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ADWET PRZEŻYWAY
W RODZIIE
Św. Jan Chrzciciel, prorok adwentowy, wzywał „ Prostujcie ścieżki dla iego” - tym, który prostuje
na Pustyni Judzkiej: „ awróćcie się, bo bliskie jest ścieżki naszego życia, jest Pan Jezus. Bez Jego
królestwo niebieskie” (Mt 3,1-2). Sam Pan Jezus na pomocy nic nie możemy uczynić. Ale prostowanie
początku publicznej działalności mówił: „ Czas się ścieżek życia, czyli ciągłe nawracanie się, nieustanna
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. awracajcie się i troska o poprawę - jest naszym zadaniem. W rodzinie wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Wraz z Wcieleniem bardziej, niż w innych grupach i wspólnotach - jeden
Syna Bożego "czas się wypełnił", bo wypełniła się drugiemu "prostuje ścieżki" życia. Niekiedy dokonuje
Boża obietnica, a także - wypełniły się oczekiwania i się to niewłaściwie: w kłótni, słowami obraźliwymi,
pragnienia człowieka.
bez szacunku, w agresji oskarżając drugiego o
wszelkie zło i usprawiedliwiając siebie.
Jaka jest odpowiedź tych, których Bóg wezwał do
świętości i zbawienia w życiu małżeńskim i Św. Jan Chrzciciel jest przykładem odważnego
rodzinnym? Co znaczy w rodzinie: nawrócić się i upominania, ale także jest przykładem pokory i pokuty.
wierzyć w Ewangelię?
Warto wspomnieć za św. Pawłem rolę Pisma w
Św. Jan Chrzciciel nawiązywał do słów Izajasza: nawracaniu. Pismo Święte daje pouczenia, cierpliwość,
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. pociechę i nadzieję (por. Rz 15,5-6).
W każdym powołaniu, a więc i w życiu rodzinnym,
uczeń Chrystusa jest wezwany, aby w swoim sercu
"przygotował drogę Panu". Pan przychodzi w swoim
słowie, w sakramentach, we wspólnocie, która się
gromadzi w Imię Jego; w radości i cierpieniu, w
człowieku potrzebującym, w natchnieniach Ducha
Świętego. Otwierając serce, korząc się przed Bogiem,
uświadamiając sobie swoją bezradność i słabość przygotowujemy drogę dla Pana. Członkowie rodziny
są szczególnie powołani, aby jeden drugiemu pomóc w
przygotowaniu drogi dla Pana. Gdy rodzice klękają do
modlitwy, gdy przebaczają sobie, gdy odkładają jakąś
sumę pieniędzy, by pomóc biednym - pomagają
dzieciom, by otworzyły swe serca dla Pana, który
wciąż przychodzi.

„ Okaż n am , Pan ie, łaskę swo ją, i daj n am swo je zbawien ie. ” (Ps 85, 8)
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
I IEDZIELA ADWETU
1. Rozpoczynamy dziś nowy rok liturgiczny. W Kościele w Polsce będziemy go przeżywać pod
hasłem „Kościół naszym domem ”. Jest to drugi rok trzyletniego cyklu formacyjnego „Kościół
domem i szkołą komunii”.
Jednocześnie wchodzimy w okres Adwentu. Można go podzielić na dwie części: najpierw
kieruje naszą uwagę na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, a następnie
przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia, podczas których czcimy pierwsze przyjście
Chrystusa między ludzi. Jest to czas świętego i radosnego oczekiwania. Niech to będzie dla nas
czas religijnego skupienia, medytacji, pokuty. Modlitwy, umartwienia, wyrzeczenia, rezygnacja
z hucznych wesel i zabaw niech pomnażają duchowy skarb Kościoła i będą wyrazem naszego
oczekiwania na przyjście Pana.
2. Szczególnym wzorem adwentowego oczekiwania jest dla nas Maryja. Ku Jej czci odprawiana
jest Msza Roratnia.
3. Są do nabycia caritasowe świece wigilijne. Ksiądz dyrektor Caritas ustalił ofiarę za jedną świecę
nie mniejszą niż 5 zł.
4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy
Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, pierwszy piątek –
szczególna okazja do pojednania się z Bogiem, i pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.
5. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom Oskoryp Agnieszce i Szkarłat
Bernadecie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Szczygieł Agnieszkę i Faran Annę.
S ł o w o o c z uw a n i u

Słowem, które będzie nam towarzyszyć przez cały okres Adwentu, jest słowo „czuwam”. Doskonale to
słowo rozumie matka czuwająca przy swoim dziecku, rozumie je ktoś, kto odpowiada za porządek w życiu
społecznym. Wie, co znaczy czuwać, lekarz, który pochyla się nad łóżkiem chorego. Ale czy ja wiem, co to
znaczy? Okres Adwentu wymaga od nas ciągłej gotowości na przyjście Pana. Dlatego na samym początku
muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, co znaczy dla mojego życia osobistego, duchowego, że mam czuwać?
Wiem, że jako chrześcijanin, uczeń Chrystusa, mam czuwać nad tym, by nie rozsypało się moje życie duchowe,
wewnętrzne, że mam podejmować wysiłki nad moim sumieniem. Nie wolno mi doprowadzić do sytuacji, by
Pan, który niespodzianie przyjdzie, zastał mnie śpiącego, nieprzygotowanego na Jego nadejście.
Warto dzisiaj przypomnieć słowa bł. Jana Pawła II: „Co to znaczy: «czuwam»? To znaczy, że staram się być
człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a
nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężać je w sobie”.
Okres Adwentu jest dla mnie okazją do tego, bym podjął pracę nad moim sumieniem, bym nad nim czuwał.
Jakże trudno w dzisiejszych czasach czuwać nad tym, by być człowiekiem sumienia, by tego sumienia nie
zagłuszyć. Dookoła ciągły zgiełk, szaleństwo tego świata, a ja potrzebuję wyciszenia, by usłyszeć
przychodzącego Pana. Czuwać to znaczy również dostrzegać nie tylko siebie i własne problemy, ale także
innych, ich kłopoty, zmartwienia. Jak uczy bł. Jan Paweł II: „Czuwam – to znaczy dalej: dostrzegam drugiego.
(...) Czuwam – to znaczy: miłość bliźniego – to znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność”.
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą
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