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W okresie Świąt Bożego Narodzenia człowiek w sposób szczególny odczuwa pragnienie
obcowania z Bogiem, w postaci Jezusa Chrystusa. Pragnienie aby go poznawać i uwielbiać. W
tym miejscu pragnę zachęcić wszystkich czytelników tego artykułu do tego, by rozbudzili w
sobie chęć zgłębiania życia i nauk Syna Bożego.

Jestem pewna, że wielu ludzi potrzebuje takiego wewnętrznego przebudzenia, ale niestety
odnoszę wrażenie, iż większość z nas nie czuwa przy nowonarodzonym Dzieciątku, tak jak
Józef i Maryja. Święta mogą stać się dla nas czasem ważnego życiowego przełomu, mogą stać
się dla nas czasem zmian, czasem pogłębiania się Naszych międzyludzkich relacji.

W ten świąteczny czas skierujmy nasze kroki do kościoła, bądźmy blisko Domu Bożego. Nie
zniechęcajmy się tym, że słychać różne (nie zawsze dobre), opinie na jego temat. Ja sama
staję w obronie kapłanów i osób zakonnych, którzy dbają o to by nasza wiara w Boże
Narodzenie, była wciąż żywa i dynamiczna. Nie traćmy tej radości, nie traćmy nadziei.

W Ewangelii Jezus mówi do nas: "Nie bójcie się. Ja jestem’", przychodzi jako ciche i bezbronne
dziecko, które wciąż czeka na naszą miłość. Bądźmy skłonni zastanowić się nad tą miłością,
odpowiedzmy maleńkiemu Jezusowi - Panie, Ty wiesz ,że Cię kocham, - jak zrobił to święty
Piotr. Uwierzcie mi naprawdę warto, wsłuchajmy się w głos Boga, zdumiewajmy się jego
narodzeniem, podążajmy za Jezusem, jak jego apostołowie.

Boże Narodzenie jest czasem łaski, której nie możemy zmarnować. Boże Narodzenie jest też
wielkim dziełem Boga, o którym powinniśmy pamiętać. Ludzie potrzebują Boga, ale tylko ludzie
czystego serca Pana oglądać będą .Święta nam o tym przypominają, w tym wyjątkowym czasie
jesteśmy wezwani by pójść do Betlejem, odciąć się od egoizmu, odkryć Chrystusa na nowo.

Chrystusa który jest niepowtarzalny, jedyny, który chce by go przyjąć i zaakceptować. Zaufajmy
mu, oddajmy się w jego ręce. Bierzmy wzór z Jezusa, dajmy innym przykład, jak należy
świętować, tak niezwykłe chwile narodzin Naszego Zbawiciela. On nam błogosławi i uczy
błogosławić innych ludzi, w czasie naszych rodzinnych spotkań. Nauczmy się patrzeć na Świętą
Rodzinę, obcować z Misterium. Pozostańmy w kontakcie z Bogiem, wzmacniajmy Naszą wiarę,
by stała się wiarą prostą, pewną i pełną ufności.
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Słuchając opowieści naszych bliskich, cieszmy się nią. Kontemplujmy sercem historię naszego
zbawienia. Pamiętajmy, że od chwili narodzin Jezus solidaryzuje się z każdym z nas i to od nas
zależy, jak będzie wyglądało tegoroczne Boże Narodzenie. Kochani, dzielmy się z innymi
ludźmi tym co zostało nam objawione, do tego Was wszystkich gorąco zachęcam.
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