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Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój
Życzenia na Boże Narodzenie
Do Rodziny Józeficko Marelliańskiej

Drodzy współbracia i przyjaciele,
W Roku św. Józefa, który został niedawno ogłoszony przez papieża Franciszka, z wielką
radością przybliżamy się do przeżywania świąt Bożego Narodzenia i kontemplowania Światła,
które rozjaśnia ciemności świata i wzbudza nadzieję.
Święty Józef razem z Maryją przeżył w wyjątkowy sposób czas oczekiwania i przygotowania
do narodzin Jezusa. Papież Franciszek wskazuje na jego „twórczą odwagę”, gdyż pomimo
trudności „umie przekształcić problem w okazję” mając zawsze zaufanie do Bożej
Opatrzności. Rzeczywiście „Bóg działa ufając w twórczą odwagę tego człowieka, który
przybywając do Betlejem i nie znajdując miejsca, gdzie Maryja mogłaby porodzić,
przystosowuje stajnię i urządza tak, aby stała się jak najbardziej gościnnym miejscem dla
przychodzącego na świat Syna Bożego (por. Łk 2, 6-7). (Patris corde, 5)
W noc Bożego Narodzenia z ojcowskim sercem Józef przyjmuje i kontempluje narodziny
Jezusa. W grocie nie tylko można usłyszeć pieśń aniołów, głosy pasterzy, mądre słowa
wypowiedziane przez ludzi przybyłych ze Wschodu, ale jest również zauważalna cicha
obecność św. Józefa. Przyjmuje postawę swojej żony Maryi, która “zachowywała wszystkie te
sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19).
Potrzebujemy ciszy św. Józefa w celu kontemplacji tajemnicy Boga, słuchania Jego Słowa i
trwania e wewnętrznym skupieniu. W tym Roku poświęconym Opiekunowi Zbawiciela niech
nasze życie coraz bardziej przylega do Osoby Jezusa. Papież Franciszek przypomina, że:
„To Dziecię jest Tym, który powie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Tak więc każdy potrzebujący, każdy ubogi,
każdy cierpiący, każdy umierający, każdy obcy, każdy więzień, każdy chory to „Dziecię”,
którego Józef nadal strzeże. Dlatego św. Józef jest przyzywany jako opiekun nieszczęśliwych,
potrzebujących, wygnańców, cierpiących, ubogich, umierających” (Patris corde, 5).
Wszystkim i każdemu z osobna życzę radosnego Bożego Narodzenia.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Rzym, 20 grudzień 2020.
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