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Iz 63, 16b-17, 19b; 64,3-7;1 Kor 1, 3-9; Mk 13, 33-37

Człowiek wobec Tajemnicy Zbawienia

	 Życie	 jest	 nieustannym	 oczekiwaniem.	W	młodości	 -	 na	 przejście	 z	 klasy	 do	
klasy,	na	ukończenie	szkoły	podstawowej	i	średniej,	na	świadectwo	dojrzałości,	dyplom	
ukończenia	studiów	itp.	Później	człowiek	czeka	na	spotkanie	z	drugim	autentycznym	
człowiekiem,	 na	 prawdziwą	miłość,	 na	 pełną	 samorealizację	 w	 życiu,	 aby	 rozwinąć	
wszystkie	swoje	możliwości,	aby	być	w	pełni	sobą.	Jeszcze	później	człowiek	oczekuje	
pełnego	wejścia	w	życie	swoich	dzieci.	 I	co	dalej?	Na	co	można	 jeszcze	czekać?	Na	
emeryturę?	Na	niedołęstwo	starości?	Pozostaje	niepokój	i	tęsknota,	życie	przeszło	obok.	
Na	co	jeszcze	czekać,	w	czym	pokładać	nadzieję?
	 Świadomość	tego	stanu	rzeczy	u	wielu,	szczególnie	młodych	ludzi,	wzbudza	bunt.	
Wydaje	się	 im,	że	przyczyna	zła	 leży	w	strukturach	normujących	życie	 ludzkie.	Stąd	
tendencje	skrajnie	reformistyczne:	burzyć	zastaną	rzeczywistość.	Niszczyć	to,	co	jest.	
Budować	nowe,	aby	życie	było	szczęśliwsze	i	pełniejsze.	Tragizm	tych	postaw	polega	
jednak	na	tym,	że	wszelkie	zmiany	i	reformy	są	bezsilne	wobec	faktu	egzystencjalnego	
przemijania.	Można	niszczyć	obowiązujące	struktury,	można	w	ich	miejsce	tworzyć	lep-
sze	lub	gorsze,	ale	nikt	nie	zmieni	faktu,	że	człowiek	musi	stanąć	twarzą	w	twarz	wobec	
rzeczywistości	odchodzenia,	starzenia	się,	choroby	i	śmierci.
	 Uobecniając	się	wśród	nas	w	dzisiejszym	zgromadzeniu	liturgicznym	Chrystus	
daje	odpowiedź	na	postawiony	przed	chwilą	problem.	Czuwajcie,	bo	nie	wiecie,	kiedy	ten	
czas	nadejdzie”	(Mk	13,	33).	Istota	Chrystusowej	odpowiedzi	polega	na	tym,	że	ukazuje	
On	inny,	nowy	wymiar	życia.	W	tej	perspektywie	śmierć	nie	jest	kresem,	lecz	chwilą	
szczególnego	spotkania	człowieka	z	przychodzącym	Bogiem.	Chwilą,	na	którą	trzeba	
się	przygotować.
	 A	więc	ludzki	niepokój	i	ludzkie	oczekiwanie	nie	wyczerpują	się	wśród	wartości	
doczesnych.	Przed	człowiekiem	rysuje	się	jakaś	wielkość	jeszcze	nie	odgadniona;	ry-
suje	się	jakaś	przyszłość,	w	której	kryją	się	nieograniczone	możliwości	realizacji	pełni	
człowieczeństwa.	Człowiek	czeka.	Świadomie	czy	nieświadomie,	ale	nieustannie	czeka	
na	to	ostatnie	spotkanie,	poprzez	które	dopełni	się	wszystko,	co	w	ludzkiej	egzystencji	
posiada	realny	sens.
	 Św.	Paweł	w	odczytanym	dziś	urywku	Listu	do	Koryntian	poucza	nas,	że	owo	
oczekiwane	spotkanie	nie	będzie	czymś	zupełnie	nowym	i	zaskakującym.	Jest	ono	bow-
iem	konsekwencją	i	apogeum	działania	Bożego,	które	nieustannie	narasta	i	trwa.	Bóg	
przez	Syna	swojego	wkracza	w	każde	ludzkie	życie.	Ojciec	nas	osobiście	zna	i	kocha.	
Chwila	chrztu	to	moment	wezwania	każdego	z	osobna,	po	imieniu.	Dla	każdego	z	nas	
zapłonęła	wówczas	świeca	paschalna,	światło	Chrystusa.	Włączeni	w	Zbawiciela,	w	Jego	
Ciało,	w	Jego	Kościół,	otrzymaliśmy,	łaskę	i	pokój	od	Ojca”	(1	Kor	I,	3).	Ale	chrzest	
to	dopiero	początek	trudnej,	dalekiej	drogi.	Drogi,	która	wiedzie	przede	wszystkim	do	
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uporządkowania	siebie	samego.	Aby	w	nas	zamarła	postawa	zaborczego	egoizmu	a	w	jej	
miejsce	zapanowała	ofiarna,	nieobłudna	miłość.	Abyśmy	nauczyli	się	cieszyć	z	dobra,	a	
smucić	ze	zła.	Abyśmy,	chcieli	dążyć	do	dobra	i	szczęścia	innych	ludzi.	I	tu	zaczyna	się	
nowy	wymiar	powołania	chrześcijańskiego:	uporządkowawszy	siebie,	mamy	wkraczać	
w	 świat,	 aby	mocą	Bożą	 porządkować	wszystko.	Aby	wszystkiemu	 przywrócić	 sens	
zamierzony	przez	Stwórcę.	Aby	sprawiedliwość	znaczyła	rzeczywiście	sprawiedliwość,	
a	miłość	była	rzeczywiście	miłością.	W	ten	sposób	powołani	do	wspólnoty	z	Chrystusem	
(por.	1	Kor	1,	9)	w	Chrystusie	i	przez	Chrystusa	doskonalimy	i	przemieniamy	wszystko,	
dokonując	autentycznej	reformy	siebie	i	świata.	Wśród	trudu	codziennej	pracy	zaś	mamy	
czuwać,	bowiem	nadejdzie	dzień,	w	którym	On	przyjdzie,	aby	wszystko	udoskonalić	i	
dopełnić.	Przyjdzie	aby	ostatecznie	przemienić	nas	samych,	realizując	wszelkie	aspiracje	
naszego	 człowieczeństwa.	 Przyjdzie,	 aby	 ostatecznie	 przemienić	 świat,	 czyniąc	 zeń	
Królestwo	swojego	Ojca.	I	to	właśnie	jest	ów	moment,	na	który	czekamy,	moment,	dla	
którego	warto	żyć.	Oto,	co	dziś,	na	początku	nowego	roku	kościelnego,	mówi	do	nas	Pan.	
Odsłania	ojcowski	plan,	a	równocześnie	wytycza	nam	program:	na	dziś,	na	Adwent,	na	
cały	rok,	na	całe	nasze	życie.
	 Jakie	z	Jego	słów	wyciągniemy	wnioski?	Przede	wszystkim	rozumiejąc,	że	łaska	
i	pokój	pochodzą	od	Ojca,	oraz	że	jesteśmy	wezwani	do	wspólnoty	z	Synem,	otwórzmy	
się	na	działanie	Boże,	a	zaczerpnąwszy	mocy	z	nieba,	przystąpmy	do	zasadniczej	i	grun-
townej	reformy	siebie	samych	i	otaczającego	nas	świata.	Silni	Tym,	który	nas	umacnia,	
musimy	wprzód	sami	zasłużyć	na	miano	prawdziwych	ludzi.	Następnie	zaś	starajmy	się	
przemieniać	i	uświęcać	świat.
	 Byli	 uczestnicy	 obozu	 koncentracyjnego	 w	 Oświęcimiu	 opowiadają,	 że	 jedną	
z	 najgorszych	 udręk	 było	 dążenie	władz	 obozowych	 do	 zdeptania	 ludzkiej	 godności	
uwięzionych.	Chodziło	o	to,	aby	każdy	starał	się	tylko	i	jedynie	by	przetrwać.	Za	wszelką	
cenę	 zdobyć	kawałek	 chleba,	 za	wszelką	 cenę	dostać	 lżejszą	pracę.	Choćby	kosztem	
cudzego	cierpienia	lub	nawet	życia.	Liczyć	się	miało	tylko	jedno:	przetrwanie.	Po	śmierci	
św.	Maksymiliana	Kolbe	pozornie	nic	się	nie	zmieniło:	te	same	tortury	i	okrucieństwa,	
to	samo	dążenie	do	zdeptania	godności	człowieka.	A	jednak	zmieniło	się	wiele.	Więźnio-
wie	obozu	zrozumieli,	że	jest	coś	ważniejszego	niż	łyżka	strawy	i	chwila	wypoczynku.	
Zrozumieli,	 że	 jest	 coś	ważniejszego	 niż	 przetrwanie,	 niż	 samo	 życie.	A	 tym	 czymś	
najważniejszym	jest	godność	osoby	ludzkiej.	Okazało	się,	że	św.	Maksymilian	przez	swój	
czyn	przemienił	i	uratował	coś,	co	zdało	się	być	ostatecznie	stracone.
	 I	 na	 tym	 właśnie	 polega	 prawdziwa	 reforma	 świata.	Aby	 człowiek	 szanował	
samego	siebie	i	żeby	szanował	drugiego	człowieka,	jego	życie,	wolność,	przekonania.	
Aby	chłopiec	szanował	dziewczynę,	a	dziewczyna	chłopca;	aby	małżonkowie	patrzyli	
na	siebie	jak	na	wolne	osoby,	a	nie	jak	na	użytkowe	przedmioty;	aby	życie,	każde	życie,	
nawet	dopiero	co	poczęte	-	było	bezpieczne.
	 Jednak	reformując	siebie	i	świat	pamiętajmy,	że	nie	chodzi	o	to,	by	stworzyć	wa-
runki,	w	których	człowiek	tu	na	ziemi	zaspokoi	wszystkie	swoje	aspiracje	i	pragnienia.	
Taki	cel	jest	nierealny.	Wszak	zawsze	ktoś	nie	osiągnie	tego,	co	pragnął;	zawsze	będą	
przełożeni	i	podwładni,	będą	chwile	rozłąki	i	pożegnań,	będą	choroby,	będzie	starość	i	
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śmierć.	Zresztą,	co	najważniejsze:	stawianie	takiego	celu	jest	nierozumne,	bo	niezgodne	
z	przeznaczeniem	człowieka.	Mamy	obowiązek	doskonalić	otaczający	nas	świat.	Czyńmy	
to,	aby	przybliżyć	ostateczne	zjednoczenie	wszystkiego	w	Bogu.	Tylko	bowiem	w	Bogu	
zostanie	otarta	wszelka	łza	i	ustanie	wszelki	ból	i	ostatecznie	pokonana	będzie	śmierć.	
Tylko	w	Bogu	chrześcijanin	osiągnie	swą	wielkość	i	niezniszczalność.
	 Więc	nie	ustając	w	codziennym	trudzie,	pełni	ufności	czuwajmy,	aż	przyjdzie	dzień	
spotkania.	A	obrazem	i	zapowiedzią	tego	ostatecznego	spotkania	niech	będzie	dzisiejsze	
spotkanie	z	Bogiem	i	ludźmi	tu	w	kościele,	a	szczególnie	przy	eucharystycznym	stole.

Ks. M. Brzozowski; SiL-2002

DZIWNY JEST TEN ŚWIAT 

	 “Dziwny	jest	ten	świat,	gdzie	jeszcze	wciąż	mieści	się	wiele	zła,	i	dziwne	jest	to,	
że	od	tylu	lat	człowiekiem	gardzi	człowiek”	-	brzmią	pierwsze	słowa	piosenki	Czesława	
Niemena,	wylansowanej	przed	kilkunastu	laty	na	festiwalu	w	Opolu.	Piosenka	wyraża	
głęboką	zadumę	współczesnego	człowieka	nad	sobą	i	nad	światem	ludzkich	spraw,	“gdzie	
jeszcze	wciąż	mieści	się	wiele	zła”,	i	to	zła,	którego	przyczyną	jest	sam	człowiek.	Żeby	
się	o	tym	przekonać,	wystarczy	sięgnąć	po	codzienną	prasę,	obejrzeć	dzienniki	i	reportaże	
telewizyjne,	wysłuchać	sprawozdań	radiowych	o	coraz	to	nowych	konfliktach	zbrojnych	
w	różnych	punktach	kuli	ziemskiej.	Zresztą	nie	trzeba	szukać	daleko,	wystarczy	rozejrzeć	
się	wokół	siebie	i	spojrzeć	w	siebie,	aby	spostrzec,	że	istnieje	wiele	zła	pośród	nas,	że	
“człowiekiem	gardzi	człowiek”.	A	przecież	człowiek	nie	chce	zła,	broni	się	przed	nim,	
ucieka	 przed	 złem.	 Wszyscy	 łakniemy	 dobroci,	 uprzejmości,	 prawdziwie	 ludzkiego	
odnoszenia	się	do	nas	ze	strony	innych	ludzi,	pragniemy	przyjaźni,	miłości,	możliwości	
rozwoju	siebie.	Nieraz	tęsknimy	za	dobrym	słowem,	życzliwym	uśmiechem.	Tymcza-
sem	na	co	dzień	spotykamy	się	często	ze	złośliwością,	nieżyczliwością,	opryskliwością,	
brakiem	zrozumienia,	a	nawet	brutalnością.
	 Ten	 rozdźwięk	 między	 pragnieniem	 dobra,	 a	 istniejącym	 złem	 jest	 powo-
dem	 wewnętrznego	 rozbicia	 człowieka	 i	 niepokoju.	 Niepokój	 ten	 wzrasta	 wraz	 z	
uświadomieniem	sobie,	że	nienawiść	między	ludźmi,	uzbrojona	w	nowoczesne	środki	
masowej	zagłady,	jest	w	stanie	zagrozić	istnieniu	człowieka	na	ziemi.	Człowiek	myślący	
nie	może	pogodzić	się	z	taką	sytuacją.	Próbuje	znaleźć	wyjście	z	tego	błędnego	koła.	Nie	
łatwo	jednak	znaleźć	właściwe	rozwiązanie	i	wówczas	niejednokrotnie	człowiek	decy-
duje	się	na	ucieczkę,	ucieczkę	przed	samym	sobą,	ucieczkę	w	bezmyślność,	ucieczkę	w	
bezsensowny	bunt,	w	alkohol,	w	narkotyki.	Czy	to	jednak	jest	wyjście	godne	człowieka,	
istoty	rozumnej	i	wolnej?	Z	pewnością	nie.
	 Tę	 trudną	 sytuację	 człowieka	 można	 by	 porównać	 do	 labiryntu,	 w	 którym	
jest	 wiele	 ścian,	 wiele	 przejść,	 wiele	 korytarzy,	 spośród	 których	 nie	 można	 znaleźć	
właściwego	wyjścia.	Dla	nas	tym	wyjściem	jest	Bóg.	On	podaje	mam	swoją	mądrość	
w	Objawieniu,	byśmy	mogli	dostrzec	tę	jedyną	drogę	prowadzącą	ku	Niemu,	a	przez	to	
samo	daje	nam	skrzydła	nadziei	na	wybawienie.



