
,,Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie" - słowa psalmisty opisują nadzieję zwlązaną
z przyjśctem Zbawiciela. W adwentowyrn skupieniu, w ciszy wyczekiwania na wigiiijną
gwiazdę, wracamy do tej nadziei, myśląc o sobie, naszych rodzinach i całej ludzkości.
Życzymy, aby }ezus Chrystus napełnił Was swoim pokojem. }§iech w Waszych sercach
zagości radość i dobro.

Fatronern nadchodzącego Nowego Roku będzie św. Brat Aibert Chrnielowski. |ego
życiowa postawa przepełniona słuzbąbliźnimzachęca nas, abyśmy darem pokoju i innymi
dobrami dzielili się z bracmi i siostrami. Zyciowe motto św. Brata Alberta: .Być dobrym jak
chleb" wskazuje drogę, ktora przynosi spełnienie, w rnyśl słów }ezusa Chrystusa: ,,Więcej
szczęściajest w dawaniu anizeli w braniu".

Życzymy opieki św. Brata Alberta także w realizowaniu tegoroczn ego zadania, jakie
stawia przed nami Kościół w Polsce, zgodnie z hasłem roku duszpasterskiego: ,,Idżcię
i głoście'l To zachęta, aby daru wiary ni e zatrzymywac dla siebie. Życzymy umocnienia wiary
przy żłabku, w którym narodził się Zbawiciel świata, sił i odwagi, aby radością Ewangelii
dzielić się z innymi. Oby ni. zabrakło zdrowia, a świąteczne dni minęły w atmosferze
miłości i serdeczności. Błogosła. ł,ionych Świąt B ożego ].{arodzenia.

Z pamtęcią modlitewną

Dyrekcja i pracownicy Katolickiego Radia Via
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,,Bóg zatem nas zbawia, stajqc się małym, bliskim i konkretnym.
Pan, cichy i pokornego serca, woli prostaczków, którym
objawione jest królestwo Boże; oni sq wielcy w Jego oczach i na
nich patrzy. Otacza ich szczególnq milościq, ponieważ
sprzeciwiajq się 'pysze tego życia', która pochodzi ze świata."
(Papież Franciszek, Homilia z okazji 1050 rocznicy Chrzful
Polski, Jasna Góra, 28.07 .2016).

Czcigodny Księże Proboszczu!

Liturgiczna Uroczystośó Bożego Narodzenia wprowadza nas we wdzięczną kontemplację

niePojętej tajemnicy Wcielenia Odwiecznego Syna Ojca, ,,hóy dla nas ludzi i dla naszego zbawienia

zstqPił z nieba i stał się człowiekiem" w ubóstwie zwierzęcej stajni w judzkim Betlejem. Ta liturgiczna

memoria incarnationis ukazuje nam styl Bożego wchodzenia w historię świata i życia każdego z nas.

On zawsze przychodzi w małości, bezbronności i pokorze. Stroni od spektakularności karmiącej

Prożną chwałę, od żądzy władzy pogardzającej maluczkimi, od zewnętrznego blichtru bogactwa

zasłaniającego duchową nieporadnośó.

Serdecznie złczę, abyśmy z czujnością umieli dostrzegać Jego pokorne wchodzenie w historię

naszego życia. Kiedy Nowonarodzony stanie się Mistrzem, poprosi swoich uczniów: ,,Llczcie się ode

Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem!" Pokaze im przez to najskuteczniejszy i najczytelniejszy

sposób bycia świadkami obecności zbawiającego Boga. Życzę, abyśmy mieli chrześcijańską odwagę

naŚladowania ,,stylu Boga", którego moc objawia się w słabości, czego świadectwem jest betlejemski

żłóbek Jezusa, uniżone zycie Chrystusa i zwycięska Pascha Pana.

Z całego serca dziękuję za modlitwę za nasze Seminarium i za powołanych. Wyrazem naszej

wdzięczności i pamięci jest codzienna modlitwa oraz niedzielna Eucharystia sprawowana w intencji

naszych Przyjacioł i Dobroczyńców. Do Chrystusa, Dobrego Pasterza, zanośmy naszą pokorną

modlitwę o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

W imieniu Wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie
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