani Diecezjanie!
Już dziś kieruję do Was moje Słowo na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Pragnę nie
tylko złożyć Wam życzenia świąteczne, ale podzielić się radością, w której wszyscy będziemy
chcieli uczestniczyć.
Trzecia Niedziela Adwentu nazywana jest niedzielą „Gaudete” - „Radości”. Kolor fioletowy
szat liturgicznych został zastąpiony kolorem różowym - radosnym, zapowiadający bliskość
radosnych świąt Bożego Narodzenia.
Pierwsze czytanie Pisma św. z Księgi proroka Izajasza przepełnione jest radością, która
objawi się z narodzeniem Mesjasza. Wtedy, powiada prorok: „rozweseli się pustynia i
spieczona ziemia, rozraduje się step i zakwitnie” a wszyscy „osiągną radość i szczęście, ustąpi
smutek i wzdychanie” (Iz 35, 1. 10). Tenże sam prorok zapowiada, że narodzony Mesjasz
„pomnaża radość i zwiększa wesele człowieka” (Iz 9, 2—3 - pierwsze czytanie z Pasterki).
Zaś anioł Pański zwracając się do pasterzy betlejemskich oznajmia: „Oto zwiastuję wam
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan (Łk 2, 10—11).
I. Boże Narodzenie - Święto radości i miłości.
Drodzy Bracia i Siostry!
Uroczystość Bożego Narodzenia to święto radości i miłości. Bóg, który jest Miłością (1 J 4,
8) oddaje ludziom swojego umiłowanego Syna. Tego oddania człowiekowi Bożego Syna, jak
powie w Pasterkę prorok Izajasz „Zazdrosna miłość Pana Zastępów dokona” (Iz 9, 6).
Poczęty z Ducha Świętego, zrodzony w Świętą Noc w Betlejem z Maryi Dziewicy Syn Boży
jest odtąd do dyspozycji człowieka; przyjmuje też „ludzkie” oblicze i staje się Emmanuelem -
Bogiem z nami. W tym właśnie ukazała się dobroć i miłość Ojca Niebieskiego do człowieka.
Z tej miłości Boga Ojca w Jego Synu - Jezusie Chrystusie może każdy człowiek korzystać,
może stać blisko Boga.
Tajemnica Bożego Narodzenia jest nam bliska każdego roku i skłania nas do pochylenia się
nad tym niepojętym wydarzeniem ludzkiej historii.
Dlatego w tę cichą i Świętą Noc bierzemy do ręki biały opłatek, aby go przełamać i podzielić
się nim z bratem, siostrą, z naszymi bliźnimi. Czynimy to właśnie na pamiątkę tego
wydarzenia betlejemskiego, gdy Bóg z miłości do człowieka podzielił się z nami swoim
Synem.
Za ten dar miłości w Jezusie Chrystusie winniśmy w tym roku szczególnie dziękować Ojcu
Niebieskiemu. Jest to bowiem, po roku Jezusa Chrystusa Zbawiciela i po zakończonym
niedawno roku Ducha Świętego, rok ukazujący Boga jako Ojca wszystkich ludów i narodów.
Właśnie po roku tajemnicy Boga Ojca, dane nam będzie wkroczyć w 2000 Rok Świętego
Jubileuszu, by w nim dziękować za przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię i za całe Jego
zbawcze dzieło.
Czas Bożego Narodzenia już dziś skłania nas do otwarcia naszego serca, naszych domów,
naszych rodzin dla Chrystusa. Obyśmy, jak śpiewamy w kolędzie „A Betlejem to my sami”
byli wypełnieni i przepełnieni miłością i dobrocią i to tak, by ta dobroć i miłość przelewała
się na naszych braci i siostry. Dobrocią i miłością trzeba się dzielić. Dar miłości i dobroci jest
tym większy im bardziej potrafimy się nim dzielić.
Takiej postawy na święta Bożego Narodzenia i na nadchodzący Nowy Rok z całego serca
Wam - Diecezjanie życzę.



II. Bożonarodzeniowy dar Ojca św.
Umiłowani Bracia i Siostry Diecezji Gliwickiej!
Prorok radosnej nowiny pouczał nas, że narodzony Mesjasz „pomnaża radość i zwiększa
wesele”.
Tegoroczne święta Bożego Narodzenia przynoszą nam jeszcze inny dar Boga. Oto,
posługując się słowami anioła Pańskiego chciałbym i Wam, kochani Diecezjanie oznajmić
wielką radość, która będzie udziałem ludu Bożego naszej diecezji gliwickiej.
Oto zostałem powiadomiony przez Ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza
Apostolskiego w Polsce, że Ojciec św. w czasie przyszłorocznej pielgrzymki do Ojczyzny
odwiedzi także naszą gliwicką diecezję. Ojciec św. pragnie na ziemi gliwickiej spotkać się z
wiernymi młodej diecezji, pragnie modlić się z nami, pragnie do nas skierować swoje
pasterskie słowo i błogosławić nam na drogę naszego życia.
Piotr naszych czasów przybędzie do nas w połowie czerwca. Na to spotkanie będziemy się
godnie przygotowywać. Pewne wskazania duszpasterskie będą w swoim czasie przekazywane
do wszystkich ośrodków duszpasterskich naszej diecezji. Kompetentne osoby będziemy
prosić o przygotowanie odpowiedniego miejsca tego spotkania. Liczymy na chętnych i
fachowych współpracowników w przygotowaniu tej pielgrzymki w naszym mieście - stolicy
diecezji gliwickiej.
Za ten dar Ojca Niebieskiego i dar Ojca św. Jana Pawła II chcemy Bogu dziękować. Niech w
czasie świąt Bożego Narodzenia płynie do Boga modlitwa wdzięczności każdego wiernego.
Każda modlitwa powszechna w czasie Mszy św. niech poleca Bogu Ojca św., aby
przyszłoroczny plan pielgrzymki do Ojczyzny mógł być spełniony.
Umiłowani Diecezjanie!
Czy to nie wspaniały dar dobroci i miłości Ojca św. dla Ludu Bożego naszej diecezji? Radość
świąt Bożego Narodzenia została więc pomnożona i zwiększona. Cieszmy się i radujmy.
Radośnie śpiewajmy: Gloria, gloria in excelsis Deo.
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