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Dodatek na Boże Narodzenie 2021 
 

Życzenia 
Święta zwyczajowo skłaniają do składania 
życzeń. Tyle razy słyszeliśmy to jakże cen-
ne: zdrowia, szczęścia pomyślności, że w 
tym roku chcemy aby naszymi życzeniami 
dla Państwa stały się słowa pewnego Świę-
tego. Niech z tych słów każdy wyciągnie 
coś na ten czas tajemnicy Bożego Naro-
dzenia.  
11 października 1962 roku Papież Św. Jan 
XXIII otworzył wśród biskupów z całego 
świata zgromadzonych w Watykanie II So-
bór Watykański. Wieczorem kiedy był już u 
siebie w pokoju zobaczył na placu świętego 
Piotra ludzi, którzy się gromadzą modląc 
się przed Bazyliką. Na niebie widniał wtedy 
wielki jasny księżyc. To skłoniło papieża 
aby nie iść jeszcze spać ale kazał sobie 
przygotować mikrofon i przemówił do 
zgromadzonych ludzi: „Drogie dzieci, sły-
szę wasze głosy. Mój głos jest jeden, ale podejmuje głosy całego świata: tu bowiem jest 
obecny cały świat. Rzekłby ktoś, że nawet księżyc pośpieszył się na spotkanie tego wieczo-
ru – zauważcie go w górze! – aby patrzeć na to przedstawienie. (…) Tego wieczoru odbył 
się bowiem spektakl, którego nawet Bazylice Św. Piotra w ciągu czterech wieków jej historii 
nigdy nie było dane kontemplować. Zamykamy wielki dzień pokoju… pokoju. Chwała na 
wysokości Bogu i pokój ludziom dobrej woli. Powtarzamy często to życzenie. I gdy tylko 
możemy powiedzieć, że naprawdę łączy nas i ogarnia promień oraz słodycz Bożego poko-
ju, mówimy: oto próbka tego, czym powinno być od zawsze życie we wszystkich wiekach  
i tego czym będzie życie, które nas czeka w wieczności (….) A zatem dalej miłujmy się 
wzajemnie, miłujmy się tak właśnie, gdy się spotykamy, spoglądając na siebie: wy-
chwytując to, co nas łączy i pozostawiając na boku to, co może nam przysparzać nie-
co trudności, jeśli już takie są. Uszanujmy wrażenia z tego wieczoru! Niech nasze uczucia 
będą zawsze takie jak teraz je wyrażamy wobec nieba i wobec ziemi. Wiara, nadzieja, miło-
sierdzie, miłość Boga, miłość do braci; Powracając do domów, odnajdziecie tam dzieci, 
uściskajcie zatem wasze dzieci i powiedzcie, że to od papieża. Jeśli znajdziecie jakieś 
łzy do otarcia, powiedzcie jakieś dobre słowo, choćby to, że papież jest z nami, szcze-
gólnie w godzinach smutku i zgorzknienia. A poza tym kochajmy się wzajemnie; śpiewając, 
wzdychając, płacząc – ale zawsze pełni ufności do Chrystusa, który nam pomaga i nas 
wysłuchuje – idźmy wciąż dalej naszą drogą”  /Redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS/ 
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