Cud Bożego Narodzenia
Święty Leon Wielki, papież, mówiąc o Bożym Narodzeniu użył
sformułowania: cudowna wymiana. Oto Bóg zbliża się do człowieka w swoim
bóstwie, a człowiek zbliża się Boga w swoim człowieczeństwie, zranionym
skutkami grzechu. Z tej wymiany rodzi się cud odnowienia ludzkiej natury.
W Osobie Jezusa Chrystusa, prawdziwym Bogu, który stał się prawdziwym
człowiekiem dla naszego zbawienia pojawia się cudowna szansa dla człowieka.
Szansa zmiany na lepsze.
A jak dokonuje się ta cudowna wymiana? Przez pokorne przyjęcie łaski. Oto
uniżenie się Jezusa w ludzkim ciele, od stajenki betlejemskiej do wyniszczenia na
krzyżu i grobu, przyniosło Jego zwycięstwo w Tajemnicy Zmartwychwstania
i Wniebowstąpienia. Dziś Chrystus jest dla nas Królem chwały i Panem
wszelkiego stworzenia, ale jako Bóg i człowiek jest blisko nas.
Matka Boża, która w tym dziele uczestniczy, z pokorą przyjmuje propozycję
Boga, a dzisiaj jest Królową nieba i ziemi, a jednocześnie bliską każdemu z nas.

Nam też potrzeba Bożego Narodzenia! Trzeba wejścia Boga w naszą historię.
Przygniata nas trudne doświadczenie pandemii z jej strasznymi skutkami na
wszelkich poziomach naszego życia. Do tego potworne podziały w naszym
społeczeństwie, które zauważalne są nawet w naszych rodzinach. Niepokój na
całym świecie. Czy to jest powód, by poddawać się rozpaczy? Otwórzmy nasze
serca na przyjście Boga, który jest w stanie zmienić nasz los. On tego już dokonał,
więc jest w stanie odnowić również nasze czasy! Gdy On przychodzi do nas jako
Bóg i człowiek, my zwróćmy się niego z bagażem naszych problemów. Zróbmy
tak, jak to uczyniła Matka Najświętsza, św. Józef, pasterze w Betlejem i królowie.
Niech Tajemnica Bożego Narodzenia, wyjątkowego zbliżenia się Boga do
człowieka, pomoże nam odnaleźć pokój ducha i przekonać się, że z Jego pomocą
może być lepiej w naszym świecie!

Błogosławionych Świąt
i wielu łask na Nowy Rok
całej Wspólnocie naszej Szkoły!
Pamiętam o Was przy ołtarzu!
ks. Stanisław

Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc
Narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział
w Bóstwie Twojego Syna, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Modlitwa nad darami z „Pasterki”.

