
Radecznica – Boże Narodzenie 2021 roku

„Przyjście Słowa Ojca w niebie, tak
godnego,  tak  świętego  i  tak  chwa-
lebnego  zwiastował  Najwyższy  Ojciec
przez  św.  Gabriela,  swego  Archanioła,
Świętej i chwalebnej Dziewicy Maryi, z
której  łona  Słowo  to  przyjęło  ciało
naszego  człowieczeństwa  i  ułomności.
Chociaż  Ono  było  bogate  ponad
wszystko,  zechciało  jednak  z  Najświę-
tszą swą Matką wybrać ubóstwo". 

(Św. Franciszek z Asyżu, 
List do wszystkich wiernych, 4-5).

 

 Pokój i dobro!

Kochani Przyjaciele i Dobrodzieje
klasztoru w Radecznicy!

„Z Nazaretu wyszło Słowo Wcielone, wyszła Miłość na świat cały. Boże Narodzenie to
początek Królestwa Bożego w Najświętszej Rodzinie, przez przyjście Pana Jezusa na świat
i przyniesienia z nieba na ziemię tego ognia miłości, który pragnie On zapalić każdą duszę.
(…) Prośmy Go, aby zapalił nas swoją miłością, aby nam dać raczył ducha poświęcenia i
ofiary, wyrzeczenia się siebie, a życia dla Boga i według Jego woli. Na tym właśnie polega
miłość  prawdziwa,  aby  umiłowanego  Pana  Jezusa  wszystko  oddać,  na  wszystko  się
poświęcić – chociażby na rzeczy najtrudniejsze,  najcięższe,  gdy idzie o spełnienie Jego
woli,  Jego  życzeń  najświętszych” (Z  pism  i  nauk  bł.  Marii  od  Pana  Jezusa  Dobrego
Pasterza).

Łączymy się duchowo z Wami w te radosne Zbawcze dni naszego chrześcijańskiego życia.
Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia, by w Was i wśród Was ożyło Boże Dziecię i  Was
pobłogosławiło. Życzymy także, by miłość, która w Dzień Bożego Narodzenia wypełnia serca,
napawała Was Radością  i  Pokojem, towarzyszyła Wam w codziennym życiu, w dobrej  i  „złej
doli”, a we wszelkim Waszym dobru będzie z Wami Boże błogosławieństwo.

W  noc  Bożego  Narodzenia,  będziemy  sprawować  Pasterkę,  m.in.  za  naszych
Przyjaciół i Dobrodziejów o godz. 2400. Serdecznie zapraszamy!

W imieniu franciszkańskiej wspólnoty klasztornej z darem modlitwy

o. Krystian Zdzisław Olszewski ofm
           gwardian klasztoru
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