
W liturgii galijskiej przeznaczonej na Uroczystość Bożego Narodzenia czytamy: 

„Panie wysłuchaj rodzinę Tobie oddaną i zgromadzoną w dzisiejszą uroczystość
narodzenia Twego, aby chwałę Twoją rozgłaszać. Daj jeńcom odkupienie,
przywróć wzrok ślepym, udziel grzesznikom przebaczenie, albowiem przyszedł
nas zbawić. Spojrzyj ze świętego nieba i oświeć lud Twój, który całym sercem
ufa Tobie, Zbawicielu świata”.

W nadchodzące Święta, oprócz radości spotkania w gronie najbliższych, każdy
sam, w głębi serca będzie przeżywał tajemnicę Wcielenia. Życzę, by był to czas
odkrywania w sobie głosu Wszechmogącego, Bezbronnego Boga, który w ciszy
stwarza całe dobro. Po spotkaniu ze Słowem – Logosem nic nie jest takie samo.
Życzę Państwu odwagi niesienia Chrystusa wszystkim napotkanym ludziom:
krewnym, przyjaciołom, współpracownikom. Nie zapominajmy o chorych,
smutnych, przygniecionych ciężarem życia, samotnych i tych, którzy cierpią
z powodu wojen. W te Święta szczególnie będziemy myśleć o naszych
cierpiących braciach zza wschodniej granicy. Spotkanie z Bogiem przynagla nas
do tworzenia wspólnoty.

W 2023 r. będziemy obchodzili Jubileusz XL-lecia Przymierza Rodzin. Przez cały
przyszły rok chcemy dziękować Bogu za dobro, które powstało w naszej
wspólnocie. Pragniemy podsumować to, co już się dokonało przez konkretnych
ludzi: wychowawców grup, nauczycieli, pracowników świetlic, księży z nami
współpracujących, darczyńców i wszystkich, którym bliska jest idea Przymierza
Rodzin. Nasz jubileusz chcemy obchodzić także w naszych małych wspólnotach:
grupach, ośrodkach, szkołach, świetlicach. Niech to będzie czas podsumowania,
ale także planowania na przyszłość. Oby na kolejne 40 lat – jak Bóg da.

Już teraz zapraszam Państwa na spotkanie inaugurujące nasze obchody: 
15 stycznia 2023 r. w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Rozpoczniemy Mszą
Świętą pod przewodnictwem Księdza Kardynała Kazimierza Nycza. Potem w auli
Bobolanum wręczymy odznaki honorowych członków, podzielimy się opłatkiem,
zaśpiewamy kolędy i ucieszymy się sobą podczas wspólnej agapy.
Zaplanowaliśmy także atrakcje dla dzieci.

Mam nadzieję, że spotkamy się w jak najliczniejszym gronie.

Do zobaczenia
Marta Bejnar-Bejnarowicz

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak…” Mt 1,18

Drodzy Członkowie i Sympatycy Przymierza Rodzin!

Warszawa, 19 grudnia 2022 r.


