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Speaker:

Drodzy bracia i siostry, myśląc o świętach Bożego Narodzenia pamiętajmy o przygotowaniu w
domu żłóbka. Pierwszy żłóbek zorganizował z mieszkańcami Greccio św. Franciszek. W tym roku
odwiedziłem to miejsce i napisałem List apostolski, by przypomnieć o znaczeniu tej tradycji.
Żłóbek jest „żywą Ewangelią”. Postawiony w miejscach naszego życia: w domach, szkołach,
miejscach pracy, w szpitalach, domach opieki, w więzieniach i na placach, przypomina, że Bóg
przyszedł na Ziemię, stał się człowiekiem, ogarnia Miłością każdego z nas i całą ludzkość. Stańmy
przy żłóbku, powierzając Jezusowi własne życie, spotykanych ludzi, mówiąc o naszych
oczekiwaniach, obawach, o zdarzeniach kończącego się roku. Nazwa żłóbek nawiązuje do żłobu,
a nazwa, Betlejem oznacza „dom chleba”. Uświadamia nam to znaczenie domu, w którym
wspólnie dzielimy się chlebem i sercem. Przypomina nam, że Jezus jest Pokarmem, który daje
naszym rodzinom siłę, by iść naprzód, by sobie wzajemnie pomagać i przebaczać. Żłóbek jest
również znakiem pokoju, zaprasza do adoracji Boga, wskazuje na harmonię między człowiekiem a
stworzeniem. Niech przygotowanie żłóbka będzie szczególnym zaproszeniem, by Jezus narodził
się w naszych sercach, i zamieszkał w naszych domach i rodzinach.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Tra pochi giorni sarà Natale. Rallegriamoci della
presenza di Dio nel Bambino nato a Betlemme dalla Vergine Maria. Sia Lui la luce sulle vie della
vostra vita, la pace e la forza che porta alla vittoria del bene sul male. Auguro a tutti Buon Natale.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Za kilka dni święta Bożego Narodzenia. Radujmy
się obecnością Boga w osobie Dziecięcia, narodzonego w Betlejem z Maryi Dziewicy. Niech On
będzie światłem na drogach waszego życia, pokojem i mocą, która wiedzie nas do zwycięstwa
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dobra nad złem. Życzę wam błogosławionych świąt.
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