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Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,  
 
 „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Te doniosłe słowa z Prologu Ewangelii św. Jana opisują 
dokładnie to, co świętujemy w czasie Bożego Narodzenia. Jezus, odwieczny Syn Boży, rzeczywiście 
przyszedł do nas i stał się częścią naszej ludzkiej rodziny. Dzielił nasze radości i smutki. Przeżył całą gamę 
naszych ludzkich doświadczeń - tych, które nas podnoszą na duchu i tych, które nas przygniatają. Przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie przemienił nasze życie i nasz świat. Ten, który narodził się wśród nas jako 
Syn Boży i Syn Maryi, dał nam nowe narodziny w nadziei. 
 
Znamy wyzwania, które od samego początku były obecne w Jego życiu. Pamiętamy o trudnościach 
uchodźców, jakich doznała Święta Rodzina, kiedy musiała uciekać do Egiptu, by chronić swoje 
nowonarodzone Dziecię przed przemocą. Te same wyzwania, niczym echo są obecne także w dzisiejszym 
świecie. Widzimy ludzi uciekających przed okrucieństwami wojny, uciskiem i przygniatającym ubóstwem. 
Ich trudna sytuacja porusza nasze serca, aby robić wszystko, co w naszej mocy, by ulżyć im w cierpieniu. Ich 
historia, wpisana w historię Świętej Rodziny, przypomina również o niezawodnej, pomocnej dłoni Bożej 
Opatrzności, która nas prowadzi i zbawia. I to daje nam radosną ufność. 
 
Niezależnie od wyzwań, przed którymi stajemy jako jednostki i wspólnoty - od wojen przez przemoc, 
choroby, niesprawiedliwości aż po klęski żywiołowe - nie tracimy nadziei. Wiemy, że Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas. Ono podąża z nami przez życie i nas podtrzymuje. Daje nam nadzieję, która nie 
zawodzi. 
 
Dołącz do mnie w modlitwie w okresie Bożego Narodzenia. Prośmy Boga, aby pogłębił naszą wiarę w Słowo 
Wcielone. Prośmy Boga, aby odnowił naszą nadzieję i podtrzymywał nas, gdy dopada nas zmęczenie i 
zniechęcenie. Prośmy Boga, aby niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdujemy, nasze serca 
przepełniała radość wynikająca z tego, że poznaliśmy czym jest miłość Boga do nas. 
 
Niech Bóg błogosławi Wam i wszystkim Waszym bliskim. Pragnę, abyście wiedzieli, że zabiorę wszystkich 
Was z sobą do ołtarza, kiedy w tym świątecznym czasie będę sprawował Eucharystię. 
 

Szczerze oddany Wam w Chrystusie, 

   Arcybiskup Chicago 


