
Drodzy Bracia, pozdrawiam Was serdecznie!
Po kilku miesiącach od rozpoczęcia służby jako Minister Generalny korzystam z okazji, by przesłać Wam życzenia na Boże Narodzenie.
Dzisiejszego ranka, przewodniczący Eucharystii wygłosił dla nas prostą, krótką homilię, w której przypomniał, że gdy myślimy  
o Emmanuelu, o Zbawicielu, uświadamiamy sobie, że wszystko, co Bóg robi dla nas, robi to, ponieważ nas kocha. Nie dlatego, że chce 
od nas czegokolwiek, ale dlatego, że nas kocha.
Myślę, że doświadczenie Bożej miłości było niewątpliwie dla każdego z nas początkiem naszej historii z Panem, początkiem naszego 
powołania, początkiem naszej drogi, która jest odpowiedzią daną Bogu. Zdaję sobie sprawę z wielu spotkań, bardzo osobistych, poprzez 
które Pan wchodzi z nami w relację. Bóg czyni to na różne, czasami niezwykłe sposoby. Tym niemniej kiedyś – tak wierzę – każdy 
z nas spotkał osobiście tę miłość Boga. Myślę też, że wiele razy w ciągu mniej lub bardziej burzliwego życia, każdy z nas, w różnych 
miejscach, w których stawia nas Pan, podejmując różne posługi nam powierzone, wielokrotnie pozwalał nam osobiście doświadczyć, 
za pośrednictwem braci, w jaki sposób Bóg dla każdego z nas jest Tym jedynym, który prawdziwie nas kocha.
Tak więc, jeśli Pan nas kocha, wówczas nie powinniśmy się bać, ponieważ stajemy wobec kogoś, kto nas kocha. Dlaczego więc czasami 
odczuwamy jakiś lęk? Dzieje się tak z prostego powodu: doświadczamy lęku albo znajdujemy się w trudnościach, ponieważ oddalamy 
się od Boga. Każdy z nas doświadczył pewnie kiedyś, może nawet doświadczał tego wielokrotnie, że Bóg nas uwiódł swoją miłością.  
Pan dziś powraca, aby powiedzieć nam, że nas kocha. Przez tę nieustanną obecność Pan chce, abyśmy doświadczyli, jaka jest natura Jego 
miłości, jakie bogactwo przynosi Jego miłość, jakim On jest Życiem dla naszego życia, jaki przynosi sens, jaką pełnię...
Gdy w tym czasie zastanawiałem się nad tym, co pragnąłbym Wam przekazać, pomyślałem sobie, że muszę Wam powiedzieć rzecz 
następującą: patrzcie, Pan wciąż nas szuka, aby dać nam tę pełnię; nasze życie jest piękne, o ile nie zapomnimy o Chrystusie Panu!

Z całego serca życzę każdemu z Was, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajduje, aby mógł spotkać Boga, który 
nas kocha, aby Go ponownie, na nowo spotkał. Zapewne spotkałeś Go już wcześniej. Ale ponieważ miłość 

Boża jest zawsze nowa, jest zawsze bardziej głęboka i jest zawsze bardziej skuteczna, życzę tego sobie, 
życzę tego braciom ze wspólnoty Kurii Generalnej, życzę tego braciom, którzy są rozproszeni po całym 
świecie, barciom, którzy są dobrymi braćmi…
Przyjmijcie moje najlepsze życzenia. Spotkajcie się z Panem! 
Błogosławionych Świąt dla Was wszystkich!
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