
Kochani Bracia,

Zbliża się Boże Narodzenie roku 2019 i raz jeszcze mam możliwość przesłania Wam życzeń – życzeń, które z radością kieruję do każdego  
z Was.

Kiedy wiele lat temu zaczynałem moją posługę jako definitor Prowincji Weneckiej, praktycznie od razu zdałem sobie sprawę, że istnieją 
pewne rzeczy, które poważnie mogą stanąć na przeszkodzie naszemu szczeremu przylgnięciu do Pana. Już wtedy zorientowałem się, że 
poszukiwanie znaczenia, mit władzy i czar pieniądza, mogły w znacznym stopniu osłabić nasze pragnienie podobania się Panu.

Dlatego myślę, że Boże Narodzenie stanowi dla nas właściwy moment, prawdziwe błogosławieństwo, ponieważ uczy nas czegoś właśnie  
na ten temat.

Dziecko nie potrzebuje prestiżu, nie szuka go. Jest tym kim jest - jest, ponieważ po prostu zaistniało. Przyciąga uwagę wszystkich, nie tylko 
matki i ojca, Maryi i Józefa, przyciąga uwagę zwykłych pasterzy, a także wykształconych mędrców. To sprawa naturalna, nie potrzebuje 
prestiżu. Dziecko nie domaga się władzy, we wszystkim zależy od tych, którzy je przyjęli i nim się opiekują. Co więcej, dziecko nie jest  
w stanie zrozumieć wiele, nie interesują go pieniądze, ekonomia. A więc: bez prestiżu, bez władzy, bez pieniędzy.

Boże Narodzenie jest Tajemnicą, ponieważ intryguje nas jeszcze inny powód: Bóg w Synu narodzonym w Betlejem mówi nam o jedynej 
rzeczy, która się liczy, która ubogaca historię, historię całego świata i wszystkich czasów, historię każdego z nas, historię naszej duszy – 
mówi o bezinteresownej miłości Boga. O bezinteresownej miłości Boga do wszystkich, bezinteresownej miłości Boga do każdego z nas. Jeśli 
przyjmiemy tę bezinteresowną miłość Boga, będziemy mogli się uwolnić od tylu rzeczy, które na próżno nas niepokoją i niszczą. Nasza 
radość będzie mogła rozkwitnąć i staniemy się prawdziwymi świadkami Boga, który nas kocha, który kocha człowieka.

Pragnę, aby wszyscy Bracia rozsiani po całym świecie radowali się z faktu, że przyjęli Pana Jezusa, ponieważ w Nim przyjęli Jego 
bezinteresowną miłość. Pragnę, aby byli świadkami tego, że Bóg naprawdę kocha człowieka.

Każdemu z was, Bracia, życzę Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! 
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