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„Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, 

i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło.” (Mt 4, 16) 

 

Drodzy Bracia i Drogie Siostry! 

Mimo ciemności pandemii COVID-19 i jej konsekwencji, ponownie w tym roku możemy cieszyć się łaską 

przygotowania do przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Mając na uwadze trudną sytuację, jaką żyje nasz 

świat, Boże Narodzenie w tym roku będzie miało wyjątkowy charakter. 

Dla wielu będzie to czas nostalgii, smutku z powodu niemożności uroczystego i rodzinnego ich przeżycia. 

Dla nas wierzących w miłość Boga, który stał się ciałem, dni te będą naznaczone radością, ponieważ 

wiemy, że obietnice światła, które jest w stanie oświetlić ciemności świata, już się spełniły. I chociaż ma 

jeszcze świecić i rozjaśniać noce historii, wiemy, że zbawienie już dokonało się w Bogu. 

Boże Narodzenie jest zawsze zaproszeniem do głębokiej i prawdziwej radości, do nadziei zdolnej 

rozświetlić ciemności. A chociaż ta ciemność jest zawsze obecna w taki czy inny sposób, teraz mocniej 

odczuwamy jej skutki. Stąd rodzi się wyzwanie abyśmy stali się gwiazdami Betlejem, światłem w środku 

nocy, wsparciem i nadzieją dla mężczyzn i kobiet w naszych krajach. 

Zmiany i uwarunkowania, którym wszyscy byliśmy poddani, niewątpliwie na nas wpłynęły. Nas w CITeS, 

jak możecie przypuszczać, również bardzo to uwarunkowało, ale nie przeszkodziło w ponawianiu prób 

dotarcia innymi sposobami i kanałami do wielu osób, domów i społeczności, które potrzebują duchowego 

pokarmu. To było i nadal jest wyzwaniem, które zachęca nas do wzrastania w kreatywności, a także w 

wyrzeczeniu i zaufaniu do Opatrzności. 

Możliwości, jakie dał nam Internet, były zaskakujące: mogliśmy nadal oferować dużą część naszych 

kursów, w tym kursu „Master”, za pośrednictwem Internetu. Latem mogliśmy już ponownie otworzyć 

drzwi naszego Centrum na spotkania stacjonarne, choć uwarunkowane ograniczeniami i niemałymi 

obawami. Z grupą 20 ekspertów w dziedzinie duchowości, towarzyszenia i psychologii udało nam się 

stworzyć światową sieć towarzyszenia duchowego. Zaskoczył nas międzynarodowy odbiór i uczestnictwo 

w dniach skupienia i rekolekcjach, a także bardzo dobry odbiór komentarzy do Słowa Bożego na każdy 

dzień i różnych modlitw… Obchody Światowego Kongresu na temat Żywego Płomienia Miłości św. Jana 

od Krzyża we wrześniu miały szczególny wydźwięk. 

Prawdą jest, że wiele innych rzeczy nie udało się zrealizować, a prowadzenie w tej sytuacji tak dużego 

centrum duchowości nie jest łatwe. Dzięki Bogu jednak nigdy dotąd nie zabrakło opatrznościowej pomocy 

i niewielkich dochodów z działalności, które pomagają nam trwać.  

Dzieląc się okruchami naszego życia, chcemy przekazać Wam naszą duchową łączność w tych 

szczególnych dniach. Życzymy Wam, aby były one wypełnione pokojem i nadzieją płynącą z Betlejem i 

aby Dzieciątko Boże nadal umacniało Was w pracy, misji i powołaniu. 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021 pełnego radości i miłości Jezusa. 
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