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Naród 
kroczący w ciemnościach 
ujrzał światłość wielką 1

Rzym, 8 grudnia 2022 r.

Do wszystkich Braci Mniejszych Zakonu
  Do Sióstr kontemplacyjnych naszej Rodziny

Do Braci i Przyjaciół naszego Zakonu

Drodzy Bracia i Siostry! 
Niech Pan da wam pokój!

To Boże Narodzenie skłania nas do spojrzenia 
nowymi oczyma na 800. rocznicę Bożego Naro-
dzenia w Greccio, którą będziemy obchodzić w 

2023 roku. 

Rozpoznajemy w nim – wśród radości, mroków i 
ubóstwa tamtego miejsca – znaki światła i znaki ciem-

ności.

«Nastał dzień radości, nadszedł czas we-
sela. Z wielu miejscowości zwołano braci. 
Mężczyźni i kobiety z owej krainy, peł-
ni rozradowania, według swej możności 
przygotowali świece i pochodnie dla oświe-
tlenia nocy, co promienistą gwiazdą oświe-
ciła niegdyś wszystkie dnie i lata. Wreszcie 
przybył święty Boży i znalazłszy wszystko 
przygotowane, ujrzał i ucieszył się. Miano-

1 Is 9:2.



wicie nagotowano żłóbek, przyniesiono siano, przyprowadzono wołu i osła. Uczczono 
prostotę, wysławiono ubóstwo, podkreślono pokorę, i tak Greccio stało się jakby no-
wym Betlejem» (1Cel 85).

Światło Bożego Narodzenia i Osiemsetlecia wydarzeń z Greccio pojawia się w 
tych mrocznych czasach, kiedy zagrożony jest pokój na Ukrainie i w innych czę-
ściach świata, gdzie mnoży się tak wiele konfliktów: od Bliskiego Wschodu po wie-
le krajów afrykańskich, od Karaibów po Amerykę Środkową i Południową, od Azji 
po Oceanię. Wielu naszych braci i sióstr żyje zamkniętych w granicach państw ob-
jętych wojną, ale pozostaje wśród ludzi i z ludźmi, zwłaszcza z ubogimi.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, czynimy naszym wołanie Jeremiasza: 

«Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic dobrego; czasu uleczenia – a tu przera-
żenie!» (Jr 14,19).

Jest to wołanie tak wielu ludzi i pragniemy uczynić je także naszym, zwracając się 
do Boga: niech wytrąci nas ono z naszego znieczulenia i roztargnienia, pobudzi nas 
do nowego działania i do nowych przemyśleń. 

Wraz z Franciszkiem przygotowujemy się do Bożego Narodzenia tym wołaniem: 
«Chcę bowiem dokonać pamiątki Dziecięcia, które narodziło się w Betlejem. Chcę na-
ocznie pokazać Jego braki w niemowlęcych potrzebach, jak został położony w żłobie i 
jak złożony na sianie w towarzystwie wołu i osła» (1Cel 84).

Wpatrując się w światło i w ciemności nocy z Greccio i z Betlejem, możemy przy-
łączyć się do wołania tak wielu, którzy proszą o pokój i nadzieję: nie jest to środek 
znieczulający, ale sposób na odczytanie znaków czasu i rozpoznanie w mrokach tej 
dramatycznej godziny znaków życia, które jest światłością ludzi, światłością, która 
świeci w ciemnościach, nawet jeśli one jej nie przyjmują (por. J 1,4-5). 

Osiemsetna rocznica Bożego Narodzenia w Greccio jest okazją do głoszenia świa-
tła Ewangelii w tych mrocznych czasach. W jaki sposób? Zgodnie z logiką Wciele-
nia, aby mówić o Bogu, musimy kochać ziemię. Bóg patrzy z miłością na świat po-
grążony w kryzysie i dlatego daje swojego Syna i w wierze pozwala nam rozpoznać 
właśnie w dzisiejszym świecie więcej otwartych niż zaryglowanych drzwi, więcej 
sprzyjających okazji niż znaków śmierci. 

