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III IEDZIELA ADWETU
IEDZIELA RADOŚCI - GAUDETE
rok C

Raduj cie się, bo B óg j est blisko!

«Gaudete in Domino semper — Radujcie się
zawsze w Panu» (Flp 4, 4). Św. Paweł apostoł wzywa
chrześcijan do radowania się, ponieważ przyjście Pana,
a więc Jego powrót w chwale jest pewny i bliski.
Kościół powtarza to wezwanie, przygotowując się do
uroczystości Bożego Narodzenia, a jego spojrzenie
coraz bardziej koncentruje się na Betlejem. I
rzeczywiście oczekujemy z niezachwianą nadzieją na
ponowne przyjście Chrystusa, bo znamy pierwsze.
Tajemnica Betlejem objawia nam Boga z nami, Boga
bliskiego nam nie tylko w sensie czasowoprzestrzennym; On jest z nami, ponieważ niejako
«poślubił» nasze człowieczeństwo; podzielił nasz los,
decydując, że będzie do nas podobny we wszystkim
oprócz grzechu, abyśmy mogli stać się tacy jak On.
Radość chrześcijańską rodzi zatem ta pewność: Bóg jest
blisko, jest ze mną, jest z nami, w radości i w cierpieniu,
w zdrowiu i w chorobie, jako przyjaciel i wierny
oblubieniec. I ta radość nie zanika nawet w chwilach
próby, cierpienia, nie jest powierzchowna, ale trwa w
głębi człowieka, który oddaje się w opiekę Bogu i w
Nim pokłada ufność.

Czytamy w jej książce: «iecierpliwie czekamy na raj,

gdzie jest Bóg, a przecież możemy żyć w raju już tutaj i
już w tym momencie. Szczęście z Bogiem znaczy kochać
tak jak On, pomagać tak jak On, dawać tak jak On,
służyć tak jak On » (La gioia di darsi agli altri — Radość

dawania siebie innym, Ed. Paoline, 1987, p. 143). Tak,
radość napełnia serce tego, kto służy małym i ubogim.
W tych, którzy kochają w taki sposób, mieszka Bóg, a
ich dusze się weselą. Lecz jeśli szczęście staje się
bożyszczem, wchodzi się na błędną drogę, i znalezienie
radości, o której mówi Jezus, jest naprawdę bardzo
trudne. Do tego jednak niestety prowadzą kultury
zastępujące Boga osobistym szczęściem, i znamienne
dla tej mentalności jest poszukiwanie przyjemności za
wszelką cenę, w coraz częstszym używaniu narkotyków
jako ucieczki, szukaniu schronienia w sztucznych
rajach, które później okazują się całkowicie
iluzoryczne.

Również w Boże Narodzenie można pomylić drogę,
wziąć za prawdziwe święto jego namiastkę, która nie
otwiera serca na radość Chrystusa. Niech Najświętsza
Maryja Panna wszystkim chrześcijanom i ludziom
Niektórzy ludzie zapytują, czy dziś ta radość jest jeszcze poszukującym Boga pomoże dotrzeć do Betlejem, aby
możliwa. Odpowiedź na to pytanie dają swoim życiem spotkali Dzieciątko, które się narodziło dla nas, dla
ludzie w różnym wieku i z różnych warstw społecznych, zbawienia i szczęścia wszystkich ludzi.
którym daje szczęście poświęcanie swojego życia
Benedykt XVI
innym. Czyż w naszych czasach bł. Matka Teresa z
Kalkuty nie jest niezapomnianym świadkiem
prawdziwej radości ewangelicznej? Żyła obcując na co
dzień z nędzą, ludzkim upadkiem, śmiercią. Jej dusza
doświadczyła ciemnej nocy wiary, a jednak
obdarowywała ona wszystkich Bożym uśmiechem.

„ Oto Bó g jest m o im zbawien iem ,
będę m iał ufn o ść i bać się n ie będę. ” (Iz 1 2, 2)
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1. To już połowa Adwentu. W tym tygodniu, a dokładnie od jutra, wkroczymy w okres
bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przypatrzmy się, jak
przeżywamy ten święty czas. Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na
pojednanie się z Bogiem i bliźnimi poprzez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi z pomocą
jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz poprzez piękno i bogactwo adwentowej liturgii.
Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem –
Sprawiedliwym Sędzią. Zatem wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi
z domownikami oraz z naszym Kościołem parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni
z Bogiem, aby w tej przyjaźni dalej wzrastać, dojrzewać i dzielić się nią z innymi.
2. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu św.
Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się!
Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe,
nawiązujące do koloru nieba o wschodzie słońca i mówiące, że Zbawiciel – Wschodzące
z wysoka Słońce jest już naprawdę blisko.
3. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich
i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej
w kościele wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritasu. Miejmy serca wrażliwe i otwarte.
4. Przed świętami Bożego Narodzenia zazwyczaj myślimy też o świątecznych prezentach,
zwłaszcza dla dzieci. Zwyczaj ten ma swoje religijne uzasadnienie. Może wyrażać wszelkie
dobro, jakie Jezus Chrystus przyniósł całej ludzkości. Nie zapominajmy przy tej okazji
o dzieciach, którym może od lat nikt nie daje świątecznych upominków. Zechciejmy je dostrzec
wokół siebie i poszerzyć swoje serca. Pan Jezus zapewnia: „Coście uczynili jednemu z tych
najmniejszych, Mnieście uczynili”.
5. Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii będzie 22 grudnia (sobota) po Mszy św.
o godz. 8:00.
6. Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie
lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona
przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania
i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa,
także ta wspólnotowa domowego Kościoła.
7. Serdecznie zachęcam do odprawienia od dzisiaj specjalnej nowenny do Dzieciątka Jezus, która
zakończy się 24 grudnia. W ten sposób wyprośmy sobie czyste serce, głęboką wiarę i radość
spotkania z Bogiem Wcielonym. On jest już blisko!
8. Dzisiaj na Świetlicy Wiejskiej po Mszach św. trwa kiermasz świąteczny zorganizowany przez
uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Można na nim nabyć stroiki, wianki, ozdoby, kartki
świąteczne oraz różnego rodzaju wypieki. Zapraszamy to wzięcia udziału w tym kiermaszu.
9. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Łysyganicz Dorocie i Caban
Iwonie. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Maruszczak Beatę i Mikrut Bożenę.
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Dariusz Oskorip, Dariusz Koncewicz, Gabriela Faran.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 16:00.
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