
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

ŻYCZENIA  ŚWIĄTECZNE 

Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI NARODZENIA PAŃSKIEGO 2020 R. 
 
Drodzy Bracia Kapłani, 
Osoby życia konsekrowanego, wszyscy nasi Diecezjanie oraz Goście, 
Świętujący nad Odrą i Bałtykiem tajemnicę Narodzenia Jezusa Chrystusa. 

 

Z upragnieniem i tęsknotą wyczekujemy Bożego Narodzenia, a tymczasem w każdej Mszy 
Świętej, którą sprawujemy ponawia się na nowo dzieło Narodzenia Jezusa. Każdego roku czekamy  
na tę Uroczystość Jego Narodzenia, a na ołtarzu w każdej świątyni mamy codzienny Dar rzeczywistej 
obecności Boga.  

Jezus się rodzi! Bóg staje się Emmanuelem! Chciejmy i my usłyszeć na ścieżkach naszego 
ziemskiego wędrowania wezwanie anioła, aby wstać i pójść. Dlatego: pozostawmy sprawy tego świata 
i udajmy się do stajenki betlejemskiej – świątyni Pana…; stańmy wraz z innymi przy żłóbku 
– ołtarzu…; usłyszmy kwilenie Bożej Dzieciny dochodzące ze żłóbka – głos proklamacji Słowa Bożego  
z wysokości ambony…; zobaczmy Go owiniętego w pieluszki – położonego na patenie pod postacią 
chleba…; przytulmy Bożego Syna i oddajmy Mu pokłon – przyklęknijmy i pozwólmy się dotknąć Bożej 
Miłości w Komunii Świętej… 

 

Umiłowani w Panu! Drodzy Archidiecezjanie! 
Pragnę życzyć, aby tegoroczne Święta pozwoliły nam spotkać się z Nowonarodzonym Jezusem, 

abyśmy bez lęku powracali do świątyń, z radością powitali Go w Eucharystii, zaprosili do naszego 
życia w Komunii Świętej i ponieśli z odwagą współczesnemu światu.  
 Dla każdego z nas miłujący Bóg Ojciec przygotował miejsce i zadanie przy Narodzeniu swojego 
Syna. Stańmy odważnie, pełni pokoju, przy Synu Bożym, poczujmy się rodziną Kościoła Świętego.  

Niech naszej przemianie i wszelkim podejmowanym działaniom patronuje św. Józef.  
On wiernie wypełnił swoją misję. Dlatego w świętym czasie Bożego Narodzenia pragniemy wołać 
wraz z Papieżem Franciszkiem:   

 

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, 
i prowadź nas na drodze życia. 

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, 
i broń nas od wszelkiego zła. Amen. 

 

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA! 
 
 

 + Andrzej Dzięga 

Arcybiskup Metropolita 

Szczecińsko-Kamieński 

Szczecin, 17 grudnia 2020 r. 
 

Powyższe życzenia należy odczytać we wszystkich kościołach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  

w Uroczystość Narodzenia Pańskiego 2020 r. 

 
Andrzej  Dzięga 

Arcybiskup  Metropolita 

Szczecińsko-Kamieński 

„Z jaką troskliwością w betlejemskiej kolebie układał 
Bóg swojego Syna. Otoczył Go najlepszymi sercami 

ludzkimi. Posadził przy żłóbku Dziecięcia 
betlejemskiego Matkę-Dziewicę, a obok Niej świętego 

opiekuna Józefa-Pracownika, zwołał aniołów i lud 
pasterski, za gwiazdą przewodnią – sprowadził 

mędrców świata. Wszyscy podziwiamy, jak Bóg jest 
ojcowski, rodzinny, jak bardzo liczy się z nami,  

jak mądrze zespala swoje wielkie plany  
z ludzkimi tęsknotami.” 

(Kard. Stefan Wyszyński) 

 


