
  

 Droga rodzino Domowego Kościoła, płynący czas przypomina nam nie tylko o tym co 
za nami, ale tak bardzo wprowadza nas wciąż w nowe, w nowe dni, sytuacje i 
zdarzenia, gdzie i Bóg przychodzi wciąż na nowo i z całą swoją mocą. Mamy znów tyle 
wyjątkowych dla naszej wiary dni: Boże Narodzenie, niedziela Św. Rodziny, Nowy Rok z 
uroczystością Bożej Rodzicielki… które mogą być nie tylko pamiętane, ale przede 
wszystkim żywe obecnością Boga i całego nieba. Wczoraj przyszła do mnie malutka 
paczka z Polski, od mojej mamy, była w niej oprawiony w małe ramki ikona Św. Rodziny 
i dwie czekolady. Na odwrocie mama napisała mi, że to pamiątka Misji Świętych, które 
odbyły się w mojej rodzinnej parafii, jesienią tego roku. A potem, gdy dziękowałem jej 
przez telefon, powiedziała jeszcze, że uczestnicząc w tych misjach myślała o wszystkich 
latach życia i naszej rodzinie, więc gdy rekolekcjonista przywiózł ze sobą te ikony, 
gdzieś serce mówiło jej, by mi ją posłać, za co jestem mamie bardzo wdzięczny. Moi 
Drodzy, patrząc na ten święty obrazek, od pierwszego momentu myślałem o Was 
wszystkich, gdzie jesteście, co robicie i jak dajecie sobie radę w tym niełatwym czasie. 
A potem też przyszła mi myśl, jak bardzo Rodzina Święta, zwłaszcza w tym okresie, 
uczestniczy w „misjach świętych”, które sama nam głosi swoją ufnością i bliskością 
swoich serc. Które głosi prawdą o Bogu wiecznym i żywym, jak to mała ikona, która 
przeszła pól świata by mi o tym przypomnieć, jak i o miłości, której uczymy się w 
swoich rodzinach. To właśnie Święta Rodzina żyjąc w niepewności dni, tułając się po 
świecie w ubóstwie i prostocie, jest tak bardzo znakiem nadziei i wypełnienia się 
Bożych obietnic. Życzę Wszystkim na ten czas Bożego Narodzenia i Nowy Rok, by i 
Wam obraz Św. Rodziny niósł pokój, nadzieję i wypełnienie się wszystkiego co Bóg 
Wam obiecał, dając się w swoim Słowie, Eucharystii i Kościele. Moi Kochani, 
Błogosławionych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia – z pamięcią i modlitwą.  

 

o. Bogdan Osiecki OMI, moderator DK Kanada. 

 



 

Nie bójcie się!  

Oto zwiastuję wam radość wielką,  

która będzie udziałem całego narodu:   

dziś w mieście Dawida narodził się wam 

Zbawiciel,   

którym jest Mesjasz, Pan.   

(Łk 2,10-11)  
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Drodzy Członkowie, i 

Przyjaciele KWC Kanada.  

  

Przed nami kolejne Święta Bożego 

Narodzenia. Czas szczególnej obecności 

Pana Boga w naszym życiu. Czas 

odkrywania naszego najgłębszego 

powołania – powołania do budowania 

relacji z Jezusem i z bliźnimi. W tym roku 

ten święty czas przeżywamy w atmosferze 

pandemii. Z jednej strony jest to czas 

izolacji i niepewności, ale z drugiej czas 

całkowitego zaufania naszemu Stwórcy.  

Niech ten święty czas Narodzenia 

Pana umacnia naszą wiarę, przybliża nas do 

siebie nawzajem i czyni nas żywymi 

świadkami Boga obecnego wśród nas.   

Z  odnowionym  entuzjazmem 

nieśmy dobrą nowinę ubogim, głośmy 

wolność więźniom i uciśnionym oraz 

przywracajmy wzrok niewidomym (Łk  

4,18).  

  

Choć na odległość, łamię się 
opłatkiem z każdą/każdym z Was 
zapewniając  o  mojej 
 codziennej modlitwie. Życzę 
błogosławionych Świąt Bożego 
Narodzenia!  

  

Pamiętając w modlitwie   

  

       

  