� ROK - B

	 Według	Objawienia	zawartego	w	Piśmie	św.,	wszystko	zostało	stworzone	przez	
Boga	dla	objawienia	Jego	miłości	i	chwały.	Co	więcej	-	jak	mówi	dzisiejsze	pierwsze	
czytanie	-	“Bóg	jest	naszym	Ojcem”	(Iz	64,	7),	a	my	wszyscy	jesteśmy	dziełem	Jego	
rąk.	Bóg	z	miłości	stworzył	świat	i	człowieka,	obdarzając	go	swoją	przyjaźnią	i	poko-
jem.	Człowiek	jednak	nie	chciał	się	Bogu	odwzajemnić	taką	samą	miłością	i	oddaniem.	
Okazał	się	niewdzięczny,	chciał	tylko	brać	nie	dając	nic	od	siebie.	Jak	czytamy	w	Piśmie	
św.,	już	u	samego	początku	dziejów	ludzkości	zaistniała	ze	strony	człowieka	taka	właśnie	
niewdzięczność	wyrażająca	się	w	nieposłuszeństwie	i	buncie,	nazwana	grzechem	pier-
worodnym.	Ta	odmowa	człowieka	 -	odrzucenie	przyjaźni	Boga	 -	 stało	 się	przyczyną	
zrujnowania	pierwotnej	harmonii	i	porządku	w	świecie	i	w	samym	człowieku,	a	jej	skutki	
odczuwamy	do	dziś.	Tę	prawdę	wyraził	Prorok	w	krótkich	słowach	pierwszego	czytania:	
“Zgrzeszyliśmy	przeciw	Tobie	od	dawna	i	byliśmy	zbuntowani”	(Iz	64,	4).	Tak	rozpoczął	
się	dramat	człowieka,	który	trwa	poprzez	dzieje	ludzkości.	Mimo	ludzkiej	odmowy,	Bóg	
jednak	nie	odwraca	się	od	nas,	nie	pozostawia	nas	swemu	tragicznemu	losowi.	Poprzez	
dzieje	ludzkości,	Bóg	rozwija	inne	właściwe	dzieje,	dzieje	zbawienia	ponownego	przy-
wrócenia	człowieka	do	swej	przyjaźni.	Momentem	szczytowym	historii	zbawienia	jest	
przyjście	na	świat	Syna	Bożego	Jezusa	Chrystusa,	który	objawia	w	pełni	Boga	i	Jego	plan	
zbawienia	człowieka.	Tę	prawdę	zawierają	pierwsze	słowa	drugiego	czytania:	“Łaska	
wam	i	pokój	od	Boga	Ojca	naszego	i	od	Pana	Jezusa	Chrystusa”	(1	Kor	1,	3).
	 Przed	 człowiekiem	 staje	 szansa	 powrotu	 do	 przyjaźni	 z	 Bogiem.	 Syn	 Boży	
przynosi	Dobrą	Nowinę	o	zbawieniu	i	porządkuje	wszystko	według	odwiecznego	planu	
Bożego	(por.	1	Kor	1,	5).	W	Chrystusie	Bóg	spotyka	się	z	człowiekiem	i	stawia	przed	
nim	konieczność	 ostatecznej	 decyzji.	Dla	 człowieka,	 który	 opowiada	 się	 za	Bogiem,	
wszystko	właśnie	w	Bogu	ma	swój	sens.	Człowiek	sobie	uświadamia,	że	jako	Boże	st-
worzenie,	przywrócone	znów	do	przyjaźni	z	Bogiem,	jest	włączony	w	odwieczne	plany	
Boże	i	wraz	z	życiem	otrzymał	powołanie	do	zajęcia	określonego	miejsca	w	tym	planie.	
Życie	człowieka	zostaje	uskrzydlone	nadzieją,	bo	wierny	jest	Bóg,	który	powołał	nas	do	
wspólnoty	z	Synem	swoim	Jezusem	Chrystusem,	Panem	naszym”	(1	Kor	1,	9).
	 Jeśli	pragniemy	wyrwać	się	z	tego	zagubienia	i	niepokoju,	który	odczuwamy	w	
sobie	i	widzimy	wokół	siebie,	musimy	zdecydować	się	na	pójście	drogą,	którą	Bóg	dla	
nas	zamierzył.	A	tą	drogą	-	jak	poucza	nas	dziś	św.	Paweł	-	jest	dążenie	do	wspólnoty	
z	Chrystusem.	Z	Nim	mamy	się	łączyć,	bo	tylko	w	Nim	możemy	zostać	ubogaceni	we	
wszystko.	Tylko	 Jego	 słowo	może	 nam	wskazać	 rozwiązanie	wszystkich	 problemów	
życiowych	(por.	1	Kor	1,	5).	Łączyć	się	z	Chrystusem	-	to	znaczy	przyjąć	Jego	naukę	
i	pełnić	ją	w	swoim	życiu.	Naukę	Chrystusa	można	streścić	krótko	w	jednym	nakazie:	
miłości	Boga	i	człowieka.	Skoro	mamy	miłować,	to	musimy	rozpocząć	od	przemiany	sa-
mych	siebie.	Nasza	postawa	zamknięta	wokół	siebie	i	swoich	spraw	musi	stać	się	otwartą,	
gotową	na	czynienie	dobra	wokół	siebie.
	 Najdoskonalszą	sposobność	tej	przemiany	siebie	i	łączenia	się	z	Chrystusem	daje	
nam	właśnie	Msza	 św.	Tu	najpierw	w	 liturgii	 słowa	wsłuchujemy	się	w	 słowo	Pana,	
zachowujemy	je	w	sercu,	by	później	wprowadzać	je	w	czyn.	W	liturgii	eucharystycznej	
wszyscy	razem	łączymy	się	z	Chrystusem	w	Jego	Ofierze	i	razem	z	Nim	ofiarujemy	sa-
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mych	siebie	Bogu	Ojcu.	Msza	św.,	która	jest	uobecnieniem	krzyżowej	Ofiary	Chrystusa,	
usposabia	nas	równocześnie	najdoskonalej	do	wypełnienia	przykazania	miłości	Boga	i	
człowieka.
	 Msza	św.	przypomina	nam	także	o	tym,	o	czym	mówi	dzisiejsza	Ewangelia:	do	
potrzeby	czujności	w	oczekiwaniu	na	powtórne	i	ostateczne	przyjście	Pana:	“Czuwajcie,	
bo	nie	wiecie,	kiedy	ten	czas	nadejdzie”	(Mk	13,	33).
	 Pierwszy	okres	roku	liturgicznego,	który	właśnie	dziś	rozpoczynamy,	nazywa	się	
Adwentem.	Adwent	oznacza	czujne	oczekiwanie	i	przygotowanie.	W	roku	liturgicznym	
Adwent	jest	czasem	oczekiwania	i	przygotowania	do	uroczystości	Bożego	Narodzenia.	
Adwent	 przypomina	 nam	 równocześnie,	 że	 jesteśmy	 w	 okresie	 oczekiwania	 i	 przy-
gotowania	na	ostateczne	przyjście	Chrystusa.	Nasze	oczekiwanie	nie	może	być	stratą	
czasu.	Winniśmy	go	wypełnić	wewnętrzną	przemianą	i	uczynkami	miłości,	abyśmy	“byli	
bez	zarzutu	w	dzień	Pana	naszego	Jezusa	Chrystusa”.
	 Podczas	sprawowania	liturgii	eucharystycznej,	łącząc	się	z	naszym	Zbawicielem,	
prośmy	Go	o	siłę	i	wytrwałość	w	pracy	nad	przemianą	siebie,	abyśmy	nie	doznali	“braku	
żadnej	łaski,	oczekując	objawienia	się	Pana	naszego	Jezusa	Chrystusa”	(1	Kor	1,	9).

Ks. Edward Sobieraj; SiL - 1999

Wiem Komu zaufałem

	 Adwent,	początek	nowego	roku	liturgicznego.	Zamknęliśmy	rok	pełen	wielkich	
wydarzeń	decydujących	o	losie	nie	tylko	poszczególnych	jednostek,	ale	i	całego	narodu.	
Żeby	 nieraz	 konflikt,	 oczywiste	 zjawisko	w	 każdym	kryzysie	 rozwiązać,	 trzeba	 było	
zawierzyć	czyimś	słowom,	zaufać	człowiekowi	czy	też	organizacji.	Bywało,	że	ta	wiara	
w	kogoś	okazywała	się	dobrym	sposobem	współdziałania,	ale	bywało	 też,	że	była	 to	
nasza	pomyłka,	a	często	i	przegrana.	W	działaniu	dla	przyszłości	nie	ma	więc	innego	
sposobu	współpracy	z	innymi,	jak	zaufać.	Zdarza	się	jednak,	że	ktoś	zaufanie	zawodzi.	
Jeśli	to	wynika	z	błędu,	z	niemożliwości,	z	przyczyn	od	człowieka	niezależnych,	zaufanie	
trwa	nadal.	Cofamy	je	wówczas,	gdy	człowiek	zawodzi,	gdyż	jest	nieudolny,	niekom-
petentny	albo	co	jest	najgorsze,	gdy	celowo	wprowadził	nas	w	błąd,	gdy	celowo	kłamał,	
żeby	zdobyć	nasze	zaufanie,	by	je	w	odpowiednim	czasie	obrócić	przeciwko	nam,	czy	
też	innym	ludziom.	Świadomość,	że	zostałem	wykorzystany,	odczuwamy	jako	bardzo	
bolesną	krzywdę.	Nie	tylko	dlatego,	że	nasz	wysiłek	obrócono	na	zło,	ale	i	dlatego,	że	
ten	ktoś	inny	okazał	się	być	człowiekiem	złej	woli.	Zaufanie	wymaga	więc	od	obydwu	
stron	ogromnej	odpowiedzialności	za	siebie.	Przyjąć	czyjąś	prawdę,	to	wziąć	na	siebie	
troskę	o	jej	dalszy	rozwój,	to	bardzo	zobowiązuje.
	 Ufają	więc	 sobie	 tylko	 ludzie	mający	 świadomość,	 że	 drugi	 człowiek	 posiada	
również	swój	punkt	patrzenia	na	prawdę	i	że	warto	popatrzeć	na	sprawę	od	innej	strony,	
gdyż	może	stamtąd	do	prawdy	bliżej.
	 Czy	 wystarczy	 znać	 katechizm,	 Pismo	 św.,	 historię	 Kościoła?	 Czy	 chodzenie	
do	kościoła,	nawet	przyjmowanie	sakramentów	jest	wiarą?	A	więc	czy	znać,	wiedzieć	
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o	Bogu	bardzo	dużo,	jak	się	wie	np.	o	Afryce,	czy	ta	wiedza	jest	już	wiarą?	Na	pewno	
nie.	Wiedza	o	Bogu	to	na	razie	początek	naszej	znajomości	z	Bogiem.	Podobnie	jak	to	
jest	między	ludźmi.	Wiemy	już,	gdzie	ten	spotkany	przypadkowo	w	podróży	człowiek	
mieszka,	czym	się	trudni,	co	lubi,	czego	nie	znosi.	Byliśmy	już	u	niego	w	domu,	długo	
rozmawialiśmy,	ale	nie	 jesteśmy	jeszcze	przyjaciółmi,	chociaż	on,	 ten	nowo	poznany	
człowiek	bardzo	tego	pragnie.	W	nas	coś	jeszcze	stoi	na	przeszkodzie,	jeszcze	jesteśmy	
jakby	na	progu,	choć	już	w	drzwiach	otwartych.
	 Czy	więc	znamy	Boga?	Jaki	obraz,	jaką	fotografię	wywołuje	w	naszym	sercu	ta	
wiedza	o	Bogu,	jaką	zgromadziliśmy	przez	lata	w	naszych	umysłach?
	 Wierzyć	w	Boga	to	znaczy	przyjmować	to,	że	On	istnieje.	Wierzyć	Bogu	to	znaczy	
żyć	 z	 Nim	w	miłości.	 Często	 wszystkie	 nasze	 trudności	 z	 modlitwą,	 sakramentami,	
liturgią,	kodeksem	moralnym	wypływają	właśnie	stąd,	że	my	wierzymy	w	Boga,	ale	nie	
wierzymy	Bogu	i	dlatego	to,	co	powinno	być	wyrazem,	odpowiedzią	naszą	na	miłość	
Boga	do	nas	staje	się	tylko	obowiązkiem,	a	po	jakimś	czasie	ciężarem,	który	w	końcu	
odrzucamy,	jako	że	to	nas	łamie,	zamiast	budować.
	 W	pierwszą	niedzielę	Adwentu	Bóg	się	nam	przedstawia,	pierwszy	wypowiada	
słowa	powitania,	 chce	nawiązać	 rozmowę,	przynosi	 ze	 sobą	dary.	Nieprawdą	 jest,	 że	
człowiek	stwarza	Boga.	Biblia	jest	napisana,	oparta	na	mocnym	przekonaniu,	że	mówi	
to,	co	Bóg	chce	powiedzieć.	To	przekonanie	jest	podstawowe,	zasadnicze	dla	jej	autorów	
i	dla	czytelników.
	 	 “Tyś,	Panie,	naszym	Ojcem,
	 	 Odkupiciel	nasz	to	Twoje	imię	odwieczne”.
	 Nasz	Bóg	nie	ma	 imienia,	które	oddawałoby	 Jego	 istotę	bez	 reszty,	określając	
kim	On	jest.	Cokolwiek	więc	o	Nim	mówimy,	jest	to	zawsze	tylko	po	części	prawdziwe.	
“Tyś,	Panie,	naszym	Ojcem”.	Ojcem	wyrozumiałym	i	cierpliwym.	Prorok	Izajasz	stawia	
Bogu	zarzut	z	tego	powodu,	gdyż	widzi,	jak	Izrael,	chodząc	innymi	drogami	niż	Boże,	
sprowadza	na	siebie	nieszczęście,	widzi	jak	naród	wybrany	niszczy	sam	siebie.	Wróg	
depczący,	burzący	świątynię	Boga	tylko	dlatego	może	odnosić	takie	zwycięstwa,	gdyż	
Izrael	odchodząc	od	Boga	utracił	moc,	odciął	 się	od	 jej	źródła.	Niewola,	którą	cierpi	
Izrael,	jest	skutkiem	odejścia	od	sprawiedliwości.	Popadli	oni	w	moc	ich	własnej	winy	i	
nawet	to,	co	dobre,	jest	jak	okrwawiona	szmata.	Bóg	jednak	pozostał	wierny.	Nie	cofnął	
swojej	radości	i	nie	zamknął	serca.	Jeśli	Izajasz	prosi	Boga,	by	Bóg	odkrył	oblicze	swoje	
i	powrócił,	to	tylko	dlatego,	że	ludzie	już	nie	mogą	poradzić	sobie	z	tym	murem	zła,	który	
sami	wokół	siebie	wznieśli.	Bóg	zburzył	ten	mur.	Świadkiem	przyjścia	Boga	Zbawiciela	
jest	św.	Paweł.	“Wierzę,	że	jest	Bóg,	który	powołał	nas	do	wspólnoty	z	Synem	swoim	
Jezusem	Chrystusem,	Panem	naszym”.
	 Miłość	Boga	przekroczyła	wszystkie	najśmielsze	oczekiwania.	Wspólnota	ludzi	
z	Synem	Boga.	Żyjemy	w	świecie,	w	którym	to	się	nie	tylko	dokonało,	ale	nieustannie	
trwa.	Mało,	ta	wspólnota	ciągle	się	rozwija,	ubogaca,	doskonali	aż	do	dnia	Pana,	kiedy	
nastąpi	ostateczne	wypełnienie	tej	wspólnoty	i	Bóg	z	ludzkich	oczu	otrze	wszelką	łzę.
	 Często	 zapominamy	 o	 tym,	 że	 tu	 na	 ziemi	 nie	 jesteśmy	 sami,	 zwłaszcza	 gdy	
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doświadczamy	niewoli	grzechu.	Wtedy	właśnie	trzeba	nam	pamiętać,	że	obdarzył	nas	
Bóg	wszelką	łaską,	a	więc	i	 łaską	nawrócenia	i	powrotu	do	wspólnoty	z	Chrystusem.	
W	Adwencie	to	nawoływanie	do	nawrócenia	nabiera	szczególnej	wymowy.	Czasem	co	
prawda	wydaje	się	nam,	że	Pan	domu	tej	ziemi	jakby	zwleka	z	przyjściem,	ale	to	jest	
złudzenie.	Nie	odszedł.	Jest	On	nieobecny,	tylko	dla	tych,	którzy	nie	chcą	Go	widzieć,	
lub	usiłują	zobaczyć	Go	zgodnie	ze	swoim	wyobrażeniem.	Czekamy	dnia	wypełnienia	
się	Bożego	zamysłu	 już	doświadczając	obecności	Boga	we	wspólnocie	Kościoła,	we	
wspólnocie	 wspólnot	 parafialnych,	 oazowych,	 neokatechumenalnych,	 akademickich.	
Nie	 lękamy	się	 tego	dnia,	choćby	miał	on	nastąpić	 już	dzisiaj.	Przecież	w	braterskiej	
wspólnocie	już	jesteśmy	w	przyjaźni	z	Chrystusem.	.
	 W	 nowym	 roku	 liturgicznym	 pod	 tym	 kątem	 będziemy	 patrzeć	 na	 dzieje,	 na	
historię	naszego	narodu.	Dlaczego	narodu?	Dlatego,	że	cały	naród	żył	 i	żyje	czerpiąc	
moc	z	Bożego	Słowa,	z	Bożych	obietnic.	Nie	sposób	pokazać	w	szczegółach.	Dzieje	
Polski	książęcej,	królewskiej,	rozgrabionej,	wyzwolonej,	walczącej	i	znowu	dźwigającej	
się	i	ocalającej	ducha	narodu	są	również	dziejami	obecności	Chrystusa	w	świątyniach,	
rodzinach,	 w	 duszach	 poszczególnych	 obywateli	 naszego	 kraju,	 w	 organizacjach	
społecznych,	kulturalnych,	jak	również	gospodarczych	i	politycznych.
	 Wielkie	rzeczy	dzieją	się	na	naszej	ziemi	i	każdy	z	nas	nawet	jeśli	tego	nie	chce,	
jest	 ich	 twórcą.	 Rozmawiamy,	 dyskutujemy,	 szukamy	 właściwej,	 dobrej	 woli.	 Nam	
chrześcijanom	trzeba	pamiętać	w	tych	dyskusjach	o	jednym	-	nikogo	wrogiem	nie	nazy-
wajmy,	choć	jego	poglądów	nie	podzielamy.	Uważnie	słuchajmy	tego,	co	mówią	inni,	
gdyż	różnymi	drogami	Duch	Chrystusa	przychodzi.
	 “Myśmy	gliną,	Tyś	naszym	twórcą”,	uważnie	słuchajmy,	jaką	drogą	chodzi	Duch	
Chrystusa.

