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Kochani Parafianie

Drodzy mieszkańcy Białych Błot

Mamy głęboką nadzieję, że niniejszy list z opłatkiem dotrze
do każdej rodziny. Nasze słowa kierujemy do parafian, ale
także do wszystkich mieszkańców, niezależnie od tego, czy
utożsamiają się z parafią czy są innego wyznania, albo de-
klarują się jako osoby niewierzące. Jako duszpasterze zo-
staliśmy posłani do wszystkich, którzy w tym okresie kro-
czą  po  trudnej  drodze  życia,  na  różnych  peryferiach  co-
dzienności. Czujemy, że jesteśmy dla wszystkich i z wszyst-
kimi chcemy się spotykać i rozmawiać. W naszej lokalnej
społeczności pragniemy z każdym być zaczynem wzajem-
nego wsparcia. Miłość staje się prawdziwą, jeśli jest
szacunek i chęć spotkania z drugim człowiekiem.
Ostatnie miesiące pokazały nam, jak kruche jest nasze ży-
cie,  pokazały,  że  razem podążamy w tę  samą stronę.  W
tym  trudnym  doświadczeniu  mogliśmy  dostrzec  coś,  co
zwyczajnie uszłoby naszej uwadze. To jest czas trudny, ale
patrząc z nadzieją, czas, który także może ubogacić ducho-
wo.
Obecny okres jest dla każdego z nas szczególnym doświad-
czeniem. Pandemia dotknęła nas wszystkich w wymiarze
społecznym  i  indywidualnym.  To  są  te  chwile,  kiedy  in-
stynktownie myślimy o swoim zdrowiu,  o naszych rodzi-
nach i bliskich, ale to sprawiło, że staliśmy się bardziej czuli
na potrzeby drugiego człowieka. Koronawirus zdominował
naszą codzienność. Pojawiły się ograniczenia, które doty-



czą miejsc pracy, nauki, życia religijnego oraz spotkań w
gronie rodzinnym.
Papież Franciszek w ogłoszonej niedawno Encyklice Fratel-
li tutti o braterstwie i przyjaźni społecznej, napisał: „Bar-
dzo pragnę, abyśmy w tym czasie, w którym przyszło nam
żyć, uznając godność każdej osoby ludzkiej,  byli w stanie
na  nowo  ożywić  wśród  wszystkich  światowe  pragnienie
braterstwa”. Tym samym przypomina nam, że wszyscy je-
steśmy sobie potrzebni, niezależnie od tego, jakimi warto-
ściami na co dzień żyjemy. Tak człowiek wierzący,  może
czegoś nauczyć się od tego, który deklaruje się jako niewie-
rzący i odwrotnie. Mamy tylko odkryć w sobie umiejętność,
aby siebie słuchać, ze sobą rozmawiać, a wtedy pojawi się
czułość w naszych relacjach,  czułość,  która będzie ponad
istniejącymi  podziałami  i  uprzedzeniem.  Jako  kapłani
posługujący w tym miejscu nie chcemy, aby wspól-
nota parafialna była zamkniętą grupą, która wza-
jemnie  się  adoruje,  ale  chcemy  słuchać  i  rozma-
wiać ze wszystkimi.
Otworzyć się na tajemnicę Wcielenia to dostrzec obecność
Boga  w  najmniejszym  geście  miłości,  poświęcenia  oraz
przebaczenia. Przed nami Uroczystość Bożego Narodzenia
i wigilijne spotkanie w gronie rodzinnym, wydarzenie nie-
zmiernie ważne dla osób wierzących, ale to także dzień, któ-
ry nie przechodzi bez echa w jakimkolwiek domu i rodzinie.
Z  racji  trwającej  pandemii,  prawdopodobnym  jest,  że
okres świąteczny spędzimy tylko w ścisłym gronie. Łączy-
my się z Wami wszystkimi duchowo, łamiemy się
opłatkiem,  życząc  wzajemnej  życzliwości  i  zdro-
wia. W wigilijny wieczór, człowiek wierzący, ale także czę-
sto i niewierzący, bierze do ręki opłatek, bo w swoim sercu
odkrywa  fundamentalne  prawo,  które  ogłosił  Chrystus,
aby  codzienność  zamieniać  w  miłość.  Człowiek  wyciąga
rękę po opłatek, aby z nim podejść do innych, aby życzliwie
spojrzeć i powiedzieć „przepraszam”.



Jako duszpasterze posługujący w tej społeczności życzymy
na Nowy Rok 2021 pokoju serca, abyśmy potrafili dzięko-
wać,  za  to,  że  mamy  siebie  nawzajem,  aby  nikt  nie  do-
świadczał samotności. Pojawiające się konflikty, rozdziera-
ją więź społeczną, czego jesteśmy świadkami, dlatego po-
trzeba naszej wzajemnej solidarności.  Tam gdzie jest  mi-
łość,  tam  gdzie  jest  chęć  spotkania  i  rozmowy,  tam  jest
Boże Narodzenie.
Duszpasterze  parafii  pw.  Chrystusa Dobrego Pasterza w
Białych Błotach
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