Boże Narodzenie 2015
Drodzy Czytelnicy,
Szanowni Państwo, producenci
i przetwórcy żywności,
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, na które każdy
czeka z nadzieją cały rok. Nawet ludzie niewierzący pozwalają, by zawładnęła nimi niezwykła świąteczna atmosfera,
a tym bardziej cieszą się chrześcijanie, dla których jest to
kolejna rocznica narodzin Zbawiciela. Te święta mają piękny rodzinny charakter, ale za każdym razem towarzyszą im
także aktualne sprawy, które akurat stanęły przed nami
i przed światem. Świat zaś w czasie, kiedy piszę te słowa,
jest w szoku, bo ugodziło go boleśnie ostrze terroryzmu –
ślepe, choć zapewne realizujące jakiś zwyrodniały plan.
Tym bardziej czekamy na święta i modlimy się, aby Jezus
– Książę Pokoju rozbroił serca ludzkie z nienawiści i przyniósł wszystkim pokój.
Nastąpiły też duże zmiany w Polsce. Niedobrze jest przy
okazji świąt trącać strunę polityczną, nie będę tego robił.
Wszyscy jednak życzymy dobrze naszej Ojczyźnie i przy
wigilijnym stole na pewno nie zabraknie słów wyrażających
zatroskanie o jej losy w przyszłym roku. Poglądy mamy
różne, więc nie podpowiadajmy Panu Bogu rozwiązań zbyt
dokładnie. Dajmy Mu szansę poprowadzenia wszystkiego
po swojemu, czyli po Bożemu.
Z wiarą wspominamy Betlejem i to, co się tam wydarzyło przeszło 2 tysiące lat temu, ale wiemy też, że najważniejsze i ostateczne zarazem spotkanie z Chrystusem czeka nas
w przyszłości, u kresu naszej drogi. Każde Święta Bożego

Narodzenia jakoś nas przygotowują na to właśnie spotkanie. Święta tegoroczne będą ponadto przeżywane w Roku Miłosierdzia. Jest
on ogłoszony przez papieża Franciszka, by
przypomnieć nam, że Miłosierdzie Boże to
nie tylko źródło naszej nadziei przy ostatecznym spotkaniu z Panem, ale również obecne
nasze życie toczy się w blaskach Miłosierdzia.
Sami doznając go od Boga, mamy świadczyć
je bliźnim.
Szanowni Państwo, tworzący środowisko
polskich producentów i przetwórców żywności! Drodzy Czytelnicy kwartalnika „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”! Składam Wam,
Waszym Bliskim, Waszym kontrahentom i odbiorcom Waszych produktów najlepsze życzenia, by Święta Bożego Narodzenia były dla
wszystkich pełne pokoju i radości. Życzę doświadczenia czułej miłości Boga, który zamieszkał wśród ludzi, Emmanuela. Tyle pięknych pragnień każdy nosi w sercu. Niech Jezus
je pobłogosławi i boską mocą przedzierzgnie
w realną rzeczywistość.
Niech też w swoim Miłosierdziu zaopiekuje
się Wami w 2016 roku.
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