Fe dhe dritë
Më mirë të ndezësh një dritë sesa të mallkosh errësirën

Krishtlindje 2020
Puer natus est nobis,
et filius datus est nobis.
Cantate Domino canticum novum,
quia mirabilia fecit.
Për ne ka lindur një fëmijë, një
djalë na është dhuruar.
Këndojini Zotit një këngë të re, sepse
ka bërë mrekulli.

Icona bizantina della Natività

Për këtë vit, i cili është kaq i vështirë, i ashpër dhe i
dhimbshëm, është e vështirë për mua të gjej fjalët e duhura për urimin për Krishtlindjen që po vjen. Ne jemi akoma në pan- demi: shumë prej nesh e kanë përjetuar nga
afër sëmundjen dhe shqetësimet që ajo i solli. Takimet,
përqafimet, lojërat, këngët, lutjet, fushat dhe gjithçka që
është bërë në Fe dhe Dritë na kanë munguar shumë dhe
takimet në internet, apo takimet e vogla, telefonatat nuk
ishin të mjaftueshme për dëshirën tonë për të bërë komunitet dhe për të jetuar momente së bashku.

Ne u përpoqëm të qëndrojmë “Afër në Distatnë” por
me të vërtetë tani ndihemi pak të lodhur dhe të dekurajuar. Papa Françesku na përsëriti disa ditë më parë se “Festa e Krishtlindjes na kujton se Jezusi është paqja
jonë, gëzimi jonë, forca jonë e rehatia jonë. Por për t’i mirëpritur këto dhurata të hirit, ne duhet të ndjehemi
të vegjël, të varfër dhe të përulur si personazhet e Betlehemit ». Me këtë frymë ne përpiqemi të jetojmë
këtë periudhë të Krishtlindjes. Ne do të jemi më shumë me familjet tona në shtëpi, por jam i sigurt se do të
gjejmë një mënyrë për të qwnë në bashkësi me njëri-tjetrin, madje edhe me fëmijët që janë në institucione
apo shtëpi familje dhe të cilët kemi vështirësi t’i kontaktojmë. Dhe ne përpiqemi që dashurinë dhe afërsinë
tonë ta ndiejnë të gjithë ata që do të ndihen më të vetmuar.
Jezusi Fëmijë që lind, na dhashtë këtë vit më shumë se kurrë, forcën për të kapërcyer këtë periudhë të vështirë
dhe shpresën për të qenë në gjendje të rifillojmë jetën tonë si më parë sa më shpejt, madje edhe në Fe dhe Dritë.
Kemi shumë për të bërë dhe shpresojmë të mund të rikthehemi së shpejti.
Ju uroj të gjithve Gezuar Krishtlindjet. Ju kam në zemrën time të gjithve. Ju përqafoj për së largu, e mezi
pres tju përqafoj të gjithve në mënyrë të drejt- përdrejtë.
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