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Umiłowani Bracia i Siostry,  
złączeni więzami tej samej wiary i tego samego, polskiego pochodzenia! 
 
W imieniu własnym i polskich biskupów pragnę Was bardzo serdecznie pozdrowić i wyrazić 
łączność z Wami, przebywającymi czasowo lub na stałe z dala od naszej Ojczyzny, 
niejednokrotnie z dala od swych najbliższych. Święta Bożego Narodzenia są doskonałą 
okazją, aby potwierdzić tę łączność, zapewniając Was o płynącej z Kościoła w Polsce 
modlitwie za Was i w Waszych intencjach. 

Jako Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej 
wypowiadam też słowa gorącego podziękowania pod adresem kapłanów, sióstr zakonnych i 
świeckich angażujących się w duszpasterstwo wśród polskich emigrantów. Dzięki Waszej 
miłości i odpowiedzialności ewangelizacyjnej wielu naszych rodaków doświadcza we 
wspólnocie Kościoła atmosfery domu i przyjęcia, co pozwala im przetrwać trudny czas 
integracji w nowym środowisku. Wszyscy natomiast dzięki Waszej duszpasterskiej posłudze 
mogą oddawać cześć Bogu sercem wypełnionym wiarą zgodnie z polską tradycją 
chrześcijańską. 

W tę tradycję wpisuje się łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń z okazji Bożego 
Narodzenia. Pragnę i ja stanąć wobec Was, Kochani Rodacy, by nie tyle z tradycji, co z 
poczucia więzi opartej na przynależności do tych samej rodziny, której na imię Kościół i 
Polska złożyć Wam jak najserdeczniejsze życzenia. 

„Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo” /J 1,1/. 
Początek w życiu łączy się z niepewnością i nieporadnością. Dotyczy to też początku życia w 
nowym środowisku, np. poza granicami kraju rodzinnego. W tej sytuacji człowiek zazwyczaj 
szuka oparcia, rozgląda się za kimś, kto przyszedłby mu z pomocą. W kontekście słów św. 
Jana i świąt Bożego Narodzenia życzę Wam, byście wiedzieli, że u początku zawsze jest Bóg. 
W Nim – Emmanuelu, niezależnie od czasu, jaki spędzacie poza krajem ojczystym szukajcie 
sił do pięknego i dobrego życia oraz mocy do przezwyciężenia wielorakich trudności. 
Wracajcie też, nie tylko od święta, ale na co dzień, do początku, czyli do źródła Waszej wiary, 
pamiętając sercem wdzięcznym i przepełnionym miłością o tych, którzy przekazali Wam 
wiarę i nauczyli ją wyrażać we wspólnocie Kościoła. Wracajcie do początku, dbając o 
zachowywanie tradycji chrześcijańskich w Waszych rodzinach i domach. Wracajcie do 
początku, czyli do Boga, który dzięki obecności w sakramentach świętych dotrzymuje danego 
słowa: „Ja jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20).         

Tam, gdzie jest obecny Bóg, tam również jest i człowiek. Święta Bożego Narodzenia 
przypominają nam, że Bóg stał się człowiekiem i postanowił wzrastać we wspólnocie 
rodzinnej. Dlatego życzę Wam, by przeżywanie narodzin Dzieciątka Jezus pozwoliło Wam 



także wrócić do początku Waszych wzajemnych relacji małżeńskich i rodzinnych, czyli do 
pierwotnej miłości - zażyłości, czułości, troski i odpowiedzialności.  Bliskość świętej Rodziny 
niech ożywi i jeśli trzeba odnowi Wasze więzi z tymi, z którymi  jesteście związani więzami 
krwi i wzajemnych ślubów. Bliskość świętej Rodziny niech stanie się dla Was zachętą do 
oddalenia od siebie wszystkiego, co mogłoby te święte, sakramentalne więzi rozluźnić lub 
wręcz rozerwać. Obejmujcie też spojrzeniem, modlitwą i konkretną pomocą związki 
małżeńskie i rodziny, które przeżywają kryzys wierności lub doświadczają poważnych 
braków materialnych.    

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia przypadają w roku duszpasterskim, który w Polsce 
przebiega w myśl zawołania Pana Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 
1,15). Nawrócenie to także powrót do początku, czyli zwrócenie się ku Temu, w którym 
żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (por. Dz 17,27). Niech więc tak się dzieje w Waszym 
osobistym i rodzinnym życiu. Zwracajcie się ku Bogu, a On wypełni każdą chwilę Waszego 
życia swoją wyzwalającą i miłującą obecnością! 

W Kościele powszechnym bieżący rok został ogłoszony przez papieża Franciszka jako „rok 
życia konsekrowanego”. Drodzy Bracia i Siostry zakonne, doceniając Waszą rolę w życiu 
Kościoła i w środowisku polskiej emigracji życzę Wam, byście z wiernego świadectwa na 
wzór Jezusa i z ofiarnej służby naszym Rodakom czerpali jak najwięcej radości i satysfakcji, 
spotykając się ze zrozumieniem i życzliwością tych, wśród których i dla których oddajecie 
swoje życie.   

O jeszcze jednym kontekście tegorocznych świąt chcę wspomnieć. Po raz pierwszy 
obchodzimy Boże Narodzenie, radując się ogłoszoną i uznaną przez Kościół świętością Jana 
Pawła II. Powróćmy więc i do początku jego pontyfikatu, do słów wypowiedzianych podczas 
Mszy świętej inaugurującej jego papieską posługę. 22 października 1978 rok wołał z Placu 
św. Piotra w Rzymie: „Nie bójcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Dołączam się do tego 
papieskiego życzenia. Nie bójcie się, mimo że tak wielu decydujących o obrazie i sytuacji 
współczesnego świata boi się Chrystusa, traktując Go jako zagrożenie dla własnych 
pomysłów urządzania życia na ziemi tak jakby Boga nie było. Miejcie odwagę budować i 
opierać swe życie na wierze w Jezusa Chrystusa, który jest kluczem do spełnienia 
świątecznych i noworocznych życzeń. Tam bowiem, gdzie Jego miłująca obecność tam 
panuje radość i pokój, miłość i dobro, a jeśli pojawi się krzyż, to staje się bramą. 

Kochani Rodacy, Bracia i Siostry, przyjmijcie te z serca płynące życzenia, wsparte modlitwą i 
pasterskim błogosławieństwem! Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam podczas 
świąt Bożego Narodzenia i każdego dnia nowego roku!   	   	   	  
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