Wzajemne życzenia świąteczne wygłoszone przez Prorektora Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie, Ks. prof. dr hab. Macieja Ostrowskiego, po Mszy Św. Opłatkowej, w
dn. 9.01.2012 r.
Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy Św. Ks. Prof. zw. dr hab. Maciej Ostrowski
powiedział, że życzenia, które składa są życzeniami, które sobie wzajemnie będziemy składać.
Za chwilę weźmiemy do ręki ten biały opłatek, który ma głęboką symbolikę i w tym opłatku
mieszczą się treści tych życzeń. Ten opłatek nam zawsze przypomina największy dar, jakim jest
Eucharystia, sam Chrystus przychodzący do nas. Bóg jest największym darem dla ludzi. I ten
Bóg, który przychodzi na świat niech was wszelkimi potrzebnymi darami obdarowuje.
Największym z nich jest nasze istnienie. To są również te talenty, które posiadamy,
intelektualne i jeszcze inne życiowe talenty i niech one w nas wzrastają i niech dają nam radość i
satysfakcję z tego, że możemy tymi talentami innym służyć.
Opłatek jest też znakiem tego, co wyraża znana kościelna pieśń – „Jak ten chleb, co
złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna”, czyli jest wyrazem miłości wzajemnej,
międzyludzkiej.
Ksiądz Prorektor zwrócił uwagę na to, że gdy Chrystus łączy nas przez Eucharystię,
powinniśmy się poczuć jedną wielką rodziną i powinniśmy mieć dla siebie wzajemną
serdeczność. I niech tej serdeczności w naszym kręgu międzyludzkim nie braknie, abyśmy mieli
dla innych tą serdeczność i abyśmy tą dobroć od innych otrzymywali. I wreszcie ten chleb, ten
opłatek jest znakiem tego, co nas syci. To jest ten pokarm, który Pan Bóg nam daje. I niech też
nie zabraknie tych zwykłych ziemskich darów, których też potrzebujemy i środków materialnych,
których też potrzebujemy i tego sobie wzajemnie życzmy. Życzmy sobie więc tych środków,
które nam zapewniają dostatnie życie.
„Jeszcze raz przyjmijcie serdeczne podziękowanie za wszelkie dobro, które wnosicie w
ten Uniwersytet” - powiedział Ksiądz Prorektor. Zauważył też, że jest tutaj z nami pani
Małgorzata Szewczyk, która jest naszą Sekretarką i Jej również chciałby przy tej okazji
serdecznie podziękować za ten trud i pracę na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Kończąc swoje wystąpienie Ksiądz Prorektor powiedział: „a teraz pobłogosławię te
opłatki, którymi za chwilę będziemy się dzielić”.
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