
 
 
 
 
 

Tym ktorzy go przyjmuja  w Jego ubostwie i ponizeniu, tych obdarzy laska stania sie 
dziecmi Bozymi (Jn 1,12). 
 
 
 
Drogi Ksieze Proboszczu .Dziekuje Ci  za zyczenia i pamiec o nas. Pozwol, ze podziele sie z 
Wami, tak troche spontanicznie, moim Bozo-Narodzeniowym doswiadczeniem. 
 
   W przeddedniu wilgilii podczas wspolnego obiadu z siostrami zakonnymi, ktos zapukal 
do drzwi; byla to matka z umierajacym malutkim dzieckiem. Prosili o chrzest, bo lekarz 
stwierdzil, ze nie ma ratunku. Wyznali przedtem swoja wiare, i ochrzcilem to dziecko.  

 
 Gdy pare metrow obok, moi bracia i siostry spokojnie jedli obiad, wtedy w tym samy czasie 
rodzilo sie zycie nadprzyrodzone w tej okruszynce dziecka.  Na drugi dzien mieli przyjsc i 
zawiadomic mnie. Jak dotychczas nie przyszli. Jedno wiem, ze narodzilo sie do nowego zycia w 
Bogu, ktorego milosc nie zna granic. 

 
W sama Wigilie Bozego Narodzenia, odprawilem Msze sw. W miejscowosci zwanej „Las 
Piedras”, czyli Miejsce skalne.. Czynilem to by zadoscuczynic pragnieniu trojga dzieciom, ktore 
przygotowaly sie tam w tym roku do przyjecia Pierwszej Komunii Sw. Niestety Ksiadz Ramón 
Cohen, Jubilat, dlugoletni misjonarz w Diecezji Santa Cruz,  ktory tam zamieszkal na starosc, 
zmarl nagle 31 pazdziernika podczas pobytu w Santa Cruz. To on im obiecal, ze na wigilie 
Bozego Narodzenia  moga przyjac  Pana Jezusa, wiec spelnilem ich marzenie.  
 
Dzieci byly dobrze przygotwane do tego wielkiego dnia; przyszli rowniez ich rodzice i ludzie 
mieszkajacy w okolicy.  W czasie Modlitwy Wiernych, Deisy, dziewczynka z grupy komunijnej, 
prosila spontanicznie Pana Jezusa za dzieci, ktorym brak ubrania, zabawek, bliskich obok 
siebie, aby mogly doswiadczyc  ciepla i dobroci od swoich bliskich. Widzialem z jak wielkim 
skupieniem i prostota wypowiadala te slowa. Po Mszy sw. Usiedlismy w kuchni, i podzielilismy 
sie ciastem.  
Po tym nabozeñstwie zrozumielem, ze Pan Jezus objawia sie rowniez dzisiaj nie wielkim tego 
swiata, ale maluczkim, skromnym istotom, bez wielkiego poklasku i halasu.  
 
W  dzien Bozego Narodzenia w Katedrze odprawialem Msze Sw. Przy niewielkiej liczbie 
wiernych (wiekszosc odpoczywala po dobrym jedzeniu i napitku z chici i piwa); w czasie liturgii 
eucharystycznej, rowniez ochrzcilem trojke dzieci: Po zakoñczonej celebracji, zostalem w 
kosciele aby osobiscie pogratulowac tym, ktorzy przyszli na spotkanie z Jezusem 
eucharystycznym, utajonym w malutkiej bialej hostii.  

 
Po poludniu moglem odpoczac troche w swoim pokoju, i kontemplowac moj zlobek a  w 

nim obok malutkiej figurki Dzieciatka Jezus, Matki Bozej i sw. Jozefa, polozylem 3 jajka. 
Otrzymalem je w darze od pani Marii; ona jest czesciowo sparalizowana, ale jeszcze potrafi tkac 
hamake, aby  zdobyc pieniadze na zakup lekarstw; jej maz Andrzej przebywa w szpitalu w 
Santa Cruz. Kiedy odchodzilem od niej, kazala swojej mamie staruszce, aby wyjela z gniazda te 
jajka i mi je wreczyla za to, ze ja odwiedzilem.  
 
Jest tez w moim zlobku butelka z miodem pszczelim, ktora podarowal mi pan Adam,ktory 
mieszka w miejscowosci El Carmen, oddalonej o 50 km. Od Concepción; od czasu do czasu, 
wstepuje do jego domu, kiedy wracam do Concepción. 
 
Te podarunku zlozone sa na bialym obrusie, na ktorym ktos namalowal owoce w koszu. 
Przypominam sobie, ze kiedys po odprawionej na wiosce Mszy sw. Zblizyl sie do mnie 
dwunastoletni chlopiec, ktory mi ten obrus podarowal, a w nim kilka chlebow.  To on zapytal 
kiedys O. Roberta, czy ja jestem papiezem... 
 



Wracajac do zlobka, jest w nim jeszcze pusty dzban z wypalonej glinki; to na przypomnienie mi 
o mojej kruchosci, ale rowniez o tym, zebym sie napelnim codziennie tym Slowem, przez ktore 
wszystko sie stalo, i ktore daje nam moc, abysmy stali sie Dziecmi Bozymi.  
 
 
Poznym popoludniem pojechalem z Ks. Neopresbíterem do pobliskiej dzielnicy, poniewaz 
zostalismy zaproszeni tam na wypicie garnka kakao (to taki zwyczaj, ze w dzien Bozego 
Narodzenia, mamy przygotowuja dla dzieci napoj z kakao). Niestety, nie zastalismy dzieci, a 
byly one na spotkaniu z naszymi bracmi odlaczonymi (ewangelicy), ktorzy rozdawali dzieciom 
zabawki.  Teraz sobie mysle, ¿A moze to owoc modlitwy  Deisy, ktora o to prosila Pana Jezusa 
w dniu swojej Pierwszej Komunii Sw.? 
 

Zycze Wam,  ustawicznego doswiadczania tego nowego zycia, tak samo w nas, jak i 
obok nas (jak to mialo miejsce przy naszej kuchni w Concepción) z ktorego to zycia plynie moc 
w trudnosciach, wiara w chwilach zwatpien,  milosc potrzebna do przebaczenia krzywd, i 
sprawiedliwosc tam gdzie jej brakuje.  Tym doswiadczeniem dzielmy sie jak chlebem z naszymi 
bliznimi, rozpoczynajac od tych najblizszych, ktorych Pan postawil przy nas. W ten sposob 
ustawicznie bedzie sie odnawiac w nas i w otoczeniu tajemnica Bozego Narodzenia.  

 
 
Pozdrawiam Was serdecznie i niech Sw. Rodzina z Nazaretu ma Was w swojej opiece, 

Zycze obfitych lask Bozych w Nowym Roku 2013, ktory jest rowniez Rokiem Wiary. 
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