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"Kościół obchodzi dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, wspominając Mędrców ze Wschodu,
którzy prowadzeni przez gwiazdę przybyli do Betlejem. Kontemplujemy w tym dniu
«objawienie» Chrystusa, ukazującego się Mędrcom jako Ten, którego Bóg posłał na świat, aby
przyniósł zbawienie ludziom wszystkich narodów, języków i kultur"-mówił 6 stycznia 1998 r.
Ojciec Święty Jan Paweł Wielki podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański.

"Tę misję - kontynuował papież - wypełnia On przez swoją śmierć i zmartwychwstanie,
potwierdzając, że jest prawdziwym Królem sprawiedliwości i pokoju.

Tę samą misję, którą otrzymał od Ojca, Chrystus przekazuje Kościołowi: «Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam» (J 20, 21) — mówi Zmartwychwstały do apostołów, po czym
wykonuje symboliczny gest «tchnienia» i dodaje: «Weźmijcie Ducha Świętego!» (J 20, 22). W
bieżącym roku, poświęconym w szczególny sposób Duchowi Świętemu, musimy podkreślić, że
to właśnie On jest głównym sprawcą misji Kościoła (por. Redemptoris missio, III).
Doświadczyli tego apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy; doświadczyli tego w ciągu stuleci
uczniowie Chrystusa, których Duch Święty uczynił świadkami i prorokami, napełniając ich
odwagą, aby umieli otwarcie głosić innym wiarę w Jezusa — prawdziwego człowieka i
prawdziwego Boga. Także dzisiaj pod działaniem Ducha Świętego wiara jest głoszona
narodom, a świadectwo o Chrystusie dociera na krańce ziemi.
Prośmy Maryję Pannę, aby wspomagała zawsze Kościół w wypełnianiu jego misji. Przyzywajmy
Ją, pamiętając w szczególny sposób o naszych braciach z Kościołów Wschodnich, z których
wielu obchodzi dzisiaj Boże Narodzenie. Składamy im najszczersze życzenia Wesołych Świąt.
Tym życzeniem ogarniamy wszystkich innych chrześcijan różnych tradycji i wyznań, rozsianych
po całym świecie. Święta Matka Boga niech wspomaga dążenie do pełnej jedności wszystkich
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uczniów Chrystusa, aby można było coraz skuteczniej głosić Ewangelię pokoleniom nowego
tysiąclecia" - zakończył Jan Paweł Wielki.

Przeczytaj także:
Święty Jan Paweł II o Uroczystości Objawienia Pańskiego
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