Ks. Wacław Oszajca; SiL-2005

“NIE DOZNAJECIE BRAKU ŻADNEJ ŁASKI”

	 W	 Bogu	 żyjemy,	 poruszamy	 się	 i	 jesteśmy	 -	 napisał	 starożytny	 pisarz.	 Ten	
pogląd	oddaje	postawę	człowieka	antycznego,	dla	którego	religia	była	wszędzie	i	była	
wszystkim,	była	powietrzem,	bez	którego	nie	można	żyć.	Lektura	mitów	Greków	czy	
Rzymian	ujawnia	ich	wiarę	w	to,	że	we	wszystko,	w	całe	życie	człowieka,	wszystkie	jego	
czynności	i	sprawy	ingerują	bogowie.	Św.	Paweł	powiedział	Grekom,	że	są	na	wskroś	
religijni.
	 Człowiek	 biblijny	 jest	 też	 na	 wskroś	 religijny.	 Też	 do	 wszystkich	 czynności	
wzywa	Bożej	pomocy,	domaga	się	Bożej	 ingerencji.	 “Ani	ucho	nie	 słyszało,	 ani	oko	
nie	widziało,	żeby	jakiś	bóg	poza	Tobą	działał	tyle	dla	tego,	co	w	nim	pokłada	ufność”	
(I	czyt.).	Bożkowie	pogan	za	zaniedbania	religijne	wymierzają	człowiekowi	karę.	Ale	
takie	widzenie	życia	człowieka	prowadzi	do	zwyrodnienia	 religii,	mnożenia	modlitw,	
ofiar,	czynności	“zabezpieczających”	przed	niedolą.	W	końcu	religia	staje	się	żałosnym	
zabobonem.	 Jest	 pusta.	 Obrzędowość	 wymyślona	 przez	 człowieka,	 wypiera	 Bożą	
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obecność.	Karą,	jaką	wymierza	Bóg	Izraela,	jest	opuszczenie,	oddalenie	się	od	człowieka.	
A	właściwie	to	człowiek	sam	na	siebie	sprowadza	tę	karę,	uważając,	że	Bóg	nie	jest	mu	
potrzebny.	Najcięższym	grzechem	jest	zwątpienie	w	pomoc	Bożą.	Nota	bene	ateizm,	czyli	
zakwestionowanie	istnienia	Boga,	jest	zarówno	w	świecie	pogan	jak	i	w	świecie	Biblii	
nie	do	pomyślenia!	Do	dziś	u	ludzi	Wschodu	ateista	jest	nienormalnym	człowiekiem.	Jak	
można	nie	wierzyć	w	żadnego	boga?
	 Człowiek	rezygnując	z	ufności	pokładanej	w	Bogu	wchodzi	w	zadufanie,	pychę	
lub	rozpacz.	“Czemuż,	o	Panie,	dozwalasz	nam	błądzić	z	dala	od	dróg	Twoich,	tak	iż	
serce	nasze	staje	się	nieczułe	na	bojaźń	przed	Tobą?”
	 W	wielkim	domu	wszechświata	wszystko	ma	swoje	przeznaczenie	 i	każdy	ma	
swoje	zadania	wyznaczone	Bożą	mądrością.	Odczytanie	i	wypełnienie	swoich	zadań	w	
tym	gospodarstwie	prowadzi	do	autorealizacji,	do	szczęścia.	Chodzenie	w	tym	domu	na	
oślep	powoduje	zagrożenie	dla	samego	siebie	i	innych,	prowadzi	do	nieszczęścia.	Jako	
przykład	niech	posłużą	zagrożenia	ekologiczne.	W	mikrokosmosie,	jakim	jest	człowiek,	
też	wszystko	ma	swoje	miejsce.	W	jego	umyśle	i	sercu	jest	też	miejsce	zarezerwowane	
dla	Boga.	Niewypełnienie	tych	przestrzeni	lub	ingerencja	w	nie	“ludzkimi	wartościami”	
prowadzi	do	zagrożeń	osobistych	i	stwarza	niebezpieczeństwo	dla	innych.	Jako	przykład	
niech	posłużą	“burzące	się	narody	i	ludy	dążące	do	rzeczy	czczych	(na	czczo).	Piętnem	
globu	tego	-	niespełnienie”.
	 Nasz	Bóg	“każdemu	wyznaczył	zajęcie”	(ewang.)	i	wzbogacił	nas	we	wszystko,	
tak	iż	nie	doznajemy	braku	żadnej	łaski	(II	czyt.)	do	sensownego	wypełnienia	życia.
	 Ludzie	historycznego	adwentu	(Stary	Testament)	pieczołowicie	odczytywali	znaki	
Bożej	łaski,	chwalili	Boga,	byli	Mu	wdzięczni	za	pomoc	i	wysłuchanie	modlitw.	Każdą	
niedolę	i	doświadczenie	rozumieli	jako	monit	do	powrotu	do	Boga,	do	wzmożenia	w	Nim	
ufności,	a	nie	jako	okazję	do	buntu	przeciwko	Niemu,	do	zaniedbywania	i	odrzucania	
religijności,	pobożności.	W	największych	nawet	głębokościach	swego	poniżenia,	swego	
grzechu	wołali	do	Niego:	“Oby§	rozdarł	niebiosa	i	zstąpił”.
	 My,	 ludzie	 eschatologicznego	 adwentu,	 możemy	 kwestionować	 Boże	 łaski	
(wartości	chrześcijańskie),	możemy	odrzucać	Bożą	pomoc	 (Kościół,	 życie	 sakramen-
talne),	możemy	w	imię	postępu,	naukowości	czy	europejskości	podawać	w	wątpliwość	
Bożą	harmonię	wszechświata	(Boże	przykazania),	możemy	-	lekceważąc	rzeczywistość	
grzechu	pierworodnego	-	sądzić,	że	jesteśmy	samowystarczalni,	że	przez	nasz	wysiłek	
nastąpi	 złoty	wiek	 ludzkości,	 jej	 ocalenie,	 szczęście.	Możemy.	Ale	 już	 tyle	 razy	 bez	
Boga	nie	udało	się	zbudować	Arkadü.	Tyle	razy	pomyślność	narodu	budowana	nawet	na	
szczytnych	ideałach,	ale	bez	Boga	waliła	się	w	gruzy.	W	krajach	postkomunistycznych	
wiemy	coś	na	ten	temat.	Czy	więc	nie	jest	korzystniej,	mądrzej	oprzeć	się	na	historycznie	
sprawdzonych	wzorcach?	Nie	przeżyła	się	religia,	przeżył	się	zabobon.	Nie	przeżył	się	
Bóg,	człowiek	jest	w	dekadencji.	Adwent	to	oczekiwanie	człowieka	na	przyjście	Boga,	
ale	także	oczekiwanie	Boga	na	nawrócenie	się	człowieka.
	 Boże,	“wszędy	pełno	Ciebie,	i	w	otchłaniach,	i	w	morzu,	na	ziemi	i	w	niebie!”	A	w	
moim	sercu?	A	w	moim	życiu?	Nie	oddawaj	mnie	w	moc	mojej	winy,	mego	zwątpienia,	
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mego	 zadufania,	 mojej	 pychy,	 mojej	 próżności.	 Nie	 oddawaj	 mnie	 w	 niczyją	 moc,	
przybądź!

I. P., Ateneum Kapłańskie; SiL-2002

ADWENT CHRZEŚCIJANINA

	 Z	Adwentem	rzecz	ma	się	podobnie	jak	z	człowiekiem,	który	udał	się	w	podróż.	
Zostawił	swój	dom.	Powierzył	swoim	sługom	staranie	o	wszystko.	Każdemu	wyznaczył	
zajęcie.	I	przykazał,	żeby	czuwał.
	 Chociaż	do	Bożego	Narodzenia	jeszcze	daleko,	to	jednak	już	teraz	wyczuć	można	
atmosferę	oczekiwania	i	przygotowania	do	tej	niepowtarzalnej	scenerii	Świąt	Bożonaro-
dzeniowych.	Adwent	wyznacza	ostatnią	prostą.	Święta	tuż,	tuż...
	 Dla	 jednych	Adwent	 jest	 tylko	 wezwaniem	 do	 intensywniejszych	 porządków.	
Choinka	i	prezenty	mają	moc	przyćmić	betlejemskie	wydarzenie.	Uwagę	skupia	się	na	
rodzinnej	wieczerzy,	pełnej	wyjątkowego	ciepła	i	życzliwości.
	 Dla	innych	Adwent	stanowi	przynaglenie,	przynaglenie	serca,	aby	zatrzymać	się	
nad	sobą.	Bo	rozsądniejszą	wydaje	się	być	troska	o	swe	serce	aniżeli	o	czystość	domu.	
Bo	jeśli	już	dbać	o	świąteczny	wystrój,	to	przede	wszystkim	w	swoim	wnętrzu,	a	potem	
dopiero	na	choince.	Bo	jeśli	już	myśleć	o	podarkach,	to	najpierw	dla	Jezusa.	Są	i	tacy,	dla	
których	Adwent	jest	przypomnieniem	betlejemskiej	nocy	i	zarazem	zapowiedzią	tego,	co	
przyniesie	nam	drugie	przyjście	Pana.
	 Czterotygodniowy	Adwent	 jest	 symbolem	 życiowego	Adwentu	 chrześcijanina,	
który	oczekuje	na	powrót	Pana.	Ten	zaś	udał	się	w	podróż,	powierzając	nam	swój	Dom	
i	zalecając	stan	najwyższej	gotowości	i	czuwania.
	 A	zatem	Pan	przyjdzie.	 Już	nie	w	nędzy	 i	 chłodzie	betlejemskiej	 szopy,	 ale	w	
blasku	i	chwale.	Oto	pierwszy	pewnik.	Drugim	jest	to,	iż	nakazał	nam,	swoim	sługom,	
czekać	i	wypatrywać	swego	powrotu.	Nie	z	założonymi	rękami	i	w	górę	podniesioną	
głową,	lecz	z	troską	o	Jego	dom,	który	pozostawił	nam	pod	opieką.
	 Nie	zostawił	 tego	świata	prognozom	horoskopów,	nie	zostawił	go	 też	ślepemu	
losowi,	ale	nam	powierzył	staranie	o	wszystko.	O	wszystko!	Nie	o	sam	dach,	ale	 i	o	
ściany.	Nie	o	drzwi,	ale	i	o	okna.	O	wszystko!	Nie	wykluczając	niczego.	Wszystko	jest	
ważne.	Bez	priorytetów	 i	bez	 jakichkolwiek	eliminacji.	Religia	 i	 życie,	 gospodarka	 i	
ekonomia,	Kościół	i	polityka,	życie	i	śmierć,	młodość	i	starość.	Wszystko!
	 Każdemu	ze	swoich	sług	powierzył	zajęcie.	W	Królestwie	Bożym,	już	tu	na	ziemi,	
nie	ma	bezrobocia.	Chory	i	wdowa,	lekarz	i	nauczyciel,	dziecko	i	matka,	zakonnik	i	mąż,	
rodzina	i	małżeństwo,	Kościół	i	państwo.	Każdemu	wyznaczył	zajęcie.
	 I	 nakazał	 w	 końcu,	 aby	 czuwać	 i	 być	 gotowym,	 bo	 nie	 wiemy,	 kiedy	 Pan	
przyjdzie.	Po	co	więc	sztucznie	kalkulować	i	bezsensownie	silić	się	na	sprecyzowanie,	
kiedy	 dokładnie	 to	 nastąpi.	 Przecież	 powiedział:	 “Nie	 wiecie?	 Czuwajcie!”	 Jedno	 i	
drugie	określenie	nie	potrzebuje	komentarza.	Nikt	nie	wie.	Ale	każdy	jest	wezwany,	by	



�0 ROK - B

czuwać.
	 Dziś	zaczynamy	Adwent.	Za	około	cztery	tygodnie	zakończymy.	I	kolejne	Święta	
przejdą	do	historii.	Choinka	uschnie,	a	prezenty	się	znudzą.	Nie	dopuść,	by	kolejny	Ad-
went	rozpoczął	się	dopiero	za	jedenaście	miesięcy!
	 Życie	chrześcijanina	-	sługi	Bożego	-	dopiero	wtedy	staje	się	piękne	i	owocne,	
gdy	 jest	 nieustannym	Adwentem,	 czyli	wyczekiwaniem	na	 powtórne	 przyjęcie	 Pana.	
Życie	chrześcijanina	przynosi	mu	szczęście,	gdy	staje	się	oczekiwaniem	pełnym	troski	i	
odpowiedzialności	za	Dom,	który	Pan	nam	zostawił	pod	opieką	i	sumiennym	pełnieniem	
zadań,	które	każdemu	z	nas	wyznaczył.	Dlatego,	Siostro	i	Bracie,	miej	głowę	w	niebie,	
lecz	nogami	stąpaj	po	ziemi!

Artur Wilczek CssR, Homilie Adwentowe; SiL-2005

Wyjątkowy Adwent

	 Szczególną	wymowę	mają	te	słowa	proroka	Izajasza,	którymi	się	skarży,	pełen	
bólu:	 “Czemuż,	o	Panie,	dozwalasz	nam	błądzić	 z	dala	od	Twoich	dróg,	 tak	 iż	 serce	
nasze	staje	się	nieczułe	na	bojaźń	przed	Tobą?”	(Iz	63,17).	Z	 jego	słów	przebija	 roz-
pacz	człowieka,	wydanego	własnym	słabościom	-	a	przede	wszystkim	rzuconemu	na	
łup	 tak	wielkiej	wewnętrznej	 samotności,	 że	 nie	 czuje	 on	w	 sobie	 nawet	 lęku	 przed	
Bożą	sprawiedliwością.	Pozostaje	mu	wtedy	tylko	jedno:	świadomość	tego,	że	błądzi,	a	
jednocześnie	ogromna	bezradność.	Wie	bowiem	doskonale,	że	nie	znajduje	w	sobie	dość	
sił,	 aby	wrócić	na	drogę	właściwą.	 Jego	 sytuacja	przypomina	 sytuację	niewidomego,	
który	 krąży	 po	 omacku,	 zdając	 sobie	 sprawę,	 że	 nie	 znajduje	 się	 na	 dobrej	 drodze.	
Równocześnie	ma	pewność,	że	gdzieś	-	może	nawet	bardzo	blisko	-	jest	ktoś,	kto	jest	
obdarzony	dobrym	wzrokiem	i	kto	może	mu	pomóc.	Dlatego	zaczyna	wołać	o	pomoc	i	
wraz	z	tym	wołaniem	wsłuchiwać	się	w	odgłos	kroków	zwiastujących	rychłe	wybawie-
nie.
	 Słowa	proroka	Izajasza	ukazują	wielkie	oczekiwanie	synów	Izraela	na	przyjście	
zapowiedzianego	Mesjasza,	który	swym	przyjściem	miał	na	powrót	wyprostować	ludz-
kie	drogi	i	skierować	je	ku	Bogu.	Wiemy	-	to	oczekiwanie	już	się	spełniło.	Przed	2000	



��ROK - B

lat	z	przeczystego	łona	Dziewicy	Maryi	narodził	się	Boży	Syn,	Jezus	Chrystus,	Książę	
Pokoju.	To	On	sprawił	ów	cud	przemiany	ludzkich	serc,	którym	zachwycał	św.	Paweł	
pisząc	do	Koryntian:	“Nieustannie	dziękuję	mojemu	Bogu	za	was,	za	łaskę	daną	wam	w	
Chrystusie	Jezusie.	W	Nim	to	bowiem	zostaliście	wzbogaceni	we	wszystko:	we	wszelkie	
słowo	i	wszelkie	poznanie,	bo	świadectwo	Chrystusowe	utrwaliło	się	w	was,	tak	iż	nie	
doznajecie	braku	żadnej	łaski”	(1	Kor	1,4-7a).
	 Tą	Niedzielą	zaczyna	się	wyjątkowy	Adwent	w	dziejach	Kościoła,	który	ma	nas	
bezpośrednio	przygotować	do	świętowania	Wielkiego	Jubileuszu	Roku	2000.	Stajemy	
wszyscy	wobec	 zdarzenia	 narodzenia	 Jezusa	w	Betlejem	 -	wobec	 faktu,	 którego	 nie	
“można	uznać	za	zamkniętą	przeszłość.	Przed	Nim	staje	bowiem	cała	ludzka	historia:	
Jego	obecność	oświeca	naszą	teraźniejszość	i	przyszłość	świata.	(...)	Spotykając	Chrys-
tusa,	każdy	człowiek	odkrywa	tajemnicę	własnego	życia”	(Jan	Paweł	II,	Bulla	Incarna-
tionis	mysterium).
	 Zaczynający	się	dzisiaj	Adwent	ma	nam	pomóc	odkryć	tę	właśnie	tajemnicę.

Bp Marek Jędraszewski; SiL-2002

CZUWAJMY I MÓDLMY SIĘ!

