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Moja modlitwa
Bozonarodzeniowa

Obchodzenie Swiat Bozego Narodzenia nie wynika z nakazu Pisma Swietego, lecz z wielowiekO'vyej tradycji.Chrzescijanie umówili sie, ze w koncu grudnia beda wspominac fakt narodzenia sie Zbawiciela Swiata.
Dawniej ludowe legendy i obrzedy, dzis wszechobecna komercjalizacja wypaczaja sens i zacieraja znaczenie

Bozonarodzeniowych wydarzen. Jak maja w tej sytuacji zachowywac sie nasladowcy Chrystusa? Bez watpienia
moga sie modlic.

Przygotowujac sie do tak powszechnie obchodzonych Swiat, nie moge oderwac sie od slów modlitwy Jezusa,
wypowiedzianej tuz przed wielkim swietem Paschy oraz czekajaca Go meka i smiercia. Jej dokladny zapis znajdu
jemy w 17. rozdziale Ewangelii Jana. Z medytacji nad Jego arcykaplanska modlitwa zrodzila sie we mnie adwen
towo-swiateczna parafraza, która dedykuje wszystkim czlonkom i sympatykom naszej wspólnoty koscielnej oraz
czytelnikom magazynu Slowo i Zycie jako swiateczne zyczenia.

Niechaj ta prosta modlitwa wypelnia nasze serca i stanie sie naszym wolaniem do Boga, nie tylko w okresie
Adwentu i Swiat Bozego Narodzenia.

Ojcze!

Nadeszla pora ... Adwentu i Swiat Narodzenia Panskiego.
Swiat juz nie pamieta, co swietuje, ale my umówilismy sie,
ze - zgodnie z wielowiekowa tradycja - w tym czasie bedziemy wspominac fakty,
dotyczace narodzin Twojego Syna. Dlatego osmielamy sie prosic:

Uwielbij Syna swego ... Jak dales Mu wladze nad wszelkim cialem,
aby dal zywot wieczny tym wszystkim, których Mu dales.
A to jest zywot wieczny, aby poznali Ciebie,
jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego poslales.

Uwielbij Syna swego ... Niech swiat rozpozna w Nim swojego Zbawiciela.

Ojcze Swiety! Zachowaj nas od zlego do zycia w prawdzie Twojego Slowa.
Spraw bysmy byli jedno w Tobie, aby przez te jednosc i milosc swiat poznal,
ze Ty poslales swojego Syna.

Ojcze sprawiedliwy! Swiat Cie nie poznal, ale dzieki Twojemu Synowi
i Twojemu Duchowi mysmy poznali, ze Ty Go poslales, bo nas umilowales.

Ojcze! Uwielbij Syna swego ... we mnie, w moim mysleniu, mówieniu i dzialaniu, w
naszych domach i wspólnotach koscielnych,
w naszej walczacej o cywilizacyjny postep Ojczyznie,
w naszej coraz bardziej zeswiecczonej Europie,
w swiecie zajetym walka z kryzysem finansowym, z terroryzmem,
z wyniszczajaca bieda i chorobami, z niesprawiedliwoscia i...

Ojcze! Nadeszla pora, uwielbij Syna Swego ...


