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1. Oktawa uroczystości Narodzenia Pańskiego w liturgii Kościoła
Od ośmiu dni żyjemy w Kościele intensywniej tajemnicą wcielenia Syna Bożego. Dziś,
w pierwszy dzień Nowego Roku, Ewangelia raz jeszcze prowadzi nas do Betlejem, do
miejsca narodzin Jezusa. Do narodzonego Dziecięcia przybywają pouczeni przez anioła
pasterze. W Betlejem znajdują Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Pasterze
opowiadają o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu, co im aniołowie z nieba
obwieścili. Przekonują się, że jest to wszystko prawdziwe. Oddają pokłon Jezusowi i wracają
do swoich zadań. Wracają, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli.
Stają się pierwszymi wyznawcami i przyjaciółmi narodzonego Jezusa.
Ewangelista w opisie spotkania pasterzy z Dzieciątkiem, zwraca szczególną uwagę na
Maryję, która „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,18).
Maryja, kiedy patrzyła, co się dzieje w stajni betlejemskiej, miała z pewnością w pamięci
przepowiednie proroków i orędzie zwiastowania anielskiego Nazaretu. Była świadoma
dokonującej się przez Nią historii zbawienia. „Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała
je w swoim sercu” (Łk 2,18).
Ewangeliści jeszcze w kilku innych sytuacjach zwracają
uwagę na tę kontemplującą postawę Matki Jezusa. Maryja niewiele mówiła, ale w ciszy i w
pokorze serca rozważała to, co się dzieje.
Ta postawa Maryi, słuchającej i rozważającej sprawy Boże i ludzkie, jest tak bardzo
potrzebna nam, żyjącym dziś w rozkrzyczanym, rozdyskutowanym, napastliwym,
niespokojnym świecie. Jest nam potrzebna maryjna postawa pokoju, wyciszenia, rozważania
w sercu słowa Bożego, nauki Jezusa, postawa zadumy nad wydarzeniami w dalekim i bliskim
świecie. Jest to jedno z ważnych przesłań dzisiejszej uroczystości Maryi - Świętej Bożej
Rodzicielki.
2. Pierwszy dzień Nowego Roku dniem modlitwy o pokój
Drodzy bracia i siostry, od wielu już lat modlimy się w pierwszy dzień Nowego Roku
także o pokój na świecie, o pokój w ludzkich sercach, który przyniósł na ziemię Jezus. Od
wielu lat biskup Rzymu przygotowuje na ten dzień specjalne orędzie. W tym roku takie
pierwsze swoje orędzie na 47 Światowy dzień Pokoju przygotował Ojciec św. Franciszek. Dał
mu tytuł: „Braterstwo podstawą i droga pokoju”. Ojciec św. w orędziu zamieszcza m. in.

-2takie słowa: „Braterstwo jest istotnym wymiarem człowieka, który jest istotą społeczną. Żywa
świadomość tego aktu prowadzi nas do postrzegania i traktowania każdej osoby jako
prawdziwej siostry i prawdziwego brata. Bez tego staje się niemożliwe budowanie
społeczeństwa, a także stabilnego i trwałego pokoju. Musimy pamiętać, że braterstwa
zaczynamy się uczyć zazwyczaj w obrębie rodziny, zwłaszcza dzięki odpowiedzialnemu i
uzupełniającemu się spełnianiu ról właściwym wszystkim jej członkom, szczególnie ojca i
matki. Rodzina jest źródłem wszelkiego braterstwa, dlatego jest również podstawą i główną
drogą pokoju, ponieważ na mocy swego powołania powinna zainspirować świat swoją
miłością”
Niech te słowa Ojca św. zachęcą nas do budowania pokoju w naszych rodzinach,
abyśmy potem z naszych rodzin tern pokój nieś lido miejsc pracy, do innych ludzi. .
3. Życzenia noworoczne
Drodzy bracia i siostry, jest zwyczaj, że w pierwszy dzień Nowego Roku składamy
sobie noworoczne życzenia. We wspólnocie Kościoła powinszowania te sprowadzają się do
życzenia Bożego błogosławieństwa. Śpiewaliśmy dziś słowa: „Bóg miłosierny, niech nam
błogosławi". Pamiętajmy jednak, że osnową tego błogosławieństwa jest Chrystusowy pokój,
jako owoc wielbienia i wysławiania Boga.
Dlatego życzę wszystkim, aby nasze życie w roku 2014 upływało na wielbieniu Pana
Boga przez modlitwę i pracę, co z pewnością przyczyni się do otrzymywania od Boga pokoju.
Życzę wszystkim łaski zdrowia duchowego i fizycznego, gdyż zdrowie jest fundamentem
naszej życiowej aktywności. Życzę władzom naszego państwa, władzom samorządowym:
wojewódzkim, powiatowym, gminnym, władzom naszych miast i wsi, roztropnej troski o
dobro wspólne nas wszystkich. Życzę zgody i rzetelnej rozmowy nad znalezieniem lepszych
dróg poprawy stanu duchowego i materialnego synów i córek naszej Ojczyzny. Życzę
braciom kapłanom o osobom życia konsekrowanego radosnego wypełnianie otrzymanego
powołania, owocnej ewangelizacji. Wszystkim rodzinom naszej diecezji życzę zgody,
jedności, atmosfery prawdy, religijności i miłości. Nauczycielom i wychowawcom życzę
owocnego przekazu młodemu pokoleniu wiedzy oraz wartości moralnych i religijnych; zaś
dziatwie i młodzieży życzę wsłuchiwania się na co dzień w Boże Słowo i pogłębiania swojej
więzi z Bogiem. Osobom starszym i chorym życzę cierpliwości i przyjaznego otoczenia
dobrych ludzi. Wszystkim życzę obfitego Bożego błogosławieństwa i opieki Matki
Najświętszej, Bożej Rodzicielki. Bóg miłosierny niech nam błogosławi. Amen.