,,Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie” (Mk 33,35)
	 Jedna	 z	 anegdot	 opowiada	 o	 pracowniku	 kolejowym,	 którego	 zadaniem	 było	
sprawdzanie	kół	wagonów	w	czasie	postoju	pociągów.	Pracownik	ten	przechodził	od	wa-
gonu	do	wagonu	uderzając	młotkiem	w	każde	koło.	Sprawdzał	w	ten	sposób,	czy	któreś	
z	kół	nie	jest	pęknięte.	Kiedyś	jeden	z	pasażerów	podszedł	do	tego	pracownika	i	zapytał:	
„Panie,	po	co	pan	to	robi?”.	Pracownik	podrapał	się	ręką	po	głowie	i	powiedział:	„Widzi	
pan,	pracuję	już	30	lat	na	kolei.	Kiedyś	tłumaczyli	mi,	po	co	to	mam	robić	i	wiedziałem	
po	co	to	robię,	ale	niestety	teraz	już	o	tym	zapomniałem”.
	 Podobnie	dzieje	się	z	nami.	My	też	zapominamy	często	o	najważniejszych	prawa-
ch.	Tak	bardzo	zajęci	jesteśmy	układaniem	sobie	życia	tu	na	ziemi,	że	zapominamy	o	
tym,	po	co	i	dla	kogo	żyjemy.	Tak	bardzo	angażujemy	się	w	zdobywanie	wartości	mate-
rialnych,	że	zapominamy	o	wartościach	wiecznych.
	 Nie	dziwmy	się	 zatem	 temu,	 że	Kościół	 stara	 się	nam	o	 tych	najważniejszych	
sprawach	naszego	życia	nieustannie	przypominać.	Temu	celowi	służyć	ma	między	innymi	
czas	Adwentu,	który	dzisiaj	rozpoczynamy.
	 Tradycyjnie	w	 świętym	czasie	Adwentu,	Kościół	 zachęca	nas	do	 spojrzenia	w	
trzech	kierunkach:
-		Cofnięcia	się	do	tego	co	było,	wspominając	pamiątkę	narodzenia	Chrystusa.
-		Do	wybiegnięcia	ku	temu	co	czeka	nas	w	przyszłości	w	czasie	powtórnego	przyjścia	
Chrystusa	przy	końcu	czasów.
-		Do	zastanowienia	się	nad	teraźniejszością,	czyli	nad	tym,	jak	najlepiej	przygotować	się	
na	przyjście	Chrystusa	podczas	tegorocznego	Adwentu.
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	 Czas	Adwentu	powinien	przede	wszystkim	przypominać	nam	te	wydarzenia,	o	
których	mówi	dzisiejsze	I	czytanie;	pełne	tęsknoty	oczekiwanie	narodu	wybranego	na	
przyjęcie	Mesjasza:	 „Obyś	 rozdarł	niebiosa	 i	 zstąpił...”.	Chrystus	przyszedł	na	 świat,	
narodził	 się	w	Betlejem.	Objawił	 się	 światu	 jako	Mesjasz	Zbawiciel.	Dokonał	dzieła	
naszego	zbawienia.	Założył	królestwo	Boże	na	ziemi.	To	jest	ten	pierwszy	wymiar,	który	
w	Adwencie	wspominamy	i	świętujemy.
	 Czas	 Adwentu	 powinien	 nam	 również	 przypominać	 o	 powtórnym	 przyjściu	
Chrystusa	przy	końcu	czasów:	Pan	Jezus	przyjdzie	wtedy	na	ziemię,	aby	dokonać	sądu	
nad	 żywymi	 i	 umarłymi.	 Stąd	 też	 Jego	 słowa	w	 dzisiejszej	 Ewangelii:	 „Uważajcie	 i	
czuwajcie,	bo	nie	wiecie,	kiedy	czas	ten	nadejdzie”.	Adwent	przypomina	nam	więc,	że	
na	to	spotkanie	z	Chrystusem	Sędzią,	powinniśmy	być	w	każdej	chwili	naszego	życia	
przygotowani.	Nie	wiemy	bowiem,	w	jakiej	chwili	Pan	nadejdzie.
	 Jeszcze	istotniejszy	i	ważniejszy	jest	trzeci	wymiar	przeżywania	Adwentu.	Otóż	w	
Adwencie	powinniśmy	uświadomić	sobie	i	dziękować	Bogu	za	to,	że	Jego	przychodzenie	
do	nas	nie	ograniczyło	się	tylko	do	tych	dwóch	wydarzeń	w	historii	zbawienia:	narodzin	
Syna	Bożego	 Jezusa	Chrystusa	 i	 Jego	 powtórnego	 przyjścia	w	 chwale.	Bóg	 bowiem	
nieustannie	 okazuje	 nam	 swoją	 łaskę	 i	miłość,	 i	 przychodzi	 do	 nas	w	 każdej	 chwili	
naszego	życia.
	 Po	raz	pierwszy	przyszedł	Bóg	do	każdego	z	nas	w	chwili	naszych	narodzin,	kiedy	
z	miłości	powołał	nas	do	życia.	W	chwili	chrztu	przyszedł	do	nas	Bóg,	aby	uczynić	nas	
swoimi	przybranymi	dziećmi.	Codziennie	przychodzi	do	każdego	z	nas	Bóg	przez	to,	że	
podtrzymuje	nas	przy	życiu.	W	każdym	uderzeniu	naszego	serca	możemy	usłyszeć	Jego:	
kocham,	kocham,	kocham...	wypowiadane	do	nas.
	 Przychodzi	do	nas	codziennie	Bóg	otaczając	nas	dobrymi	i	kochanymi	ludźmi,	
którzy	są	Jego	posłańcami.	Przychodzi	do	nas	poprzez	swoje	święte	Słowo,	które	czy-
tamy	albo	słyszymy	w	kościele.	Przychodzi	do	nas	poprzez	święte	znaki	-	Sakramenty,	
które	przyjmujemy.	W	szczególny	sposób	przychodzi	do	nas	Chrystus	w	czasie	każdej	
Mszy	św.,	kiedy	możemy	przyjąć	Go	do	serca	pod	postacią	chleba.
	 Nie	powinny	nas	zatem	dziwić	słowa	Jezusa	z	dzisiejszej	Ewangelii:	„Uważajcie	
i	czuwajcie”,	czyli	zawsze	bądźcie	gotowi	na	Moje	przyjście,	na	to,	aby	Mnie	przyjąć.	
Uważajmy	zatem	i	czuwajmy	w	czasie	tegorocznego	Adwentu,	abyśmy	-	nie	daj	Boże	
-	nie	usłyszeli	kiedyś	od	Chrystusa	słów:	wiele	razy	chciałem	przyjść	do	ciebie	ze	swoją	
miłością	i	łaską,	ale	zawsze	drzwi	twojego	serca	były	zamknięte.
	 Pan	 Jezus	 nie	 przyszedł	 na	 świat	 po	 to,	 aby	 nas	 potępić,	 ale	 po	 to,	 aby	 nas	
zbawić.	Dlatego	napomina	nas	z	miłością	w	tę	I	niedzielę	Adwentu,	abyśmy	czuwali,	
przypominając	nam,	że	nasze	życie	powoli	upływa	i	nie	powinniśmy	marnować	go	nie	
czyniąc	tego,	do	czego	Bóg	nas	powołał.
	 Nie	odkładajmy	zatem	najważniejszych	spraw	naszego	życia	na	później.	Zaczni-
jmy	w	czasie	tegorocznego	Adwentu	żyć	i	kochać	tak,	jak	żyć	i	kochać	powinniśmy.	Tak	
jak	żyć	i	kochać	naprawdę	byśmy	chcieli.
	 Nasze	dzisiejsze	rozważanie	zakończmy	słowami	modlitwy:
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	 Poprzez	tegoroczny	Adwent	pomóż	nam	Chryste	dobrze	przygotować	się	do	Świąt	
Bożego	Narodzenia	i	na	Twoje	powtórne	przyjście.	Pomóż	nam	budować	na	ziemi	Twoje	
królestwo.	Daj,	abyśmy	umieli	przezwyciężać	zło	dobrem.	Abyśmy	w	miejsce	nienawiści	
wprowadzali	miłość.	W	miejsce	kłamstwa	-	prawdę.	W	miejsce	obojętności	-	zrozumienie	
i	współczucie.	A	kiedy	staniemy	przed	Tobą	twarzą	w	twarz,	daj	abyśmy	usłyszeli	słowa:	
«Pójdźcie	błogosławieni	Ojca	mojego	i	posiądźcie	królestwo	przygotowane	dla	was	od	
założenia	świata».

ks. M. Bendyk, Żyć Ewangelią; SiL-2005

Oczekiwanie na spotkanie 

	 “Nasze	 życie	 to	 sprawa	 otwarta,	 niedokończony	 projekt,	 który	 trzeba	 dopiero	
uzupełnić	 i	 urzeczywistnić”.	 Tak	 mówił	 jeszcze	 przed	 wyborem	 na	 papieża	 Joseph	
Ratzinger.	W	tych	słowach	odbija	się	przekonanie,	że	ludzkie	życie	jest	dojrzewaniem	
ku	celowi	ostatecznemu,	ku	pełnemu	objawieniu	 się	 Jezusa	Chrystusa,	Pana	naszych	
dziejów.	
	 Z	 dnia	 na	 dzień,	 z	 adwentu	 na	 adwent,	 z	 roku	 na	 rok,	 dorastamy	 do	 pełni	
człowieczeństwa	objawionej	we	Wcieleniu	Jezusa	Chrystusa.	
	 Kiedy	czekamy	na	jakieś	ważne	spotkanie,	musimy	pamiętać	o	czasie,	być	dobrze	
ubrani	i	przygotowani.	Oczekując	na	spotkanie	z	Chrystusem,	nie	znamy	dnia	ani	godz-
iny,	musimy	więc	być	zawsze	gotowi,	zawsze	przyodziani	w	szatę	dobra	i	miłości.	Do	
ostatecznego	spotkania	z	Chrystusem	dorastamy	przez	całe	życie.	
	 Tyle	już	razy	słyszeliśmy	przestrogę:	“Uważajcie	i	czuwajcie”	(Mk	13,33).	Mimo	
to	robiliśmy	wiele	rzeczy	“po	swojemu”,	uparci,	przyzwyczajeni,	że	zawsze	mamy	rację.	
Jak	naród	wybrany,	którego	lament	słyszalny	był	dzisiaj	w	pierwszym	czytaniu	wyjętym	
z	Księgi	proroka	Izajasza.	Odczytany	fragment	Starego	Testamentu	stanowi	część	psalmu	
błagalnego	o	wyjątkowej	ekspresji	słowa.	Kiedy	wsłuchiwaliśmy	się	dzisiaj	w	te	słowa,	
może	 wielu	 z	 nas	 przypominały	 się	 dzieje	 tego	 narodu	 i	 lament	 choćby	 z	 ostatnich	
miesięcy,	kiedy	Izrael	wychodził	z	terytoriów	Gazy.	
	 Jesteśmy	niekiedy	podobni	do	tamtych	ludzi,	z	czasów	Starego	Testamentu.	Jak	
oni	jesteśmy	uparci,	a	potem	mamy	pretensje	do	Boga.	“Czemuż,	o	Panie,	dozwalasz	
nam	błądzić	z	dala	od	Twoich	dróg,	tak	iż	serce	nasze	staje	się	nieczułe	na	bojaźń	przed	
Tobą?”	(Iz	63,17),	wołamy	nieraz.	
	 Takie	 poczucie	 błądzenia	 uczy	 człowieka	 przynajmniej	 pokory.	 “My	wszyscy	
byliśmy	skalani,	a	wszystkie	nasze	dobre	czyny	jak	skrwawiona	szmata.	My	wszyscy	
opadliśmy	zwiędli	 jak	 liście,	 a	nasze	winy	poniosły	nas	 jak	wicher.	Nikt	nie	wzywał	
Twojego	imienia,	nikt	się	nie	zbudził,	by	się	chwycić	Ciebie”	(Iz	64,5-6).	Stan	grzechu	
wprowadza	marazm,	sen,	letarg,	jakby	śmierć.	Obraz	zwiędłych	liści	jest	tu	szczególnie	
wymowny.	
	 Pismo	Święte	uczy	jednak,	że	trzeba	przezwyciężyć	tę	beznadziejność,	owo	poc-
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zucie	wyobcowania.	Trzeba	postępować	jak	dzieci	mądrości,	zwrócić	się	znów	do	Boga.	
Modlący	się	lud	przezwyciężył	poczucie	grzeszności	poprzez	głęboką	wiarę:	“A	jednak,	
Panie,	Tyś	naszym	ojcem.	Myśmy	gliną,	 a	Ty	naszym	 twórcą.	My	wszyscy	 jesteśmy	
dziełem	rąk	Twoich”	(Iz	64,7).	Człowiek	mądry	ma	poczucie	własnej	tożsamości,	czyli	
wie,	kim	jest.	Wie,	że	to	Bóg	jest	ojcem	i	twórcą,	że	ku	Niemu	ostatecznie	powinien	się	
zwrócić.	Wielu	w	naszym	świecie	ma	z	tym	problemy,	ciągle	pyta,	kim	naprawdę	jestem.	
Wielu	w	naszym	świecie	do	końca	nie	wie,	co	to	znaczy	być	chrześcijaninem;	mówił	o	
tym	dobitnie	Benedykt	XVI	na	spotkaniu	z	młodzieżą	w	Kolonii.	
	 “Uważajcie	i	czuwajcie”.	Za	każdym	razem,	adwent	usilnie	przypomina	nam	to	
wołanie.	Jest	to	wezwanie	do	noszenia	lampionów,	do	uczestniczenia	w	roratach.	Jest	
to	wezwanie	do	 chodzenia	w	 światłości,	 a	więc	do	wystrzegania	 się	 grzechu.	 Jest	 to	
wezwanie	do	włączenia	się	w	błagalny	psalm	ludu	wybranego,	w	prośbę	o	odpuszczenie	
grzechów.	Może	warto	w	związku	z	tym	już	na	początku	adwentu	przystąpić	do	spow-
iedzi	świętej,	by	czas	ten	przeżyć	w	łasce	uświęcającej,	na	czuwaniu.	
	 “Uważajcie	i	czuwajcie”.	To	także	wezwanie,	byśmy	zatrzymali	się	trochę	nad	py-
taniem,	jak	żyjemy.	“Uważać”	to	mieć	się	na	baczności,	dyżurować,	jak	strażnik,	jak	sio-
stra	w	szpitalu,	jak	strażak.	Trzeba	uważać	na	zło,	by	nie	dać	się	mu	pokonać.	Ale	trzeba	
też	uważać	na	dobro,	by	go	nie	uronić.	Każdą	chwilę	życia	można	dobrze	wykorzystać.	
Ile	jest	takich	sytuacji,	kiedy	czujemy,	że	powinniśmy	podać	rękę,	a	tego	nie	czynimy.	
Nie	mamy	się	na	baczności.	Zaskakuje	nas	pan	domu:	nie	spodziewamy	się	go	akurat	z	
wieczora	czy	o	północy,	czy	o	pianiu	kogutów,	czy	rankiem.	Mówimy:	przyjść	powinien	
trochę	później.	
	 Adwent	 to	czas	oczekiwania	na	przyjście	Chrystusa,	który	 jest	naszą	nadzieją.	
Przez	kolejne	cztery	tygodnie	będziemy	oczekiwać	na	Boże	Narodzenie,	wspomnienie	
przyjścia	Jezusa	na	świat	w	Betlejem	judzkim.	Ale	prawdziwe	oczekiwanie	dotyczy	tych	
rzeczywistości,	które	dopiero	nadejdą.	Święty	Paweł	zapewnia	nas	raz	jeszcze,	że	w	tym	
oczekiwaniu	nie	jesteśmy	sami,	że	Bóg	nas	będzie	umacniał	aż	do	końca.	On	“jest	wi-
erny”,	mówi	apostoł	(1Kor	3,9).	Dlatego	czas	Adwentu	to	przede	wszystkim	oczekiwanie	
na	powtórne	przyjście	Jezusa,	które	nastąpi	na	końcu	świata.	Wtedy	będziemy	świadkami	
“objawienia	się	Pana”	(1Kor	3,8).	
	 “Uważajcie	i	czuwajcie”.	Niezwykłym	przeżyciem	jest	uczestniczenie	w	czyimś	
umieraniu.	Niezwykłe	to	przeżycie	zwłaszcza,	jeśli	człowiek	pogodzony	jest	z	odchodze-
niem,	 jeśli	 jest	 spokojny,	 oczekujący.	 To	 wielka	 łaska	 wiary	 wiedzieć,	 że	 w	 życiu	
należeliśmy	do	Pana	i	że	w	śmierci	całkowicie	do	Niego	należymy.	Mówi	się,	że	 tak	
umierał	Jan	Paweł	II.	
	 Bo	życie	jest	adwentem,	oczekiwaniem,	czuwaniem,	wyglądaniem	Boga.	Niech	
będą	zapalone	nasze	pochodnie,	a	my	podobni	do	sług	oczekujących	na	Pana,	by	Mu	
otworzyć,	gdy	nadejdzie	i	zakołacze.	

ks. Maciej Szczepaniak; SiL-2008
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“Niech nie zastaną was śpiących!”

