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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of Nativity 2016 

 

W imie Boga Ojaca i Syna i Ducha Swietego. Jeden Bög. Amen. 

 

Szczesliwego Nowego Roku i radosnych Swiat Bozego Narodzenia. Gratuluje  Wam z okazji 

Swiata Narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. 25. Grudnia obchodzilismy z calym swiatem 

Boze Narodzenie, pozniej Sylwestra, a 07. stycznia Boze Narodzenie wedlug koptyjskiego 

kalendarza. Boze Narodzenie jest odnowieniem radosci i szczesia czlowieka. W historii Bozego 

Narodzenia napotykamy wiele ludziom i sytuacji, chcialbym ale dwa wydarzenia wspolnie z Wami 

rozwazyc. 

 

Medrcy przybyli z dalekiego kraju, idac za gwiazda, az dotarli do Betlehem. Upadli przed 

Dzieciatkiem i przekazali swoje dary. To byl koniec ich ziemskiej podrozy. Z innej strony pasterze 

ujrzeli aniola, ktory oglosil im wesola nowine. Przybyli do zlobka i ujrzeli Dzieciatko Jezus z Jego 

Matka. A to byl poczatek ich radosnej podrozy.  To znaczy: dla jednych bylo to koncem, dla 

drugich poczatkiem. Poczatek radosci zostal ukoronowany slowami : “ Emanuel, Pan, jest z nami”.  

Dlatego radowalismy sie. Paroma slowami chcialbym wyjasnic z Wami jeden z glownych 

powodow Narodzin Chrystusa, ktory ludzkosci niesie radosc. Wszystkie detale i postacie tej 

historii jednocza szczescie i radosc. Modlimy sie z aniolami: „Chwala na Wysokosci Bogu a na 

Ziemi pokoj ludziom w ktorych ma upodobanie. LK 2:14. To zdanie „ma upodobanie” oznacza 

szczescie i radosc ludziom. Nasz Pan Jezus Christus przyszedl by umiescic radosc w wszystkich 

sercach.  Pytaniem jest wiec: co jest podstawa dawania radosci? Pozwolcie mi mowic o elementach 

radosci. 

 

 Pierwszym elementem radoci jest Maryja Dziewica. Ona sprawia nam radosc  jej 

sprawiedliwoscia i czystoscia. Nikt nie moze sprawic innym radosci nie bedac samemu 

sprawiedliwym i czystym.  Na nie dobrym drzewie nie moga wyrastac dobre owoce. Radosc 

przychodzi do ludzi przez tych, ktorzy sa czysci, sprawiedliwi i pobozni. 

 

 Drugim elementem sa medrcy. Sprawiaja nam radosc przez ich odwiedziny i ich dary. Kiedy 

przyszli, by przekazac nam swoje dary, uczynili nas szczesliwymi. Ludzie moge sprawic sobie 

wzajemnie radosc przez odwiedziny i upominki.   Wedlug slow biblijnych „Weselcie sie z 

weselacymi, placzcie z placzacymi”. Oferowanie Waszych materialnych i duchowych darow, jak 

slowa i usmiech sa najbardziej wartosciowe a najlatwiej stojace do dyspozycji.  

 

Trzecim elementem sa pasterze. Sprawili nam radosc, poniewaz czuwali i byli szczerzy. Byli 

prostymi ludzmi, ktorzy pracowali na pustyni u uwazali na swoje owce. Oni ujrzeli aniola, ktory 

im oglosil wielka nowine.  Przybyli w pospiechu i oddaniu. Ludzie moga wzajemnie  sprawiac 

sobie radosc swoja wiernoscia i lojalnoscia. Zycie w oddaniu zawsze okaze innym radosc i ucieszy 

Boga, jak mowi Pismo: „Badz wierny az do smierci, a dam tobie korone zycia”. 
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Czwartym elementem, ktory uszczesliwia ludzkosc  w tej historii Narodzin jest miejscowosc 

Betlehem. Byla to malutka wioska, prawie nieznana, ale ktora nam radosc przyniosla, 

udostepniajac schronienie dla Najswietszej Maryi i malego Dzieciatka, naszego Pana Jezusa 

Chrystusa.  Ludzie moge sprawic innym radosc udostepniajac im schronienie, jak mowi Pismo „ 

Bylem obcym, a przjeliscie mnie” (Mat.25.35). Kazdy nasz czyn powinien sluzyc udostepnieniu 

schronienia tym, ktorzy sa w potrzebie i grupom marginesu, ktorzy nie maja glosu w  

spoleczenstwie.  Sierotom, starcom, kalekom i wszystkim ktorzy sa w potrzebie  powinniscie 

udzielic im schronienia, tak ja to sie stalo w Betlehem. Dzis kazdy zna Betlehem, bo udzielilo 

schronienia naszemu Panu Jesusowi Chrystusowi. Przez to zostalo Betlehem uczczone. 

 

 Piaty element, ktory sprawil ludziom radosc, sa aniolowie, ktorzy sie zjawili spiewajac hymn : 

„Chwala na Wysokosci Bogu a na Ziemi pokoj ludziom w ktorych ma upodobanie” Luk.2.14 

 Ten wers stal sie niosacym radosc i kochanym znakiem i mowa aniolow. Ludzie moga  sprawic 

innym radosc swoimi modlitwami, adoracja i uwielbianiem Boga. Radosne uwielbianie Boga 

sprawia innym radosc. 

 

 Historia Narodzin i stania sie czlowiekiem naszego Pana Jezusa Chrystusa jest dla nas 

zbawieniem. To jest tak wyjatkowe, ze  Chrystus chcial nam dac odpowiedz na pytanie „ Jak 

mozemy sprawic innym ludziom radosc?”  Pomyslcie prosze o detalach tych rozpatrywan, by 

znalezc dalsze wyjasnienia i duchowe odczucia, by sprawic radosc drugim. 

 

Z okazji Swiat Bozego Narodzenia gratuluje wszystkim koptyjsko-prawoslawnym Kosciolom, 

wszystkim biskupom i ksiezom, mnichom i zakonnicom. Gratuluje wszystkim chrzescijanom, 

wszystkim parafiom, radom parafialnym, wszystkim pracownikom, calej mlodziezy i dzieciom i 

wszystkim rodzinom. Gratuluje Wam wszystkim w imie koptyjsko-prawoslawnego Kosciola, 

Swietej Synody i wszystkim koptyjskim instytucjom w Egipcie.  Gratuluje Wam, moji ukochani 

synowie i corki i zycze Wam radosnych Swiat Bozego Narodzenia i szczesliwego Nowego Roku. 

Niech Bog poblogoslawi Wasze zycie cala swa dobrocia, radoscia i pokojem. 

Chwala Bogu, Amen. 

 

 
 

 


