
List pasterski na Nowy Rok 2023

Umiłowani Bracia i Siostry, Wierni Narodowego Kościoła Katolickiego,

Zawitał nam Nowy Rok, Rok 2023. Na progu nowego czasu pozdrawiam wszystkich słowami 
„Pokój wam”. W centrum dzisiejszej noworocznej liturgii znajduje się Niemowlę, leżące w żłobie, 
w otoczeniu Maryi, Józefa i pasterzy. Zadziwia nas ciągle Bóg, który zstąpił na ziemię w postaci 
narodzonego z Maryi Niemowlęcia. Syn Boży oddał się w nasze ludzkie ręce, najpierw w ręce 
Maryi i Józefa. To naprawdę niepojęte, że Wszechmocny Bóg, przychodzący do nas na ziemię, 
uzależnił swoją ziemską ludzką egzystencję od człowieka. Ten niepojęty cud jako pierwsza 
kontemplowała Maryja. O Niej jest powiedziane: „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i 
rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19). Wzorem Maryi trzeba i nam zachowywać w sercu to, co 
Bóg uczynił dla nas, tam wówczas w Betlejem oraz w naszym tu i teraz. Ten niepojęty Bóg, 
zjawiający się na ziemi w Niemowlęciu, dzisiaj przychodzi do nas w znaku chleba. Rozpoznamy 
Go naszą wiarą w Chlebie Eucharystycznym, który przyjmiemy podczas Eucharystii z miłością. 
Ten ołtarz, na którym sprawowana jest Najświętsza Ofiara, jest jakby przedłużeniem żłóbka. Jak 
kiedyś Jezus powierzył się Maryi i św. Józefowi, jak dał się oglądać pasterzom, tak dzisiaj powierza
się nam. Bierzmy zatem wzór z Maryi, Józefa i pasterzy. Uwielbiajmy i wysławiajmy Boga za 
wszystko, co nam uczynił. Rozgłaszajmy światu o Jego narodzinach, o Jego miłującym działaniu 
wśród nas.

Drodzy bracia i siostry, 
wkraczamy dziś w Rok Pański 2023 Będziemy w nim wspominać i kontemplować przed Bogiem 
ważne wydarzenia z przeszłości: dobre i złe. Patrzymy w przyszłość z nadzieją, wiarą i miłością.
Mamy świadomość, jak wiele zła dzieje się w świecie a także w naszej Ojczyźnie, jak wiele 
niepokoju zasiewają ludzie zranieni grzechem egoizmu, kłamstwa i nienawiści. Tylko modlitwa, 
nawrócenie i pokuta mogą nam pomóc w ocaleniu wartości chrześcijańskich i we wprowadzaniu 
pokoju i pojednania do ludzkich serc. W intencji pokoju w ludzkich sercach w naszej Ojczyźnie i w 
świecie, zwłaszcza na Ukrainie módlmy się już od pierwszych chwil tego nowego roku. 



Wszystkim Wam Drodzy życzę w Nowym Roku obfitości Bożych łask, pokoju w sercu,
zdrowia i opieki Matki Bożej. Wszystkim z serca błogosławię na ten Nowy Rok: W imię Ojca i 
Syna i Ducha Świętego. Amen.

Z pasterskim błogosławieństwem

                                                                                      +Grzegorz Wyszyński
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