	 Jezus	 kładzie	wielki	 nacisk	na	konieczność	 czuwania:	 “Niech	nie	 zastaną	was	
śpiących!”.	Ale	czego	tak	naprawdę	od	nas	oczekuje?	Abyśmy	żyli	w	stanie	pogotowia?	
Abyśmy	byli	odźwiernymi,	którzy	nigdy	nie	mają	prawa	spać?
	 Odźwierny	z	tej	przypowieści	musi	bowiem	być	czujny	“z	wieczora,	o	północy,	
o	 pianiu	 kogutów,	 czy	 rankiem”.	W	 czasach	 Jezusa	 takie	 wymienienie	 czterech	 pór	
rzymskiej	straży	było	sposobem	powiedzenia:	“Całą	noc”.	Czyżby	Jezus	domagał	się	
naszych	nocy?	W	dzień	mielibyśmy	żyć	sobie	spokojnie,	ale	gdy	tylko	zapadnie	noc,	
powinniśmy	czekać	-	aż	do	samego	świtu!	Na	co?	Na	swoją	śmierć?	Na	koniec	świata?	
Na	Jego	chwalebne	przyjście?	(“Jezus	mówił	uczniom	o	swoim	przyjściu”).
	 Tego	 wszystkiego	 powinniśmy	 oczekiwać,	 zgodnie	 ze	 znaczeniem	 okresu	 li-
turgicznego,	 w	 który	 dzisiaj	 wkraczamy:	Adwent,	 czas	 oddawania	 czci	 Chrystusowi	
przychodzącemu	do	naszego	życia	i	do	naszego	świata,	od	Jego	pierwszego	przyjścia	w	
noc	Bożego	Narodzenia,	aż	po	ostatnie	chwalebne	przyjście	na	końcu	czasów.	Adwent	
jest	litanią	czasów:	Jezus	przyszedł,	Jezus	przyjdzie	znowu,	Jezus	przychodzi.
	 Przychodzi	w	tej	chwili,	tu,	gdzie	teraz	jestem,	do	tego,	co	teraz	robię	-	o	ile	moje	
serce	czujne	jest	na	Jego	przyjście.	Chrześcijanin	jest	ciągle	na	"czatach",	oczekując	na	
osobiste	odwiedziny	Pana,	ale	jest	także	uważny	na	znaki	czasu,	na	zmierzanie	świata	do	
tego	wielkiego	dnia,	jest	człowiekiem	będącym	stale	w	pogotowiu.	-	Nawet	nocą?
	 -	Dobrze,	powróćmy	do	tej	nocy.	W	Piśmie	Świętym	noc	jest	symbolem	świata	
ziemskiego,	jako	przeciwieństwo	świata,	który	nadejdzie	i	który	będzie	światem	jasności.	
Stwierdzenie,	że	mamy	czuwać	nocą	oznacza,	że	całe	nasze	istnienie	tu,	na	ziemi,	roz-
grywa	się	w	pewnego	rodzaju	nocy.
	 Ale	podczas	Bożego	Narodzenia	usłyszymy	ten	piękny	tekst	z	Księgi	Izajasza:	
“Lud,	który	siedział	w	ciemności,	ujrzał	światło	wielkie”?	To	prawda,	Jezus	jest	naszym	
światłem,	przyszedł,	 abyśmy	żyli	w	światłości.	 “Kto	 idzie	za	Mną	 -	powiedział	 -	nie	
będzie	chodził	w	ciemności”	(J	8,12).	To	zdanie	jest	jednym	z	najpiękniejszych	i	jednym	
z	najmocniejszych	zdań	w	Ewangelii:	Jezus	wydziera	nas	nocy.	Ale	jeśli	za	Nim	idziemy!	
I	właśnie	dlatego	nie	wolno	nam	spać.
	 Śpimy	 -	w	 sensie	duchowym	 -	kiedy	 tracimy	 stopniowo	nasze	 chrześcijańskie	
odruchy.	 Doskonale	 widzimy,	 że	 należałoby	 się	 zaangażować	 tu,	 nie	 pozwolić,	 by	
wciągnięto	 nas	 tam,	 ale	 dajemy	 sobą	 kierować,	 poddajemy	 się	 powierzchownym	
poglądom,	pogłoskom,	nastrojom.	Mówimy	sobie:	“Ludzie	modlą	się	coraz	mniej,	 ja	
zresztą	też”.	Ale	nic	z	tym	nie	robimy.	Myślimy:	“Powinienem	bardziej	zaangażować	
się	w	życie	mojej	parafii”.	Albo:	“Staję	się	egoistą...	jestem	kłótliwy...”.	Ale	brak	nam	
jakiejkolwiek	prawdziwej	chęci	zmiany.	Stopniowo	światło	Ewangelii	blaknie,	wygasa,	
żyjemy	“tak	jak	wszyscy”,	w	ciemności	-	tak	jakby	Chrystus	nigdy	nie	przyszedł.
	 Tak	jakby	nie	przychodził	stale!	Wezwanie,	aby	kochać,	aby	pomagać,	aby	walczyć	
o	sprawiedliwość,	to	On.	Zachęta,	aby	odnowić	swoją	wiarę	i	 lepiej	nią	żyć,	lepiej	ją	
przekazywać,	to	On.	On	jeden	może	dać	nam	siłę	wytrwania	w	chorobie,	On	jeden	może	
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uczynić	naszą	starość	“życiem,	które	się	wznosi”.	Każde	Jego	przyjście	jest	darem	życia.	
Dlatego	tak	bardzo	nalega:	“Czuwajcie.	Nie	śpijcie,	macie	tylko	jedno	życie”.

ANDRÉ SOVE, Homilie niedzielne; SiL-2008

Pierwsza Niedziela Adwentu

	 Dzisiaj	rozpoczyna	się	nowy	rok	kościelny.	Jego	początek	stanowi	Adwent,	czyli	
cztery	tygodnie	przygotowania	do	Bożego	Narodzenia,	cztery	tygodnie	na	przyjęcie	Zba-
wiciela.	Kościół	nam	przypomina,	że	jeżeli	poważnie	traktujemy	swoje	chrześcijaństwo,	
powinniśmy	 również	poważnie	potraktować	 ten	okres	 i	przygotować	 się	na	przyjście	
Jezusa	w	dzień	Jego	narodzin.
	 Adwent	jest	dla	każdego	z	nas	poważnym	rachunkiem	sumienia,	jest	poważnym	
rachunkiem	sumienia	dla	całego	Kościoła.	Musimy	się	rozejrzeć	gdzie	się	znajdujemy	i	
wyspowiadać	się	najpierw	w	ciszy	własnego	serca.	Spotkanie	z	Bogiem	nie	jest	sprawą	
prostą.	Musimy	się	rozejrzeć,	czy	nie	idziemy	drogą,	na	której	nie	można	spotkać	Boga.	
Musimy	uważać,	abyśmy	się	z	Nim	nie	rozminęli.	Trzeba	się	zorientować,	czyśmy	zbyt	
daleko	nie	odeszli	od	Boga,	 i	postarać	się	spotkać	z	Nim	podczas	 tych	świąt	Bożego	
Narodzenia,	i	razem	z	Nim	odbywać	dalszą	naszą	drogę.
	 „Czemuż,	o	Panie,	dozwalasz	nam	błądzić	z	dała	od	Twoich	dróg,	 tak	 iż	serce	
nasze	staje	się	nieczułe	na	bojaźń	przed	Tobą?	Odmień	się	przez	wzgląd	na	Twoje	sługi...	
Obyś	rozdarł	niebiosa	i	zstąpił”	(Iz	63,	17nn).	Piękne,	a	zarazem	wstrząsające	są	te	słowa	
największego	z	proroków	Izraela.	Naród	wybrany	nie	idzie	z	Bogiem	jedną	drogą.	Izrael	
ma	kamienne	serce.	Bez	bojaźni	Bożej,	bez	miłości	do	Boga	błąka	się	na	swoich	szal-
onych	drogach.	Jedynie	Bóg	może	zmiękczyć	te	kamienne	serca	i	wyprostować	te	błędne	
drogi...	„Wróć,	o	Panie,	czemu	dozwalasz	nam	błądzić...”
	 Każdy	 z	 nas	 powinien	 powtórzyć	 te	 słowa	 wielkiego	 Proroka	 i	 prosić	 Pana,	
żeby	znowu	do	nas	wrócił	 ze	 swoją	miłością	 i	przebaczeniem.	Wszyscy	powinniśmy	
powtarzać:	Boże,	 grzeszyliśmy	 przeciwko	Tobie,	 zabłąkaliśmy	 się	 daleko	 od	Ciebie,	
staliśmy	się	źli,	brudni	jak	stare	łachmany.	Nasza	złość	unosi	nas	ze	sobą,	jak	wiatr	suche	
liście.	Musimy	zawołać	wraz	z	Izajaszem:	Obyś	rozdarł	niebiosa	i	zstąpił;	Tyś	naszym	
Ojcem	i	Zbawcą.	Przyjdź	znowu	do	nas...	i	ratuj	oszalałą	ludzkość!	Przyjdź	znowu	do	
każdego	z	nas,	nawróć	nasze	nierozumne	serca,	przygotuj	 je	na	Boże	Narodzenie,	na	
dzień	sądu	ostatecznego	i	na	wieczność!
	 Adwent	jest	przygotowaniem	na	spotkanie	z	Chrystusem	narodzonym	w	Betlejem	
i	na	spotkanie	z	Nim,	kiedy	przyjdzie	przy	końcu	czasów.	Po	raz	pierwszy	przyszedł	
w	tym	celu,	żeby	nas	ubogacić	swymi	darami,	swymi	łaskami.	Przyszedł	nam	pomóc,	
abyśmy	zawsze	bezpieczni,	gotowi	i	czujni	mogli	iść	razem	z	Nim	drogą	prowadzącą	do	
Jego	ostatecznego	przyjścia	i	do	naszego	spotkania	z	Nim	w	ostatnią	godzinę	naszego	
życia	i	w	ostatni	dzień	świata	i	czasu.	Dzisiejsza	niedziela	przypomina	nam	właśnie,	że	
całe	nasze	chrześcijańskie	życie	jest	przygotowaniem	do	ostatniego	dnia,	do	wiecznego	
Bożego	Narodzenia;	na	spotkanie	ze	zmartwychwstałym	Chrystusem,	który	przy	końcu	
naszego	życia,	przy	końcu	historii,	świata	i	czasu	znowu	nas	odwiedzi	do	nowego,	lep-
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szego,	Bożego	 świata.	Dzisiejsza	niedziela	przypomina	nam,	że	całe	nasze	życie	 jest	
„adwentem”	—	oczekiwaniem	na	przyjście	Pana.	Cała	historia	świata	jest	„adwentem”	
—	oczekiwaniem	na	chwilę,	kiedy	Bóg	postawi	wieczną	kropkę	na	końcu	czasu.	Dlat-
ego	chrześcijanin	winien	pojmować	swoje	życie	jako	pielgrzy-mowanie	na	spotkanie	z	
Panem,	który	przychodzi	aby	zniweczyć	cierpienie,	grzech	i	śmierć.
	 Pierwsi	chrześcijanie	mieli	bardzo	żywą	wiarę	w	ponowne	przyjście	Jezusa,	w	
„objawienie	Pana	naszego	Jezusa	Chrystusa”.	Prowadzili	konsekwentne,	chrześcijańskie	
życie,	aby	się	okazać	„bez	zarzutu	w	dzień	Pana	naszego	Jezusa	Chrytusa”.	Dzisiejsza	
Ewangelia	pragnie	w	nas	obudzić	taką	wiarę	i	 takie	rozumienie	życia.	Przygotowując	
się	do	Bożego	Narodzenia,	przygotowujemy	się	jednocześnie	na	dzień	ostateczny	i	na	
wieczność,	a	tym	samym	odnawiamy	swoją	wiarę	i	swoje	życie.	Otrzymaliśmy	swoje	
życiowe	zadanie	 i	czas	do	pracy,	byśmy	wykuli	 swoje	własne	szczęście,	czyli	 święte	
życie	i	szczęśliwą	wieczność.	Cośmy	zrobili?	Właśnie	Adwent	skłania	nas	do	postawienia	
sobie	takiego	pytania.
	 „Co	 wam	 mówię,	 mówię	 wszystkim:	 Czuwajcie”	 (Mk	 13,	 37).	 Zakończenie	
dzisiejszej	Ewangelii	jest	poważnym	upomnieniem	Jezusa.	Czuwanie	oznacza	gotowość	
na	 spotkanie	 z	 Panem	 i	 oczekiwanie,	 podobnie	 jak	 czeka	 się	 na	 ukochaną	 osobę,	 na	
przyjaciela,	na	wyzwolenie,	na	ocalenie.	Ten,	który	najbardziej	nas	umiłował	i	dał	tego	
dowód	w	 stajence	 betlejemskiej	 i	 na	 krzyżu,	 nasz	 najlepszy	 Przyjaciel	 powróci,	 aby	
nas	wprowadzić	do	wiecznego	domu.	Nie	jest	ważne,	kiedy	przyjdzie.	Ważne	jest,	że	
przyjdzie,	a	najważniejsze,	żeby	wtedy	czuwać	i	powitać	Go	z	radością.	„Co	wam	mówię,	
mówię	wszystkim:	Czuwajcie!”
	 Musimy	 być	 zawsze	 na	 posterunku,	 stale	 gotowi,	 aby	 spojrzeć	 Panu	 w	 oczy.	
Życie	musi	 być	 oczekiwaniem	na	 życie	wieczne.	Nasze	 rachunki	muszą	 być	 zawsze	
uporządkowane,	nasze	walizki	zawsze	spakowane.	W	każdej	chwili	trzeba	być	gotowym	
wyjść	na	spotkanie	Pana,	gdyż	każda	chwila	może	być	tą	chwilą.