Proponuję kilka świateł i sposobności, jakie widzę dziś wokół nas.

Kryzys tego mrocznego czasu jest okazją do nowego spotkania z Tym, który dla 
nas stał się ubogi; dotyczy to każdego z nas, również naszych wspólnot braterskich, 
które potrzebują głębokiej i pilnej reformy, jeśli chcemy mieć w naszych czasach 
możliwą do przeżycia i wiarygodną przyszłość. 



Kryzys tego mrocznego czasu jest okazją do ponownego wypowiedzenia wiary i 
charyzmatu, dzisiaj, poprzez użycie bardziej treściwych słów oraz czynów, które je 
ukazują, jak również poprzez odnowione relacje. Franciszek udaje się do Greccio 
ze swymi braćmi, z wieśniakami i z ubogimi, z panem tamtego miejsca, usuwając 
wszelkie bariery podziałów. 

Kryzys tego mrocznego czasu jest okazją do wsłuchiwania się w Ewangelię pokoju 
jako kryterium ponownego przemyślenia wiary w Jezusa Chrystusa, będącej pamiąt-
ką i proroctwem; do odczytywania w nowy, dynamiczny i twórczy sposób naszego 
charyzmatu jako bracia i siostry, jako osoby kontemplacyjne, jako mniejsi, cisi i 
niosący pokój. 

Kryzys tego mrocznego czasu jest okazją do kultywowania dialogu: wojna na 
Ukrainie ukazuje bulwersujący i bolesny konflikt między Kościołami chrześcijań-
skimi. Jest to wyzwanie demaskujące wykorzystywanie przez władzę religii, która 
tym samym nie może być „narzędziem królestwa”.

Kryzys tego mrocznego czasu jest okazją do kultywowania teorii i praktyki nie-
stosowania przemocy, które mają głębokie korzenie ewangeliczne i franciszkańskie, 
a wszystko to należy zgłębiać, także wśród nas.

Drodzy Bracia i Siostry! 

Poprzez święto Niepokalanej Dziewicy, w ser-
cu Adwentu, przygotowujemy się do wspólnego 
przeżywania świetlistego i mrocznego Bożego 
Narodzenia, jak w Betlejem, gdzie zagrożone 
jest Dzieciątko, które się rodzi, i jak w Greccio, 
gdzie Klara zachęca nas do zwrócenia uwa-
gi  «na początek tego zwierciadła, miano-
wicie, na ubóstwo położonego w żłobie 
i owiniętego w pieluszki. O przedziwna 
pokoro, o zdumiewające ubóstwo! Król 
aniołów, Pan nieba i ziemi złożony w żło-
bie» (List IV do Agnieszki, 19-21).

Przyjmujemy ten dar z wysoka, ponie-
waż «jak ziemia wydaje swe plony, jak 
ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan 
Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedli-
wość i chwała wobec wszystkich naro-
dów» (Iz 61,11).



Jesteśmy świadkami tego, że pokój jest darem, zanim stanie się owocem naszego 
działania, i dlatego współpracujmy z Panem, aby rozkwitła pełnia życia, którą pra-
gnie On wylać na wszystkich.

W tym duchu składam Wam wszystkim, Siostry i Bracia, moje najbardziej bra-
terskie życzenia świętego Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2023, 
rozpoczynającego obchody Franciszkańskiego Osiemsetlecia. To pozdrowienie 
niech dotrze tak do nas, jak do otoczenia i różnych sytuacji, w jakich żyjemy. Niech 
to będzie Boże Narodzenie, podczas którego – w modlitewnym oczekiwaniu – bę-
dziemy mogli wołać wraz z tyloma innymi ludźmi: 

«Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! 
Niechajże ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie spra-
wiedliwość! Ja, Pan, jestem tego Stwórcą» (Iz 45,8).

  Wasz brat i sługa

br. Massimo Fusarelli, ofm
    Minister Generalny
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