
Z PROKURY MISYJNEJ WIDZIANE... 	
	

CHRISTMAS	/	BOŻE	NARODZENIE’	2019  
DECEMBER / GRUDZIEŃ, NO.7 

                                                                                 

DROGA OBLACKA RODZINO MISYJNA, 

Bóg wybrał własnie rodzinę, aby ojawić swojego Jednorodzonego Syna. Chrześcijańska rodzina zatem będzie miała zawsze 
najważniejsze znaczenie w rozwoju człowieka oraz pielęgnowaniu fundamentalnych wartości, potrzebnych do budowania 
społeczeństw opartch na miłości, przebaczeniu i służbie drugiemu człowiekowi. Maryja z Józefem przyjęli Dziecię, które 
zapowiedzieli Prorocy! My również tworzymy piękną rodzinę - Oblacką Rodzinę Misyjną i my również jesteśmy zaproszeni dotego, 
aby przyjąć dar Bożego Dziecięcia. 

Niech święta Bożego Narodzenia pomogą nam na nowo odkryć Miłość, która jest nam dana i zadana. Jako członkowie tej jednej 
wielkiej oblackiej rodziny, każdy na swój sposób, wypełniamy przykazanie miłości Boga i bliźniego: Misjonarze i Misjonarki, 
Przyjaciele Misji Oblackich, Dobrodzieje, Rodzice Adopcyjni oraz Sponsorzy naszych dzieł – wszyscy wypełniamy powołanie – 
misjonarza–zlecone nam na chrzcie św. 

Drodzy nasi Przyjaciele! Tak licznie nadsyłane kartki świąteczne z życzeniami świadczą o tym, że nie pozostajemy dla siebie 
obojętni. Pamiętamy o sobie nawzajem w modlitwie i łamiemy się opłatkiem. Pamiętamy o tych, którzy w minionym roku odeszli z 
naszego grona i wrócili do domu Ojca. Pamiętamy o tych, którzy będą przeżywali te święta z dala od rodziny i od najbliższych, 
szczególnie o chorych, aby i w ich sercach narodził się Chrystus i obdarzył ich radością i pokojem. W sposób szczególny pamiętamy 
o tych, którzy są adresatami naszych zmagań i wysiłków, o tych najbardziej potrzebujących w różnych zakątkach świata, którzy 
dzięki naszemu wsparciu duchowemu i materialnemu również będą mogli przeżyć te święta w radości i pokoju. Za Was wszystkich 
odprawiłem Nowennę (9) Mszy św. którą zakończyłem dzisiaj rano. Wspólnie ze wszystkimi Obatami pamiętamy także o Was przy 
Dzieciątku złożonym w żłóbku betlejemskim. 

„Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany…” (Iz 9, 5). Otwórzmy nasze serca na dar Bożego Syna i stawajmy się Jego 
uczniami-misjonarzami. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku! 
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