
Bóg się rodzi noc truchleje…

Kochani  wielkim krokami zbliżamy się do przeżywania po raz kolejny w
naszym życiu Świąt Bożego Narodzenia. Te chyba najbardziej z rodzinnych
świąt, pełnych miłości, ciepła, życzliwości niestety nie dla wszystkich będą
czasem pełnej  radości.  Bo jak  tu świętować jak  w domu ciągle  czegoś
brakuje,  jak  się  radować jeśli  nie  ma się  za  co opłacić  rachunków, czy
wykupić leków, jak powiedzieć dziecku, że w tym roku z racji  świtą nie
dostanie żadnego prezentu?

Wy jacie im jeść /por. Mt 14, 16c/.  Jezus jest Pasterzem, który troszczy się
nie tylko o sprawy ducha, ale również o ciało, o sprawy bytowe, społeczne.
Wy dajcie im jeść! - mówi do uczniów. Jest to inny, nowy sposób powołania
uczniów.  Nie  wystarczy  być  z  Jezusem i  przyglądać  się  temu,  co  czyni
Jezus. Jezus nie wie, co robić z wielbicielami. On chce ludzi, którzy starają
się żyć Jego słowami. Nie wystarczy również ewangelizacja słowna. O wiele
ważniejsza jest umiejętność naśladowania Jezusa w działaniu, w czynie, w
miłości: nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą /1 J 3, 18/.
Czy można odmówić pomocy, odprawić z kwitkiem potrzebującego. Czy
można spokojnie siadać do stołu, gdy inni nie mają co jeść lub kłaść się do
łóżka, gdy ktoś inny nie ma dachu nad głową? Pewnie nie da się rozwiązać
wszystkich problemów, które trapią świat. Ale każdy z nas może mieć swój
udział  w  tym  nieustannym  polepszaniu  ludzkiej  doli.  Jest  rzeczą
zadziwiającą,  jak  wiele  mogą  zrobić  zwykli,  prości  ludzie,  którzy  mają
otwarte serca i nie wahają się podzielić z innymi, nawet gdy niewiele sami
posiadają.

Święta  Bożego  Narodzenia  dają  nam  szczególną  okazję  do  tego,  aby
zauważyć  potrzeby  drugiego  człowieka.  Jezus  przychodzi  na  świat  jako
Miłość  i  chce,  abyśmy  jego  miłość  nieśli  innym.  Nie  wystarczy  tylko
powiedzieć  drugiemu  człowiekowi,  że  się  go  kocha  –  nie  raz  trzeba
rzeczywiście umieć tą miłość wyrazić poprzez konkretne czyny. Z tego też
względu zachęcamy całą wspólnotę Domowego Kościoła do włączenia się
w akcję Szlachetnej Paczki. W Elblągu, już po raz szósty, dzieło to wspiera
Marta  i  Maciej  Pietkiewicz.  Może w tym roku taką paczę uda się  także
przygotować w innych miastach, aby każdy z nas miał okazję podzielić się
z drugim człowiekiem i dać świadectwo swej miłości.  

Przekazujemy wam krótki list w tej sprawie, napisany przez Martę i Maćka.
Wdzięczni będziemy za każda okazana pomoc i wsparcie. Paczkę musimy
przygotować do 13 grudnia,  tak wiec mamy niecałe trzy tygodnie. Tych,
którzy  chcieliby  wspomóc  to  dzieło  prosimy  o  kontakt  mailowy
(maciej.pietk@gmail.com) lub telefoniczny – 535 830 523 (Marta).
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