„Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę Miłą”…
„Ojczyzna jest naszą matką, Polska jest matką szczególną,
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci!
Jest matką, która wiele wycierpiała i wciąż na nowo cierpi.
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”
Jan Paweł II
Boże Narodzenie 2010

Kochana Rodzino Rodzin,
Boże Narodzenie to święto rodzinne i pragniemy je przeżywać wśród najbliższych. Przepiękna i bogata
tradycja w polskich domach – przekazywana z pokolenia na pokolenie – jest dziedzictwem chrześcijańskim i
kulturowym, pieczołowicie pielęgnowanym w naszym życiu rodzinnym i społecznym.
Każdego roku nie tylko dzieci, ale my wszyscy, z tęsknotą oczekujemy tego dnia, gdy obchodzimy pamiątkę przyjścia na świat Boga – MIŁOŚCI - w postaci małego Dzieciątka, w ramionach Matki i troskliwego
Świętego Józefa.
Każdego też roku – w ten jedyny, niepowtarzalny Wieczór Wigilijny – przywołujemy wszystkich nieobecnych z rodziny i Przyjaciół rozproszonych po całym świecie, aby nikt nie czuł się osamotniony i zapomniany.
Każda Wigilia jest inna, chociaż pozornie wszystko dokonuje się podobnie; ubywa Bliskich wśród nas, a
przy stole zostaje tylko puste miejsce…
W tym roku wiele rodzin w Polsce nosi w sercu ból po stracie najbliższych. Przy wigilijnym stole jednoczymy się z nimi, bo każdy z nas dźwiga cząstkę tego bolesnego ciężaru.
Pomagajmy budzić w sobie i wokół siebie nadzieję, pozwólmy ogarnąć się niepowtarzalnemu czarowi
tego wigilijnego spotkania.
W blasku jarzących się świec na choince, z Opłatkiem z Jasnej Góry w dłoniach, który od lat stał się symbolem jedności i wzajemnej życzliwości przekazujemy płynące z serca Życzenia…
„Opłatek biały biorę do ręki z polskiego pola – czysty i święty
To owoc ziemi, co nam chleb rodzi, to dar od Ojca dla głodnych ludzi
Dzisiaj w Wigilię wieczorną porą biorę Opłatek ze czcią i wiarą,
Do wszystkich ludzi wyciągam ręce: weźcie Opłatek i moje serce.
Bo ja dobrocią i świętym chlebem chcę się podzielić z każdym pod niebem.
I w tę Wigilię tak bardzo pragnę, aby się Adwent skończył naprawdę
Przyjdź Panie Jezu i już nie zwlekaj!
Bądź Jezu z nami i już nie czekaj”.
/autor nieznany/
Życzymy –
- abyśmy łamiąc się Opłatkiem potrafili (chociaż to bardzo trudne) wszystko sobie wzajemnie przebaczyć;
- aby w naszych sercach zapanował pokój;
- abyśmy zawsze mogli się weselić z wigilijnych spotkań z najbliższymi i cieszyli się życzliwością ludzi;
- abyśmy mimo bolesnych doświadczeń w kończącym się 2010 roku nie tracili nadziei.
Niech każdy dzień w Nowym Roku 2011 – obfituje w twórcze działania pomnażające DOBRO i odkrywanie PRAWDY w nas i wokół nas.
Abyśmy kolejne dni w nadchodzącym Nowym Roku przeżywali w zdrowiu, radości i pokoju.
Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami i wigilijną bliskością
Marynia Gabiniewicz

