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„Nasz Pan, Jezus Chrystus, wiekuisty Stwórca wszystkiego, dzisiaj, rodząc się z Matki, stał się naszym Zbawicielem.
Dobrowolnie narodził się dla nas w czasie, aby nas doprowadzić
do wieczności Ojca. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał
się Bogiem. Aby człowiek mógł pożywać chleb aniołów, Pan
aniołów stał się dzisiaj człowiekiem.
Dzisiaj spełniło się owo proroctwo: «Niebiosa, wysączcie
rosę z góry, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela». Tak
więc Stwórca stał się stworzeniem, aby się znalazło to, co zginęło. Przytoczone jest w psalmie wyznanie człowieka: «Błądziłem,
nim zostałem poniżony». Zgrzeszył człowiek i stał się winowajcą, narodził się Bóg - Człowiek, by został wyzwolony winowajca. Upadł więc człowiek, ale zstąpił ku niemu Bóg. Upadł człowiek nędznie, Bóg zstąpił ku niemu pełen litości. Upadł człowiek przez pychę, Bóg zstąpił, przynosząc łaskę.
O cuda, o podziwu godne sprawy, bracia moi! Prawa natury ustępują w człowieku: Bóg się rodzi, Dziewica bez udziału
męża oczekuje dziecka; Tę, która nie zna męża, słowo Boga
czyni Oblubienicą, staje się Ona Matką, a pozostaje Dziewicą.
Staje się Matką, lecz pozostaje nienaruszona: Dziewica rodzi
Syna, nie znając męża, zawsze dziewicza, ale nie bezpłodna. On
jeden narodził się nie skażony grzechem, On jeden został zrodzony bez udziału męża, nie z pożądliwości ciała, lecz z posłuszeństwa duszy.”
św. Augustyn, kazanie XIII

Z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego przesyłam
serdeczne życzenia wielu łask Bożych, głębokiego i radosnego doświadczenia przychodzącego Chrystusa oraz kolejnego roku pełnego Jego pokoju. Niech Święta Boża Rodzicielka i nasz Patron - bł. Euzebiusz prowadzą nas ku
otwartości na łaskę Bożą.
Z pamięcią w modlitwie
o. Marek Nowacki

Podobnie jak w ubiegłych latach, zapraszam serdecznie na

Zjazd Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza
który odbędzie się na Jasnej Górze
w dniach 19-20 stycznia 2019 r.
Program spotkania przedstawia się następująco:
19 stycznia 2019 r.:
 10.00 - Rozpoczęcie w kaplicy Domu Pielgrzyma
 13.00 - Spotkanie i agapa w sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma
 18.00 - Pawełki w bazylice
20 stycznia 2019 r.:
 11.00 - Msza św. odpustowa w bazylice
 16.15 - Zakończenie Pawełków z błogosławieństwem dzieci
Rok temu przenieśliśmy spotkania na styczeń, by można było nasze świętowanie połączyć z Pawełkami jasnogórskimi i
świętem bł. Euzebiusza. Podobnie i w tym roku spotkamy się w
tym czasie.
Centrum zjazdu stanowić będzie Msza św. o godz. 12.00 w
kaplicy Domu Pielgrzyma i spotkanie o godz. 13.00 w dn. 19
stycznia. Na te wydarzenia zwłaszcza zapraszamy te osoby, które nie mogą przyjechać na dwa dni.
Wzorem poprzednich zjazdów będziemy świętować przy
wspólnym stole, dlatego warto zabrać ze sobą coś słodkiego (w
niewielkich ilościach), byśmy mogli ten stół przygotować.
Nocleg i posiłki rezerwujemy we własnym zakresie. Warto
pomyśleć o tym odpowiednio wcześniej, by nie zabrakło miejsc
w Domu Pielgrzyma.
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