Ivo Bagarić OFM; SiL-2008

WIEM, KOMU ZAUFAŁEM

	 Kiedy	 przychodzą	 trudne	 czasy,	 kiedy	 burzone	 są	 kolejne	mity	 i	 fałszywe	 au-
torytety,	 jawi	 się	 szczególnie	 ostro	 pytanie	 o	 prawdę	 i	 sens	 ludzkiego	 losu.	 Każdy	
człowiek	szuka	wtedy	fundamentu	niezniszczalnego,	na	którym	mógłby	oprzeć	swoją	
budowlę.	Także	dziś	nie	jesteśmy	wolni	od	chaosu	pojęć	i	myśli.	Niejednokrotnie	trudno	
jest	młodemu	człowiekowi	odnaleźć	drogę	swojego	życia.	Spośród	wielu	dróg,	które	stają	
przed	nim,	jest	tylko	jedna	droga	pewna	choć	trudna	-	droga	wiary.
	 Słowo	“wiara”,	jak	wiele	innych	słów,	posiada	różnorakie	znaczenie.	Potocznie	
rozumiemy	przez	wiarę	uznanie,	że	ktoś	mówi	prawdę,	szczególnie	w	 tym	wypadku,	
gdy	sami	nie	 jesteśmy	w	stanie	sprawdzić	bezpośrednio	 tego,	co	ktoś	nam	przekazał.	
Ale	nawet	 to	potoczne	 rozumienie	wiary	nie	ogranicza	 się	 tylko	do	aktu	 rozumu,	do	
działania	rozumu.	Oznacza	także	zaufanie	wobec	kogoś	drugiego.	Kiedy	to	zaufanie	staje	
się	całkowite,	możemy	mówić	o	zawierzeniu.	Takie	zawierzenie	ma	miejsce	na	przykład	
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wtedy,	gdy	dwoje	młodych	ludzi,	mężczyzna	i	kobieta,	zawierając	związek	małżeński	
zawierzają	sobie,	okazują	sobie	całkowitą	ufność	 i	oddają	się	 sobie	wzajemnie	aż	do	
śmierci.	W	zwykłym,	potocznym	rozumieniu	wiary	dostrzegamy	więc	dwa	podstawowe	
wymiary:	w	wierze	dokonuje	się	akceptacja	pewnej	prawdy,	oraz	następuje	wzajemne,	
całkowite	przyjęcie	i	oddanie	się	osób.	Takie	dwa	wymiary	posiada	wiara	w	sensie	reli-
gijnym.	By	w	człowieku	mogła	zaistnieć	wiara	potrzebne	jest	poznanie	tego,	w	co	lub	w	
Kogo	się	wierzy.	Poznajemy	cały	szereg	prawd	objawionych	przez	Boga	i	kiedy	rodzi	się	
lub	rozwija	w	nas	wiara,	dochodzi	do	ich	akceptacji.	W	centrum	wiary	chrześcijańskiej	
jest	prawda	o	tym,	że	-	jak	mówi	św.	Paweł:	“Chrystus	umarł	zgodnie	z	Pismem	za	nasze	
grzechy,	że	został	pogrzebany,	że	zmartwychwstał	trzeciego	dnia	zgodnie	z	Pismem:	i	
że	ukazał	się	Kefasowi,	a	potem	Dwunastu,	później	zjawił	się	więcej	niż	pięciuset	bra-
ciom	 jednocześnie”	 (1	Kor	15,3-6).	Wiara	chrześcijańska	nie	zatrzymuje	się	 tylko	na	
etapie	rozumowego	przyjęcia	Dobrej	Nowiny.	Zaakceptowanie	całej	prawdy	objawionej	
wprowadza	 człowieka	 w	 nieskończoną	 Bożą	 rzeczywistość.	W	 wierze	 dokonuje	 się	
autentyczne	spotkanie	Boga	z	człowiekiem.	W	tym	spotkaniu	z	naszej	strony	możemy	
zaufać	Bogu,	że	będąc	naszym	Stwórcą,	jest	także	naszym	Zbawicielem,	że	nigdy	nas	
nie	opuszcza.	U	kogo	ma	miejsce	to	ufne	zawierzenie,	oddanie	się	Bogu,	u	tego	obecny	
jest	ten	wielki	skarb,	skarb	wiary.	Posiadanie	takiego	skarbu,	tak	drogocennej	perły	jest	
wielką	radością	 i	szczęściem,	ale	 jednocześnie	wielkim	zobowiązaniem.	Mówi	o	 tym	
Słowo	Boże.
	 Słowa	 dzisiejszego	 pierwszego	 czytania	 przepełnione	 są	 bólem	 i	 cierpieniem.	
Oto	naród	wybrany	odszedł	od	drogi	sprawiedliwości.	Zapomniał	o	Bogu	i	Jego	miłości,	
pogrążając	się	w	grzechu	i	upadku.	Zwyciężony	przez	wrogów	wydaje	się	być	pozbawi-
ony	wszelkiej	nadziei.	Ale	tak	nie	jest.	Pan	nigdy	nie	opuszcza	tych,	których	umiłował.	
Może	długo	milczeć,	może	dopuszczać	kary,	kiedy	jednak	grzesznicy,	czy	to	naród,	czy	
poszczególny	 człowiek	wrócą	 na	 drogę	 sprawiedliwości,	Bóg	wyjdzie	 im	naprzeciw.	
Dlatego	 jako	centralne	w	tym	tekście	odczytujemy	słowa	o	ufności.	Kto	zaufa	Bogu,	
tego	Bóg	otoczy	swą	szczególną	opieką.	Głęboka	wiara	i	zaufanie	są	siłą,	która	pozwala	
każdemu	podnieść	się	nawet	z	największego	upadku.	Straszliwy	zaś	dramat	rozgrywa	się	
wtedy,	gdy	w	sercach	ludzkich	nie	ma	wiary	w	miłosierdzie	Boże	i	nadziei	na	możliwość	
pokonania	zła	i	grzechu.
	 Myśl	o	postawie	wiary	i	zaufaniu	Bogu	rozwija	w	swym	liście	do	Koryntian	św.	
Paweł.	Wiara	w	 Jezusa	Chrystusa	przynosi	każdemu	wierzącemu	obfitość	 łask,	 które	
wzmacniają	go	na	drodze	do	Ojca.	Jest	to	już	nowy	wymiar	wiary,	dlatego	że	nigdy	na	
drodze	naszego	życia	nie	jesteśmy	sami,	bo	idziemy	razem	z	Chrystusem.	Jednocześnie	
św.	Paweł	zwraca	uwagę,	że	szczególnym	znakiem	drogi	chrześcijanina	jest	oczekiwanie.	
Mówienie	o	drodze	ukazuje	 już	 ten	wymiar	pielgrzymowania	człowieka	do	pewnego	
ostatecznego	celu.	Dla	nas	celem	tym	jest	Jezus	Chrystus.	Dlatego	podczas	doczesnej	
wędrówki	 jawi	 się	 to	oczekiwanie	na	 spotkanie	z	naszym	Panem	 i	Bogiem.	W	życiu	
każdego	z	nas	dokona	się	to	w	momencie	naszej	śmierci.	W	wymiarze	całej	ludzkości	
oczekiwanie	na	Jezusa	Chrystusa	staje	się	oczekiwaniem	na	Jego	powtórne	przyjście	w	
chwale,	kiedy	cały	świat	ulegnie	przemianie	i	nastanie	nowe	niebo	i	nowa	ziemia.	Zau-
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fanie	Bogu	i	wiara	w	realizację	Bożego	planu	zbawienia	zobowiązuje	nas	-	jak	mówi	
dzisiejsza	ewangelia	-	do	nieustannej	czujności.	Czas	naszego	spotkania	z	Chrystusem,	
jak	 i	 czas	powtórnego	 Jego	przyjścia	pozostaje	 tajemnicą.	Dlatego	 też	potrzebna	 jest	
czujność,	by	zawsze	być	gotowym	na	spotkanie	z	Panem.	Gotowość	ta	oznacza	po	prostu	
całkowite	zawierzenie	Bogu,	takie	skierowanie	na	Boga,	żeby	w	każdym	działaniu,	w	
każdym	miejscu	 i	o	każdym	czasie	można	było	z	 radością	spotkać	się	z	Chrystusem.	
“Czuwajcie”	oznacza	więc:	“czyńcie	wszystko	w	Chrystusie”.
	 Dzisiejsza	niedziela	rozpoczyna	okres	Adwentu,	czas	szczególnego	oczekiwania	na	
przyjście	Pana.	Dla	ludzi	wierzących,	dla	ludzi	zawierzenia	Bogu,	jest	to	czas	szczególnej	
nadziei.	Nadzieja	ta	wiąże	się	z	tajemnicą	spełniania	życia	w	Chrystusie.	Nie	ogranicza	
się	jednak	ona	tylko	do	wymiaru	tego	ostatecznego	spotkania	po	śmierci.	Nadzieja	oga-
rnia	 także	całe	życie	doczesne.	Życie	w	naszym	kraju	nie	 jest	 łatwe,	ale	dlatego	 tym	
bardziej	dla	młodych	chrześcijan	nie	może	być	znakiem	rozpaczy	i	bezsilności.	Ten	cały	
trud	winna	ożywiać	wiara,	że	możliwe	jest	dążenie	do	prawdy	i	sprawiedliwości.

Ks. Tadeusz Trela, Biblioteka Kaznodziejska

PRZYCHODZENIE PANA

	 W	pierwszym	czytaniu	prorok	Izajasz	modli	się	o	ratunek	dla	uciśnionego	narodu:	
“Tyś,	Panie,	naszym	Ojcem...	Czemuż,	o	Panie,	dozwalasz	nam	błądzić	z	dala	od	Twoich	
dróg...	Obyś	rozdarł	niebiosa	i	zstąpił...”
	 Szczera	modlitwa	zanoszona	do	Boga	nie	może	nigdy	pozostać	bez	skutku.	Może	
Bóg	nie	wysłucha	nas	od	razu,	ale	dopiero	wtenczas,	gdy	nam	najbardziej	będzie	potr-
zebna	Jego	pomoc,	może	nie	w	tej	postaci,	jakbyśmy	sobie	tego	życzyli,	lecz	w	innej,	
zupełnie	nieprzewidzianej.	Ale	nie	wolno	nam	nigdy	powątpiewać	w	skuteczność	naszych	
modlitw.	 Ks.	 Jerzy	 Langman	 w	 swoich	 wspomnieniach	 obozowych	 z	 Buchenwaldu	
opowiada,	jak	pewnego	razu	zatrudniony	przy	noszeniu	worków	z	cementem,	wyczer-
pany	do	ostatnich	granic	modlił	się	do	Boga	o	siłę	do	pracy.	Osłabł	jednak	tak	dalece,	że	
upadł	na	ziemię,	nie	mogąc	się	podźwignąć.	Jakież	było	jego	zaskoczenie,	gdy	patrzący	
na	to	esesman,	zamiast	go	bić	i	kopać,	co	było	regułą	w	takich	przypadkach,	kazał	go	
odprowadzić	do	bloku	i	dać	mu	jeść.	Bóg	nie	wzmocnił	sił	więźnia	potrzebnych	do	pracy,	
ale	tak	dalece	zmiękczył	serce	esesmana,	że	ten	przyszedł	mu	z	pomocą.	Tak	o	tym	pisze	
autor	wspomnień:	“W	Buchenwaldzie	ludzie	się	gorąco,	a	niektórzy	stale	modlili.	Modlili	
się	o	coś	i	modlili	się	za	coś,	i	modlili	się	dla	samej	modlitwy	-	rozmowy	ze	Stwórcą.	
Niosąc	wór	z	cementem,	modliłem	się,	by	donieść	worek,	by	dotrzeć,	by	wykonać	pracę.	
Kroki	moje	były	coraz	cięższe,	wydawało	się,	że	wór	absolutnie	przewyższa	moje	siły.	
Z	daleka	widziałem,	iż	pracy	na	podwórzu	przypatruje	się	wyjątkowo	złośliwy	esesman.	
Jeśli	nie	doniosę,	będę	bity,	a	konsekwencje	pobicia	nietrudno	przewidzieć.	Przestrzeń	
do	przebycia	zmniejszała	się	bardzo	wolno.
	 Pozostała	mi	modlitwa,	najprostsza,	związana	z	tą	właśnie	chwilą,	najaktualniejsza.	
Pozwól	mi,	Panie,	donieść,	dodaj	siły.	Pozwól	mi	dokonać	tej	pracy,	jako	czynu	koniecz-
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nego,	który	Ty	dopuszczasz	na	mnie.	Ja	się	wysilę,	ile	można,	ale	Ty,	Panie,	dopomóż.
	 Widzę,	że	młody	esesman,	obserwuje	mnie	teraz	już	bardzo	pilnie.	Nie	spuszcza	
ze	mnie	oka,	a	ja	słaniam	się	coraz	bardziej.
-	Panie,	pomóż,	Ty	widzisz,	iż	resztkę	sił	dobywam.	Ty	wiesz	wszystko,	tego	nikt	nie	
rozumie	lepiej	od	Ciebie,	że	dalej	nie	mogę,	że	lada	chwila	upadnę.	Ty	wiesz,	iż	na	to,	
co	nastąpi,	nie	mam	żadnego	wpływu.
	 I	upadłem.	Było	zaledwie	może	cztery	kroki	do	celu.	Upadłem.	Mąciło	mi	się	w	
głowie.
	 Nadbiegł	esesman.	Spodziewałem	się,	zgodnie	zresztą	ze	zwyczajem	w	Buchen-
waldzie,	kopniaków	i	ciężkiego	pobicia,	oskarżeń	o	sabotaż,	bo	może	worek	pękł	przy	
upadku.	Wszystko	 jedno,	 ja	 dalej	 nie	mogłem!...	 Esesman	 podniósł	mnie.	 Stałem	na	
chwiejnych	nogach.	Zawołał	kapa.
-	Jak	można	na	tak	wycieńczonych	ludzi	nakładać	takie	ciężary!	Ja	go	obserwowałem,	
on	nie	mógł	iść	dalej.	Wyście	powinni	takie	worki	nosić!	Odprowadzić	go	do	bloku	i	dać	
mu	jeść!
	 I	tak	kończy	opis	tego	wypadku	ks.	J.	Langman:	“Sądzę,	iż	Ten,	który	wysłuchuje	
wszystkich	modlitw,	wysłuchał	i	mojej,	każąc	mi	upaść,	wskrzesił	jednak	w	esesmanie	
szczątek	obrazu	Bożego,	na	którego	podobieństwo	zostali	stworzeni	wszyscy	ludzie	na	
świecie.	I	esesmani	też”.
Ks.	Jerzy	Langman,	Oczekiwanie,	Buchenwald,	Kraków	1973,	ss.	92-93.
Drugie czytanie 1 Kor 1,3‑9
	 Św.	Paweł	w	Liście	do	Koryntian	przypomina,	 kim	 jest	 dla	nas	Chrystus:	 jest	
źródłem,	ośrodkiem	i	celem	naszego	życia.
	 Na	 to	pytanie	 -	Kim	 jest	dla	nas	Chrystus?	 -	padło	wiele	odpowiedzi	w	ciągu	
historii.	Jedną	z	nich	dał	Beniamin	Franklin	(†	1790),	amerykański	polityk,	fizyk	i	pub-
licysta.	W	liście	do	przyjaciela	Ezry	Stilesa,	wypowiadając	się	na	temat	Chrystusa	jako	
założyciela	nowej	religii	i	głosiciela	nowych	zasad	moralnych,	m.in.	napisał:
	 “Jeśli	chodzi	o	Jezusa	z	Nazaretu,	sąd	mój,	którego	się	szczególnie	domagasz,	jest	
taki,	iż	pozostawiony	przez	Niego	system	religii	i	nauk	moralnych	jest	najlepszy,	jaki	
świat	kiedykolwiek	widział,	czy	też	ma	szansę	zobaczyć...”
Cytat	za:	Jaroslav	Pelikan,	Jezus	przez	wieki,	Kraków	1993,	s.	225.
Ewangelia Mk 13,33‑37
	 Chrystus	Pan	wzywa	nas	do	gotowości	na	śmierć:	podobnie	jak	domownicy	pow-
inni	być	gotowi,	w	każdej	chwili,	na	powrót	pana	domu.	“Czuwajcie	więc,	bo	nie	wiecie,	
kiedy	pan	domu	przyjdzie”.
	 Adam	 Grzymała-Siedlecki,	 pisarz	 i	 publicysta,	 spisując	 swoje	 wspomnienia,	
wielokrotnie	nawiązuje	do	problemu	śmierci	osób	sobie	bliskich	jak	i	dalszych,	ale	pow-
szechnie	znanych.	M.in.	odnotował,	ze	słyszenia,	jak	podszedł	do	zbliżającej	się	śmierci	
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wielki	 nasz	malarz	 Juliusz	Kossak	 (†	 1899).	 “Miał	 już	 75	 lat.	 Przewlekle	 chorował;	
wiedział,	że	z	choroby	nie	wyjdzie;	całe	życie	optymista	i	ucieleśnienie	pogody	-	tym	
swoim	właściwościom	nie	sprzeniewierzył	się	i	w	swej	ostatniej	chwili.	Któregoś	dnia	
poczuł	się	wyjątkowo	słaby.
-	Dajcie	no	mi	lusterko,	bom	się	dawno	nie	widział,	jakim	jestem.
	 Podano,	wpatrzył	się	w	swoją	twarz.
-	Każcie	zawołać	balwierza,	diablo	zarosłem	na	gębie,	muszę	starannie	być	ogolonym,	
bo	jako	Sodalis	Marianus	nie	dziś	to	jutro	już	się	zamelduję	Matce	Boskiej;	muszę	ładnie	
wyglądać...”	 (Adam	Grzymała-Siedlecki,	Rozmowy	z	 samym	 sobą,	Kraków	1972,	 s.	
80).

