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Przemówienie Wigilijne Biskupa Gliwickiego na antenie Radia diecezjalnego
Drodzy Bracia i Siostry,
Drodzy Diecezjanie!
Minął czas adwentowego oczekiwania i przygotowania na święta Bożego Narodzenia. O tym
oczekiwaniu na przyjście Mesjasza mówił do nas w czytaniach adwentowych prorok Izajasz.
Natomiast w Ewangeliach adwentowych ostatnich dni św. Jan Chrzciciel udzielał wskazówek
jak w tym oczekiwaniu na Chrystusa należy się przygotować. Sam oczekiwał Chrystusa i
przygotowywał się na to spotkanie w modlitwie i ciszy pustyni.
Jest piękna książka biskupa Juliusza Angerhausena (Essen) pt. „Budować milczenie”
(„Schafft Schweigen”). Wydawca tej książki na obwolucie zaznaczył: „Ta książka, to
lekarstwo na choroby współczesności, lekarstwo na hałasy, niepokoje, pustosłowia itp. Tym
lekarstwem jest uczenie się „ciszy” i „milczenia”.
Św. Ambroży zauważa: „milczenie i cisza, to miejsca spotkania z Bogiem. Szatan - duch zła
szuka hałasu, Chrystus - ciszy”.
Bóg obrał spokojną szopę w Betlejem na miejsce narodzenia Swojego Syna. Aby Bóg w nas
się narodził trzeba ciszy, wyciszenia się. Tak! Cicha Noc - Święta Noc - Bóg się rodzi.
Dokonuje tego narodzenia Bożego zazdrosna miłość Ojca Niebieskiego o człowieka, jak to
usłyszymy w czasie pasterki w słowach proroka Izajasza.
Narodzonemu Jezusowi przynoszą dary i pastuszkowie i Mędrcy ze Wschodu. Na gruncie
misji afrykańskich przekazywane jest w szczepie Zulu opowiadanie bożonarodzeniowe.
Przywódca szczepu dowiedziawszy się o narodzonym Dzieciątku Bożym postanawia złożyć
tam dar. Pragnie oddać to, co jest mu tak potrzebne w prowadzeniu trzody, zwłaszcza na
niebezpiecznych drogach, a mianowicie laskę pasterską, bardzo piękną i mocną.. Dziecię
Jezus nie przyjmuje tego daru, bo nie będzie mu potrzebny. Postanawia siebie oddać jak
niezwyciężonego żołnierza na obronę Jezusowi. I tego daru Jezus nie przyjmuje wyjaśniając,
że gdy taka potrzeba obrony zaistnieje, to Ojciec Niebieski pośle Mu zastępy wojska
niebieskiego. Zasmucony przywódca więc pyta: Jezu, więc niczego ode mnie nie chcesz?
Tak. chcę, pada odpowiedź. Ja jestem dla każdego człowiekiem. Darem Ojca Niebieskiego.
Weź Mnie, strzeż tego daru w swoim sercu. Niech z tego daru korzystają twoje dzieci, cała
twoja rodzina, wszyscy członkowie twego szczepu. On Ci będzie wskazywał drogę, jaką
masz kroczyć, abyś kiedyś doszedł do dawcy tego daru do Ojca Niebieskiego.
Drodzy Radiosłuchacze - Diecezjanie!
W bieżącym roku, tuż przed wielkim Jubileuszem, oddajemy szczególniejszy hołd Bogu
Ojcu. W okresie Bożego Narodzenia chcemy dziękować Ojcu Niebieskiemu za dar - Syna
Bożego, który na drogach naszego życia chce być przewodnikiem, Emmanuelem - Bogiem z
nami. Jak mamy się Bogu Ojcu za ten dar odwzajemnić? On niczego nie potrzebuje. On
pragnie tylko miejsca ciszy, spokoju, pragnie naszego Betlejem. Potrzebuje naszego TAK na
przyjęcie tego daru Ojca Niebieskiego.
Niech ten dar wezmą w swoje serca nasze dzieci. Niech młodzi nie lękają się przyjąć tego
daru miłości do człowieka. Niech małżonkowie rozważają przymioty miłości Bożej i
międzyludzkiej, tak pięknie wskazane przez św. Pawła w tzw. Hymnie o miłości (1 Kor 13).
Niech chorzy i cierpiący czerpią siły z daru pokarmu miłości - Eucharystii. Niech bracia
kapłani ubogacają tym darem powierzonych ich opiece wiernych.

W roku Boga Ojca niech wszyscy szeroko otwierają drzwi swojego serca, swojego domu dla
daru Ojca - Syna Jezusa Chrystusa.
Umiłowani Diecezjanie!
Tegoroczne życzenia wigilijne, Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragnę jeszcze
poszerzyć. W ciszy naszych serc, naszych rodzin, przygotujmy się także na dar Ojca św., jaki
ma nam być dany w jego Apostolskiej wizycie w naszej diecezji. Intensywniej módlmy się w
intencji Ojca św., w intencji tej wizyty apostolskiej do naszego kraju. Rozważajmy Jego
pouczenie o świętowaniu dnia Pańskiego - niedzieli. Niech udział w świątecznej Eucharystii
przysparza jeszcze więcej łask Ojcu św. i każdemu z nas,.
Drodzy Bracia i Siostry!
Kochani Diecezjanie!
Niech dar Ojca Niebieskiego - Jezus Chrystus będzie naszym skarbem i radością. Niech
miłość Boga Ojca i łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym
będą z wami wszystkimi.
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