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   « Oto zwiastuję wam radość wielką » 
 

 

 Noc, podczas której Chrystus rodzi się w zwierzęcym żłobie wydaje się smutna. 

Zgodnie z rozporządzeniem cesarza Augusta, rodziny udały się w długą podróż, aby dać się 

zapisać, każdy do swojego miasta. Nic więc dziwnego, że wszystkie gospody były 

przepełnione i jedynym schronieniem, jakie udało się znaleźć Maryi z Józefem była stajnia! 

Smutkiem tej nocy jest również smutek tych rodzin, których jeden z członków został 

wykluczony ze społeczeństwa, dlatego że jest niewidomy, chromy, trędowaty, głuchy… 

Smutek tej nocy to w końcu również smutek ludu cierpiącego już zbyt długo pod jarzmem 

rzymskiej okupacji.  

To podczas tej nocy Anioł Pański ośmiela się mówić do pasterzy: „Oto zwiastuję wam 

radość wielką …” (Łukasz 2, 10). Ta wielka radość jest z narodzenia Zbawiciela, który jest 

światłem w ciemności (Łk 2, 9). Wraz z nim niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, 

trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 

Ewangelię … (Łk 7, 22). 

W naszym dzisiejszym świecie, szybkość informacji oraz często jej tragiczny 

charakter, sprawiają wrażenie, że ludzkość jest definitywnie pogrążona w ciemnościach. My, 

uczniowie Chrystusa moglibyśmy poddać się pesymizmowi i beznadziei. Niechaj te Święta 

Bożego Narodzenia przypominają nam, że mamy iść „głosić tę radość wielką”! Ośmielmy 

się głosić dobre nowiny w naszych rodzinach i w naszych wspólnotach chrześcijańskich! 

Znajdźmy czas, aby cieszyć się z tego, kim są inni! Znajdźmy czas, aby cieszyć się z tego, co 

każdy jest w stanie dać w swojej codzienności! Znajdźmy czas, aby cieszyć się z każdego 

zaangażowania mającego na celu humanizować świat!  

Niechaj te Święta Bożego Narodzenia zachęcą nas do wymieniania się dobrymi 

nowinami! Nie dlatego, że chcielibyśmy ignorować trudności czasu teraźniejszego, ale 

dlatego, że od Bożego Narodzenia „światłość w ciemności świeci a ciemność jej nie 

ogarnęła” (Jan 1, 5). 

Życzę każdemu i każdej z Was, waszym rodzinom i waszym wspólnotom 

chrześcijańskim,  radosnych Świąt Bożego Narodzenia! 
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