Ks. Jan Hojnowski, OPOKA

Cichość i pokora: sposób adwentowego oczekiwania 

	 Kolejny	Adwent	 w	 naszym	 życiu.	 Czas	 spokoju,	 zadumy,	 oczekiwania.	 Cze-
kamy	na	święta,	na	śnieg,	na	lepsze	jutro.	Czekamy	na	kolejną	wypłatę,	na	podwyżki,	
na	świątecznych	gości.	Można	czekać	z	założonymi	rękami,	ale	wtedy	oczekiwanie	się	
wydłuża,	wloką	się	godziny	-	a	nam	się	wydaje,	że	to	minęła	już	wieczność.	
	 To	właśnie	Adwent	wzbudza	w	nas	uczucia	i	nowe	nadzieje,	których	sobie	nie	
uświadamiamy	w	innym	okresie.	Nasza	teraźniejszość,	w	której	żyjemy,	jest	ciemna	i	
trudna	–	być	może	wydaje	nam	się	często	bez	wyjścia,	nie	do	przeskoczenia.	
	 To	właśnie	Adwent	uświadamia	nam	przyszłość,	 to,	 że	historia	 się	 jeszcze	nie	
skończyła.	Nie	wszystko	pozostanie	tak	jak	jest.	Coś	„nowego”	przed	nami.	Coś	„nowe-
go”	nas	oczekuje.	Ktoś	może	powiedzieć,	że	pozostaje	ucieczka	z	twardej	teraźniejszości	
w	piękną,	ale	nierealną	przyszłość!	Chrystus	jednak	nie	nakazuje	nam	ucieczki	od	tego	
świata,	w	którym	żyjemy,	ani	nie	dawał	nigdy	podstaw,	abyśmy	snuli	nierealne	marzenia	
o	lepszej,	piękniejszej	przyszłości.	On	jest	ewangelicznym	Gospodarzem	-	tym,	który	
powierzył	 nam	 życie,	 świat,	 rodzinę,	 dom,	 pracę	 –	 powierzył	 to	wszystko,	 każdemu	
wyznaczył	zajęcie	i	każdemu	przykazał,	aby	czuwał.	To	znaczy	pracuj,	aby	to	wszystko,	
całe	twoje	zarządzane	dobro	stawało	się	jaśniejsze	–	bardziej	ludzkie	i	boskie.	
	 Dzisiaj	Jezus	zaprasza	do	twórczego	oczekiwania	na	święta	Bożego	Narodzenia.	
Właśnie	w	czasie	tej	Eucharystii	zostajesz	zaproszony	przez	Boga	byś	wziął	się	do	ro-
boty,	do	pracy	nad	sobą,	byś	opamiętał	się,	otrząsnął	z	tych	nawyków	i	przyzwyczajeń,	
które	szkodzą	Tobie	i	bliźnim	-	byś,	chociaż	próbował	się	ich	pozbyć.	Adwent	to	czas	
radosnego	przygotowania	do	świąt,	ale	także	przygotowania	na	spotkanie	z	Bogiem	w	
wieczności.	
	 Czasem,	przed	Świętami	rozmawiam	z	różnymi	ludźmi.	W	czasie	Świąt	widzę,	że	
nie	byli	u	Komunii	Świętej,	więc	pytam:	„Jak	to	święta,	a	ty	bez	Komunii?”	„Ach,	proszę	
księdza,	 było	 tyle	 kłopotów	 z	 przygotowaniem	 Świąt,	 sprzątanie,	 pranie,	 gotowanie,	
goście...	itd.”	I	dalej	już	nie	pytam,	tylko	się	sam	zastanawiam,	czy	Jezus	jest	bardziej	
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zadowolony	 z	 naszej	 gonitwy	 po	 sklepowych	 witrynach	 czy	 bardziej	 Mu	 chodzi	 o	
porządną	 spowiedź	 rekolekcyjną,	 obecność	 na	 naukach	 rekolekcyjnych...	 itd.	 Jedno	 i	
drugie	jest	obowiązkiem,	ale	mnie	się	zdaje,	że	jest	hierarchia	wartości,	z	której	trzeba	
jasno	zdać	sobie	sprawę.	
	 Przypomina	mi	się	w	tym	momencie	spotkanie	–	gościna	Jezusa	u	dwóch	sióstr:	
Marty	i	Marii	z	Betanii,	sióstr	Łazarza,	których	spotkała	ta	łaska	gościć	w	swoim	domu	
Jezusa.	Obydwie	przyjmowały	Jezusa,	tylko	jedna	zapomniała	dla	Niego	o	wszystkim,	a	
druga	zajęła	się	tym	wszystkim.	Marta	przygotowywała	posiłek,	krzątała	się	po	kuchni,	
aby	przyrządzić	 jedzenie,	 a	Maria	 usiadła	 u	 stóp	 Jezusa,	 aby	Go	 słuchać,	 być	blisko	
Niego	 i	ona	usłyszała	odpowiedź	Jezusa:	„obrała	najlepszą	cząstkę,	której	nie	będzie	
pozbawiona”.	Jak	bardzo	potrzeba	nam	dzisiaj	tego	cichego,	pokornego	zatrzymania	się	
nad	Tajemnicą	Bożego	Narodzenia?	Nie	sposób	ją	zgłębić,	zrozumieć,	a	już	na	pewno	
nie	zbliżymy	się	do	niej	w	zabieganiu,	hałasie,	braku	czasu.	Potrzeba	nam	dobrego	przy-
gotowania,	dlatego	warto	zostawić	wszystko,	by	naprawdę	odkryć	„na	nowo”	Boga.	
	 Trafiłem	ostatnio	na	fragment	z	Dzienniczka	św.	Siostry	Faustyny,	która	tak	opisuje	
swoje	przygotowanie	do	Świąt	Bożego	Narodzenia:	„Matka	Boża	pouczyła	mnie,	jak	się	
mam	przygotować	do	Świąt	Bożego	Narodzenia.	Widziałam	Ją	dziś	bez	Dzieciątka	Jezus,	
powiedziała	mi:	Córko	moja,	staraj	się	o	cichość	i	pokorę,	aby	Jezus,	który	ustawicznie	
mieszka	w	 sercu	 twoim,	mógł	wypocząć.	Adoruj	Go	w	 sercu	 swoim,	nie	wychodź	 z	
wnętrza	swego.	Uproszę	ci,	córko	moja,	łaskę	tego	rodzaju	życia	wewnętrznego,	abyś	
nie	opuszczając	wnętrza	swego,	na	zewnątrz	spełniła	wszelkie	obowiązki	swoje	jeszcze	
z	większą	dokładnością.	Ustawicznie	przebywaj	z	Nim	we	własnym	sercu,	On	ci	będzie	
mocą	(...)Jesteś	mieszkaniem	miłym	Bogu	żywemu,	w	którym	On	ustawicznie	z	miłością	
i	upodobaniem	przebywa,	a	żywa	obecność	Boża,	którą	odczuwasz	w	sposób	żywszy	i	
wyraźny,	utwierdzi	cię	córko	moja,	w	tym,	co	powiedziałam.	Staraj	się	do	dnia	Bożego	
Narodzenia	tak	postępować,	a	później	On	sam	da	ci	poznać,	w	jaki	sposób	przestawać	i	
jednoczyć	się	z	Nim	będziesz”.	Matka	Boża	wskazała	siostrze	Faustynie:	cichość	i	pokorę	
jako	przygotowanie	do	Bożego	Narodzenia,	takie	samo	wskazanie	kieruje	do	nas.	Warto	
zapytać	siebie,	co	postanowię,	jak	przeżyję	ten	czas,	w	czym	się	poprawię...	
	 Wzięcie	do	ręki	Księgę	Życia	-	Biblii,	udział	w	rekolekcjach,	pojednaniu	się	z	
Bogiem,	rodziną,	znajomymi,	przeczytanie	mądrej	gazety	czy	książki,	zrobienie	w	czasie	
tego	Adwentu	czegoś	pożytecznego,	dobrego	i	mądrego.	Wtedy	nadchodzące	święta	będą	
dla	nas	radosne	i		religijne,	prawdziwym	spotkaniem	z	Bogiem.	

ks. Paweł Biedrzycki
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I Niedziela Adwentu

	 Czekanie	-	to	nostalgiczne	imię	Adwentu.	Któż	z	nas	nigdy	nie	czekał?	Czekanie	
wypełnia	każdy	nasz	dzień.	
	 Są	różne	czekania:	są	czekania,	które	pobudzają	do	czynu,	są	czekania,	które	się	
dłużą	i	przyprawiają	nas	o	apatię.	
	 To	nie	zachcianka	liturgistów	każe	każdy	nowy	rok	kościelny	zaczynać	od	ad-
wentu,	czyli	od	czekania.	
	 Oczekiwanie	religijne	jest	związane	z	osobą	BOGA...	Chrześcijanin	nie	liczy	na	
siebie.	On	oczekuje	wszystkiego	od	Boga.	Oparty	o	Boga	możesz	wszystko	osiągnąć	jeśli	
to	będzie	służyło	Twojemu	zbawieniu...........	
	 Człowiek	niewierzący	w	czekaniu	musi	polegać	sam	na	sobie...	-	młody	milioner	
szwajcarski	mówi	butnie	do	Pana	Boga:	o	co	miałbym	Cię	prosić,	jestem	zdrowy,	mam	
kochaną	żonę,	udane	dzieci,	pieniędzy	co	nieco....	a	wystarczy	że	braknie	zdrowia.......?	
i	co	wtedy.	
	 Tegoroczne	 czekanie	 adwentowe	 wprowadza	 nas	 w	 jubileuszowy	 rok	
dwutysiąclecia	chrześcijaństwa,	który	w	parafii	naszej	rozpoczniemy	po	uroczystej	pas-
terce	procesją	wokół	kościoła	z	Księgą	Ewangelii	-	na	zakończenie	procesji	przyjmiemy	
błogosławieństwo	Tą	Księgą,	by	udać	się	w	codzienne	życie	realizować	wszystkie	ws-
kazania	CHRYSTUSA	w	niej	zawarte.	Niech	to	błogosławieństwo	otworzy	serce	Twoje	
na	Boga,	Jego	łaski	i	miłość.	
	 Ewangelia	 niedzieli	 dzisiejszej	 napomina	 nas	 byśmy	byli	 czujni.	 „Czuwajcie	 ,	
bo	nie	wiecie,	kiedy	czas	ten	nadejdzie”	Daty	związane	z	rokiem	jubileuszowym	są	już	
dokładnie	wyznaczone,	lecz	są	to	daty	obchodów	kościelnych,	a	najważniejsze	jest	oso-
biste	spotkanie	z	Bogiem.	
	 Nie	 wiemy	 kiedy,	 w	 ramach	 tego	 roku	 -	 Bóg	 będzie	 chciał	 nas	 swoją	 łaską	
obdarować.	Obyśmy	jej	nie	przeoczyli,	obyśmy	nie	byli	tak	zajęci	wszystkim	innym,	że	
prawdziwe	i	wewnętrzne	przyjście	Pana	zostałoby	przez	nas	niezauważone.	
	 W	roku	 jubileuszowym	Bóg	przygotowuje	dla	każdego	szczególne	 łaski,	które	
wypływają	 ze	 skarbca	 kościoła.	 Uzyskanie	 tych	 łaski	 i	 ich	wykorzystanie	 zależy	 od	
naszego	przygotowania,	naszej	czujności	i	wierności.	
	 Już	 dziś	 w	 pierwszą	 niedzielę	 Adwentu	 trzeba	 gorąco	 prosić	 Boga,	 abyśmy	
najpełniej	 się	otwarli	na	 strumień	 łask	 tego	 roku	 jubileuszowego.	Stąd	 to	natarczywe	
wołanie	Ewangelii:	„Czuwajcie”	

ks. Andrzej Chruszcz
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I Niedziela Adwentu

	 W	pierwsza	niedzielę	Adwentu	rozpoczął	się	nowy	rok	liturgiczny.	Rok	liturgiczny	
jest	okresem,	podczas	którego	Kościół	ponownie	przemierza	cale	misterium	Chrystusa,	
poczynając	od	Jego	narodzin	aż	po	Jego	powrót	na	końcu	czasu.	Kościół	każdego	roku	
proponuje	mi	wędrówkę	wiary,	refleksji	i	modlitwy	wokół	głównej	Prawdy	ludzkiej	his-
torii,	wokół	Jezusa	Chrystusa,	Syna	Bożego,	który	począł	się	z	Ducha	Świętego,	narodził	
z	Maryi	Dziewicy	i	stał	się	człowiekiem.	
	 Dzisiejsze	teksty	liturgiczne	przypominają	nam	o	prawdzie	oczekiwania.	Wspom-
nienie	i	oczekiwanie	przeplatają	się	ze	sobą	w	żarliwej	modlitwie	proroka	Izajasza:	Tyś,	
Panie,	naszym	ojcem,	„Odkupiciel	nasz”	to	Twoje	imię	odwieczne...	Przed	Tobą	drżeć	
będą	narody...	Odmień	się	przez	wzgląd	na	Twoje	sługi.	Obyś	rozdarł	niebiosa	i	zstąpił!	
	 Święty	Paweł	mówi	nam	jasno	co	oznaczają	te	wszystkie	obrazy.	„Oczekujecie	
objawienia	się	Pana	naszego	Jezusa	Chrystusa”.	To	oczekiwanie	jest	darem	Boga.	„On	też	
będzie	umacniał	was	aż	do	końca,	abyście	byli	bez	zarzutu	w	dzień	Pana	naszego	Jezusa	
Chrystusa”.	
	 Gdy	 chodzi	 o	 bycie	 gotowym,	 Jezus	 wyjaśnia	 to,	 posługując	 się	 obrazem	
odźwiernego	lub	zarządcy	domu,	„gotowego	otworzyć	panu,	gdy	wróci”:	
	 „Bo	 rzecz	 ma	 się	 podobnie	 jak	 z	 człowiekiem,	 który	 udał	 się	 w	 podróż...	 i	
odźwiernemu	przykazał,	żeby	czuwał”.	Odźwierny	z	tej	przypowieści	musi	być	czujny	
z	„wieczora,	o	północy,	o	pianiu	kogutów,	czy	rankiem”.	A	więc	być	czujnym	nieustan-
nie.	
	 Czuwać	nieustannie,	czyli	mieć	pieczę	nad	własnym	życiem,	postępowaniem	i	
oczekiwać	na	przyjście	Pana.	Pan	nie	zostawił	tego	świata	prognozom	horoskopów,	nie	
zostawił	go	też	ślepemu	losowi,	ale	nam	powierzył	staranie	o	wszystko.	
	 Całe	 nasze	 życie	 jest	Adwentem,	 dlatego	 musimy	 być	 czujni,	 Pan	 przyjdzie.	
Dzień	ten	nadejdzie,	kiedy	zupełnie	nie	będziemy	się	go	spodziewali.	Może	będziemy	
przygotowywać	się	do	wesela,	promocji	lub	na	zasłużony	odpoczynek.	Może	zaskoczy	
nas	przy	pracy,	jedzeniu,	czy	w	czasie	snu.	
	 Wiemy,	że	Adwent	ma	dwa	aspekty.	Przygotowanie	 się	do	 świąt,	 ale	 jeszcze	 i	
drugi,	ważniejszy,	o	którym	mówią	dzisiejsze	czytania.	Iluż	to	chrześcijan	uważa,	że	Ad-
went	jest	jedynie	przygotowanie	do	Bożego	Narodzenia	-	święta	„Maleńkiego	Jezuska”.	
To	za	mało.	Przeżycie	Adwentu,	to	coś	więcej.	Jezus	mówi	nam	„czuwajcie”.
	 Największym	zagrożeniem	naszych	lat	jest	bierność?	Bierność	chrześcijan.	Pan	
każdemu	wyznaczył	zajęcie.	Nie	ma	człowieka,	który	mógłby	czuć	się	zwolniony	z	troski	
o	świat.	Najpierw	o	swój	mały	światek	–	rodziny,	domu,	miasta.	
	 Czuwajcie,	woła	do	nas.	Czuwać	to	czuć	się	potrzebnym.	Być	czujnym,	że	można	
jakiś	skarb	stracić	albo	zdobyć.	Czuwać,	to	być	wciąż	gotowym,	mieć	swój	cel	przed	
oczyma.	
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	 Jest	wielu	czuwających,	np	w	życiu	społecznym.	Czuwa	–	strażak	przy	telefonie,	
bo	może	go	wezwać	nagle	do	pożaru;	czuwa	–	lekarz	na	pogotowiu,	by	zaraz	wyruszyć	
ambulansem	tam,	gdzie	zdarzył	się	wypadek	lub	była	katastrofa;	czuwa	–	pielęgniarka	
przy	chorym,	by	pomóc,	gdy	nagle	zacznie	dziać	się	coś	złego;	czuwa	–	policjant;	czuwa	
–	zakonnica,	modląc	się	nocą,	za	kościół.
	 A	 czy	 Ty	 czuwasz?	A	 może	 w	 bierności	 przesypiasz	 swoje	 życie?	 Czteroty-
godniowy	Adwent	 jest	 symbolem	życiowego	Adwentu	chrześcijanina,	który	oczekuje	
na	powrót	Pana.	Ciągle	na	kogoś	albo	na	coś	czekamy.	Całe	nasze	życie	składa	się	z	
oczekiwań.	Najważniejsze	z	nich	to	czekanie	na	Boga,	bo	On	nadaje	ludzkiemu	działaniu	
cel	i	sens.	
	 Gdybym	nas	ktoś	teraz	zapytał:	Czy	wierzysz	w	Boga?	Może	w	pierwszej	chwili	
bylibyśmy	zdziwieni.	Czy	można	o	 to	pytać	uczestników	Mszy	świętej?	Przecież	od-
mawiam	 pacierz	 (co	 prawda,	 niecodziennie,	 ale	 odmawiam...),	 chodzę	 do	 kościoła	
(no,	nie	w	każdą	niedzielę,	ale	chodzę...),	spowiadam	się	na	Wielkanoc,	wziąłem	ślub	
kościelny,	posyłam	dziecko	na	naukę	 religii,	przyjmuję	księdza	po	kolędzie...	Czy	 to	
jeszcze	mało?	Ano	mało.	Jak	przeżyjesz	ten	Adwent?	
	 Można	go	przeżyć	źle.	Dla	 jednych	Adwent	 jest	 tylko	wezwaniem	do	 intensy-
wniejszych	porządków.	Choinka	i	prezenty	mają	moc	przyćmić	betlejemskie	wydarzenie.	
Uwagę	skupia	się	na	rodzinnej	wieczerzy,	pełnej	wyjątkowego	ciepła	i	życzliwości.	
	 Nie	 jest	 łatwo	 utrzymać	Ducha	Adwentu	w	 obliczu	 nacisków	 komercji,	 które	
przemieniły	 tygodnie	 przed	 Bożym	 Narodzeniem	 w	 istne	 szaleństwo	 zakupów.	 Czy	
chociaż	w	jednym	sklepie	jest	dzisiaj	wiadomość,	że	mamy	Adwent?	Nie.	Już	Boże	Nar-
odzenie…	
	 Wołajmy	 razem	z	psalmistą:	Odnów	nas	Boże	 i	daj	nam	zbawienie!	Daj	nam!	
Bez	Bożej	łaski	nic	nie	zdziałamy.	Dlatego	wołanie:	„Daj	nam!”	Ale	najpierw:	Odnów	
nas!	Bo	bez	naszego	wysiłku	i	zaangażowania	nic	nie	zyskamy.	Czy	jesteśmy	gotowi	
wewnętrznie,	duchowo	odnowić	się?		
	 „On	też	będzie	umacniał	was	aż	do	końca,	abyście	byli	bez	zarzutu	w	dzień	Pana	
naszego	Jezusa	Chrystusa”-	mówi	św.	Paweł	w	drugim	czytaniu.	Można	więc	nawiązać	
do	 starochrześcijańskiego,	 jeszcze	 aramejskiego	 hasła	 liturgicznego	MARANA	THA	
—	„Panie	nasz,	przyjdź”	(por.	l	Kor	16,22;	Ap	22,20;	Didache	10,6).	
	 Czekanie	 i	czuwanie	 to	przewodnie	 idee	Adwentu.	Niech	nie	będą	one	dla	nas	
tylko	wzniosłymi	ogólnikami.	Niech	staną	się	tematem	osobistej	refleksji.	Niech	ocze-
kiwanie,	stanie	się	treścią	ufnej	modlitwy	o	pogłębienie	oraz	ożywienie	własnej	wiary.	
Musimy	zawołać	Przyjdź	znowu	do	nas...	Przyjdź	znowu	do	każdego	z	nas,	przygotuj	
mnie	na	Boże	Narodzenie,	przygotuj	mnie	na	dzień	sądu	ostatecznego,	przygotuj	mnie	na	
wieczność!	„Duch	i	Oblubienica	[Kościół]	mówią:	Przyjdź!”,	i	każdy	wierny	powtarza:	
„Przyjdź,	Panie	Jezu”,	MARANA	THA,	PRZYJDŹ	PANIE	JEZU.	Amen.
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I Niedziela Adwentu

