Kochane Rodziny i Drodzy Kapłani
Zaledwie kilka dni minęło od Uroczystości Bożego Narodzenia a znowu
pragnę skierować do Was wszystkich kilka słów życzeń i refleksji.
Dlaczego, zapytacie?
Bo dzisiaj nasze święto patronalne. Poprzez modlitwę pragniemy łączyć się
ze wszystkimi Rodzinami z Ruchu DK na całym świecie. Proszę, pamiętajmy
szczególnie w tym dniu o sobie nawzajem.
Papież Franciszek w ostatnim swoim dokumencie „Gaudete et Exsultate” o
powołaniu do świętości, przypomina nam naszą drogę. Trzeba świętość
zdobywać tam gdzie jesteśmy, w naszym konkretnym powołaniu. Zadbać, a
niejednokrotnie „powalczyć”, o piękno naszej rodziny, o jej kształt, wartości,
o należne tj. pierwsze miejsce Jezusa w naszych relacjach, wyborach,
postanowieniach, decyzjach. Zawsze podejmować walkę o siebie
nawzajem. Cokolwiek by się wydarzyło, niech taka postawa cechuje naszą
troskę o siebie, o nasze dzieci i ich drogę do realizacji tego co piękne,
wartościowe, wieczne.
Życie nas nie rozpieszcza. Nie należymy do „naiwnych dzieci”, którymi
miotają zmienne uczucia. Stoimy na gruncie naszej świętej wiary za
rzeczywistością której kryje się autorytet samego Boga. I to jest nasza siła a
zarazem realna droga do świętości. Jak Mu zaufać? A no, całym sercem, bez
ograniczeń, i dopiero wtedy wiara „smakuje”.
Małżonek i małżonka to realny dar od Pana Boga.
Potomstwo – dzieci to realny dar od Pana Boga.

Wspólnota rodzinna – to realny dar od Pana Boga.
Wspólnota DK – to realny dar od Pana Boga.
Wszystko jest darem danym nam przez Pana Boga.
To dopiero mi uświadomiło, że całkowite oddanie się Jemu ma realny i
najgłębszy sens w naszych relacjach do siebie; że nie ma już problemów bo
one tak naprawdę stają się wyzwaniami. Jezus pozwala mi patrzeć się Jego
oczyma na sprawy moje, mojego życiowego partnera, naszych dzieci i
wszystkie wyzwania. I znowu zaczynamy się uśmiechać do siebie bo
zauważamy jak cudownie Bóg o nas i w nas prawdziwie walczy. Nie
jesteście sami!! Niech ta świadomość dodaje nam Bożej Mocy, abyśmy
nauczyli się „przekraczać samych siebie” w tej walce o siebie nawzajem,
ale zawsze z Nim. Zachować zdrowy dystans do tego co nas otacza i cieszyć
się każdym dniem i za każdy, naprawdę za każdy szczerze Bogu dziękować.
Kochani Moi, ale się rozpisałem. Niech te słowa będą również moimi
najszczerszymi życzeniami na Nowy Rok 2019.
Zatem, do zobaczenia w Nowym Roku, na opłatku, na wspólnym
kolędowaniu. Trzymajcie się i bądźcie silni w Panu.
Ks. Stanisław, CR