	 Rozpoczynamy	 kolejny	Adwent	 naszego	 życia.	 Czas	 znaków,	 które	 mówią	 o	
bliskości	Boga	z	człowiekiem.	Pierwszym	takim	znakiem	jest	mądra	katecheza	Kościoła,	
który	chce	przypomnieć	dzisiejszemu	zajętemu	człowiekowi,	aby	pamiętał	o	Obecnym	
wśród	nas	Bogu.	Bo	On	przyszedł	do	nas;	dlatego	„i	wy	bądźcie	gotowi,	bo	w	chwili,	
której	się	nie	domyślacie,	Syn	Człowieczy	przyjdzie.	(Mt	24,44)	.	Pragnę	przypomnieć,	
że	nie	jest	to	czekanie	na	święta,	tak	bardzo	nastrojowe,	ciepłe,	święta	wspólnego	stołu,	
przełamanych	barier,	otwartych	serc...	To	jest	piękne,	ale	liturgia	dzisiejsza	wprowadza	
w	to	nasze	myślenie	zasadniczą	korektę.	W	Adwencie	wszystko	prowadzi	nie	do	świąt,	
ale	do	osoby	Chrystusa.	To	On	jest	przedmiotem	naszej	nadziei,	Obietnicą	i	Spełnieniem.	
To	Chrystus	nauczył	nas	modlitwy,	którą	tak	często	odmawiamy,	mówiąc	„Ojcze	nasz...”.	
Od	Niego	przyszedł,	aby	zbawić	Lud	swój	i	na	Niego	ciągle	czekamy.	
	 Czekanie	na	osobę,	 czekanie	na	pewien	dramat	osoby,	nie	 jest	 tym	samym	co	
czekanie	na	święto.	My	wiemy	po	co	przyszedł	Chrystus,	aby	ocalić	to	co	było	zginęło.	
Nasze	czekanie	nie	może	być	czymś	biernym,	mechanicznym,	bezideowym.	Była	by	to	
wielka	tragedia	człowieka	i	jego	Odkupiciela.	Życie	jest	ustawicznym	wyczekiwaniem	
na	coś	lub	na	kogoś.	Możemy	sobie	wyobrazić	jakże	ciężka	byłaby	nasza	egzystencja	
na	ziemi	,	gdybyśmy	na	nic	nie	czekali.	Koniec	świata	jest	kresem	i	dopełnieniem	oc-
zekiwania.	Czekanie	nie	musi	być	zatem	stratą	czasu.	Należy	pamiętać,	że	mamy	dwa	
Adwenty.	Ludzki	–	kiedy	to	my	oczekujemy	przyjścia	Boga	i	Adwent	Boży	–	w	którym	
Bóg	oczekuje	na	powrót	człowieka	(jest	on	zapewne	zwykle	za	długi	i	na	pewno	dla	Boga	
smutny).	Czy	zwykle	to	On	mój	Pan	i	Zbawca	ma	czekać	na	moją	odpowiedź,	że	kiedyś	
się	zasmucę	i	strasznie	zapłaczę	i	pęknie	to	twarde	serce.	Ileż	Bóg	ma	cierpliwości	dla	
mnie	grzesznika,	który	tyle	planuje	na	tyle	rzeczy	czeka,	a	zapomina,	że	od	dnia	swoich	
narodzin	jest	umówiony	z	Panem	i	tylko	takie	czekanie	ma	sens.	Wszystko	się	skończy.	
Miał	rację	starożytny	filozof	grecki	Heraklit,	że	wszystko	na	co	patrzymy	jest	śmiercią.	
Wiemy,	że	będzie	miało	swój	kres.	Nic	nie	pozostanie	po	naszych	przyziemnych	prag-
nieniach.	I	tak	zawsze	nawet,	gdybyśmy	mieli	wszystko	–	nie	nasyci	się	oko	patrzeniem,	
ani	ucho	słyszeniem.	Obserwując	świat	–	zauważamy,	że	to	nasze	chrześcijańskie	czu-
wanie	osłabło.	Zbytnio	zadomowiliśmy	się	w	tym	doczesnym	i	przemijającym	świecie.	
Już	czasami	nie	potrafimy	tęsknić	do	doskonalszej	rzeczywistości	–	wystarcza	nam	szara	
przeciętność.	Próbujemy	układać	sobie	życie	jakby	Bóg	był	gdzieś	daleko	lub	nie	miał	nic	
do	powiedzenia.	Wielu	z	nas	żyje	tak	jakby	nie	było	dylematu:	dobro	czy	zło,	światłość	
czy	ciemność.	Akceptują	wszystko	nie	podejmując	trudu	oceny	i	wyboru.	A	jednak	taki	
dylemat	istnieje.	Jest	przecież	ciągłe	napięcie	miedzy	światłem,	a	ciemnością;	między	
życiem	z	Bogiem,	a	życiem	bez	Niego.	Między	tymi	wartościami	stoi	człowiek.	I	musi	
sam	dokonać	wyboru.	Bóg	jednak	w	swojej	dobroci	i	mądrości	ukazuje	wiele	znaków,	
tak	abyśmy	się	nie	zagubili	w	ciemnościach	świata:	w	hulankach,	pijatykach,	rozpuście,	
wyuzdaniu,	kłótniach	i	zazdrości.	To	może	stać	się	końcem	naszego	świata.	
	 Łatwo	wywnioskować	z	dzisiejszej	Ewangelii,	że	w	czasach	ostatecznych	nastąpi	
moralny	upadek	ludzi	–	jak	to	było	za	dni	Noego.	Również	św.	Paweł	pisze:	A	wiedz	to,	
że	w	dniach	ostatnich	nastąpią	chwile	trudne.	Ludzie	bowiem	będą	samolubni,	chciwi,	
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wyniośli,	pyszni,	bluźniący,	nieposłuszni	rodzicom,	niewdzięczni,	niegodziwi,	bez	serca,	
bezlitośni	...	miłujący	raczej	rozkosz	niż	Boga	(2	Tm	3,1-4).	W	tym	łączeniu	końca	świata	
z	zepsucie	moralnym	człowieka	wielu	dopatrywało	się	zwykłego	moralizatorstwa	za-
prawionego	pesymizmem.	Rok	1945	przyniósł	pierwszy	namacalny	dowód,	że	kryła	się	
w	tym	słuszna	intuicja,	realistyczne	przeczucie.	Gdy	6	sierpnia	–	wspomnianego	roku	
–	lotnik	amerykański	z	rzucił	bombę	atomową	na	Hiroszimę,	zabijając	200	tysięcy	ludzi,	
zawołał	przerażony:	„O	mój	Boże,	cośmy	zrobili!”.	Jego	przerażenie	było	całkowicie	
uzasadnione.	Możemy	 stwierdzić,	 że	 od	 tego	 dnia	 łatwo	 nam	 zrozumieć,	 iż	wskutek	
egoizmu	i	nienawiści	koniec	świata	może	nastąpić	wcześniej,	niż	z	powodu	jakiejkolwiek	
kosmicznej	katastrofy.	Myśląc	o	groźbie	jaką	niesie	bomba	atomowa	-	Roman	Branstaet-
ter	(+1988)	powiedział:	nie	mam	wielkiego	zaufania	do	mądrości	ludzi,	do	ich	rozsądku,	
ale	wierzę	w	ich	trwogę.	W	paniczną	trwogę	przed	wybuchem	nowej	wojny.	Może	ta	
trwoga	zastąpi	rozum,	którego	coraz	bardziej	brak	ludzkości.	Jeśli	miłość	do	rodziców	
nie	powstrzymuje	dzieci	przed	zabójstwem;	miłość	rodziców	do	dzieci	nie	powstrzymuje	
ich	przed	aborcją	lub	znęcaniem	się	–	co	może	powstrzymać	takich	ludzi,	gdy	zamiast	
„baysboolowego”	kija	dostaną	moc	broni	atomowej?	Oczywiście	zdajemy	sobie	sprawę,	
że	niebezpieczeństwo	tkwi	nie	w	energii	atomowej,	ale	w	samym	człowieku.	Nie	ma	
potrzeby	-	pisze	bp	Fulton	Sheen	–	obawiać	się	tej	energii,	jak	nie	ma	powodu	obawiać	
się	słońca,	ponieważ	Bóg	używa	energii	zawartej	w	atomach,	aby	oświetlać	i	ogrzewać	
świat...;	gdyby	najbardziej	niszcząca	z	tych	bomb	dostała	się	w	ręce	św.	Franciszka	z	
Asyżu	–	nie	zginąłby	nawet	najmniejszy	ptak”.	
	 Widzimy	 jakże	wiele	 zależy	 od	 serca	 człowieka.	Nie	 tylko	 zbawienie	 samego	
siebie,	lecz	życie	doczesne	i	wieczność	innych.	Zechciejmy,	więc	przeżyć	ten	Adwent	
godnie,	zdrowo,	spokojnie	i	przyjaźnie.	Wzbudźmy	pragnienie	dobrego	życia.	Skorzys-
tajmy	z	czasu	Bożej	łaski	jaką	będą	zbliżające	się	rekolekcje.	Pamiętajmy	my	czekamy,	
aż	skończy	się	wszystko	co	jest	śmiercią	i	zacznie	się	życie;	ale	Bóg	też	czeka	na	Twój	
powrót.	Powrót	do	domu	Ojca.		Amen.

ks. Jarosław Stefaniak
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Już teraz czuwaj!

„A dobrze żyć nie odkładaj!” (J. Kochanowski) 
 1. Wybredne oczekiwanie 
	 Było	to	w	małym,	polskim	miasteczku	w	latach	siedemdziesiątych	naszego	stule-
cia.	W	tym	czasie	żyło	się	w	Polsce	raczej	nieźle.	Stopa	życiowa	przeciętnego	obywatela	
nie	była	za	wysoka,	ale	prawie	wszystko	można	było	kupić.	Oczywiście,	 jeżeli	miało	
się	pieniądze.	Trudno	jednak	było	kupić	samochód.	Nie	było	ich	w	sklepach.	Tylko	ci,	
którym	udało	się	wyjechać	za	granicę,	po	powrocie	mówili,	że	na	„Zachodzie”	samo-
chody	kupuje	się	w	sklepach.	Nie	wszyscy	w	to	wierzyli.	Dla	wielu	wydawało	się	 to	
niemożliwe.	Przecież	w	Polsce	potrzebny	był	przydział,	 talon	na	 samochód.	Dopiero	
to	otwierało	drogę	do	kupna	samochodu.	Nie	każdy	mógł	otrzymać	taki	talon.	Przede	
wszystkim	trzeba	było	należeć	do	PZPR.	Następnie	trzeba	było	być	przynajmniej	dyrek-
torem	ważnego	zakładu	pracy,	górnikiem,	przodownikiem	pracy,	lekarzem,	taksówkar-
zem	itp.	i	oczywiście	mieć	do	tego	znajomości	i	odpowiednio	dużo	pieniędzy.	Potrze-
bne	one	były	na	„opłacenie	znajomości”	i	zakup	samochodu,	który	był	poza	zasięgiem	
przeciętnego	obywatela.	W	takiej	sytuacji	pojawienie	się	w	małym	miasteczku	nowego	
samochodu	i	nowego	taksówkarza	było	wydarzeniem	na	miarę	całego	miasteczka,	powi-
atu,	a	może	miało	nawet	jeszcze	większy	zasięg.	
	 W	 tych	 czasach	 na	 postoju	 „Taxi”,	 z	 różnych	względów,	 było	 niewiele	 samo-
chodów.	 Stąd	 jedna	 taksówka	 więcej	 –	 stanowiła	 wydarzenie	 ważne	 i	 niezwykłe.	
Uważano,	że	można	będzie	łatwiej	i	szybciej	skorzystać	z	usług	taksówkarza.	Ale	wkrótce	
wszyscy	już	wiedzieli,	że	„sprawa”	nie	jest	taka	prosta	i	oczywista.	Nowy	taksówkarz	nie	
chciał	wozić	pasażerów	do	pobliskich	wiosek	czy	do	sąsiadujących	małych	miasteczek.	
Mówił,	że	on	będzie	tylko	jeździł	do	odległej	o	200	kilometrów	Stolicy.	Stał	więc	codzi-
ennie	na	postoju	i	czekał	na	kurs	do	Warszawy.	
 2. Na co ty czekasz? 
	 Ile	razy	wspomniany	taksówkarz	zawiózł	pasażerów	do	stolicy?	Tego	dokładnie	
nie	wiadomo.	Ale	prawdopodobnie	nie	miał	ani	jednego	kursu	do	Warszawy.	Miał	chyba	
jednak	czas	i	pieniądze	na	to,	aby	bezczynnie	siedzieć	na	postoju	„Taxi”.	Czekał	na	coś	
specjalnego,	tracąc	bezcenny	czas!	Takie	zachowanie	człowieka	dorosłego	należy	uznać	
za	nieroztropne.	W	kontekście	 jego	dziwnego	postępowanie	należy	postawić	pytanie:	
„Czy	my	żyjemy	roztropnie?”	A	biorąc	pod	uwagę,	że	dzisiaj	 rozpoczynamy	adwent,	
a	więc	czas	oczekiwania	na	Boże	Narodzenie	i	przyjście	Jezusa	Chrystusa	przy	końcu	
czasów,	 trzeba	 postawić	 bardziej	 szczegółowe	 pytanie:	 „Na	 co	my	 czekamy?”	 Jeżeli	
głęboko	zastanowimy	się	nad	tym	pytaniem,	może	się	okazać,	że	my	„czekamy	na	to,	
aby	zacząć	czekać!”	„Czekamy	na	czekanie!”	Oznacza	to,	że	jesteśmy	po	prostu	leniwi	
w	sprawach	dotyczących	Boga,	zbawienia,	życia	religijnego.	A	może	my	również	mamy	
jakieś	 swoje	 „wybredne	 czekanie”?	Może	my	 również	 czekamy	 na	 coś	 specjalnego?	
Na	jakąś	szczególną	okazję.	Na	jakiś	cud.	Na	jakiś	wstrząs,	który	przemówiłby	do	nas	i	
powiedziałby	nam:	„Człowieku	zmądrzej!	Ocknij	się!	Zacznij	porządnie	żyć!	Tak	dalej	
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nie	można!	Wyrwij	się	z	tego	swojego	codziennego	marazmu!”	A	tymczasem	może	ciągle	
zwlekamy	z	czekaniem	na	Zbawiciela?	Ciągle	odkładamy	na	później	to,	aby	w	każdej	
chwili	być	gotowym	na	spotkanie	z	Panem.	Czyli	ciągle	odkładamy	na	„potem”	to,	by	
być	człowiekiem,	który	już	dzisiaj	czuwa!	Jest	gotowy	na	przyjście	Pana.	Dobrze	żyje.	
Jest	święty.	Może	mówimy	sobie:	„Przecież	jeszcze	mam	czas”,	„Nie	ma	do	czego	się	
spieszyć”,	„Po	co	się	spieszyć?”	Będę	stary,	to	będę	siedział	w	kościele	będę	chodził	z	
różańcem	w	ręku	–	teraz	nie	mam	na	to	czasu!	Są	ważniejsze	rzeczy	do	zrobienia”.	
 3. Nie odkładaj na później 
	 Na	podobne	pokusy	był	 również	wystawiony	św.	Augustyn.	Pisze	on	o	 tym	w	
swoich	Wyznaniach.	Bóg	wzywa	go	do	nawrócenia.	Przynagla	do	zmiany	grzesznego	
życia.	Natomiast	stare	przyzwyczajenia	kuszą,	aby	w	dalszym	ciągu	iść	drogą	grzechu,	
aby	 nie	wyrywać	 się	 ku	 światłu,	 ku	Bogu,	 ku	 zbawieniu.	Dusza	 św.	Augustyna	wiła	
się	 i	 skręcała	w	 tych	 trudnych	konfliktach.	Z	 jednej	 strony	wzywał	 ją	Bóg,	z	drugiej	
wieloletnie	przyzwyczajenia.	„Dawne	przyjaciółki”	„ciągną	go	za	szatę	ciała”	i	szepczą:	
„Żegnasz	 nas?	 pomyśl,	 że	 od	 chwili,	 kiedy	 cię	 opuścimy,	 ta	 rzecz	 nie	 będzie	 ci	 już	
dozwolona,	ani	ta	druga,	i	to	na	zawsze!”	Sam	Bóg	ponagla	go,	by	nawrócił	się	czym	
prędzej,	a	Augustyn	błaga:	„Nie	od	razu,	jeszcze	choć	chwilę!”	I	całe	tygodnie	spędza	w	
niezdecydowaniu,	w	walce	wewnętrznej,	aż	wreszcie,	z	pomocą	dopingu	Bożego,	zbiera	
się	na	odwagę	i	podejmuje	decyzję	(por.	A.	Luciani,	Listy do sławnych postaci,	s.	27).	
Nawraca	 się.	Staje	 się	nowym	człowiekiem	 i	 zostaje	 świętym!	Każdy	człowiek,	 szc-
zególnie	ten,	który	potrzebuje	gruntownego	nawrócenia,	nie	może	się	ociągać,	odwlekać	
nawrócenia	w	nieskończoność,	w	bliżej	nie	określoną	przyszłość.	Musi,	z	pomocą	Boga,	
zrobić	to	„dzisiaj”!	Jeżeli	bowiem	nie	zrobi	 tego	dzisiaj,	nie	zrobi	 tego	nigdy.	Albino	
Luciani,	przyszły	papież	Jan	Paweł	I,	snuje	następującą	refleksję:	Burze,	które	były	złem	
w	przeszłości,	teraz	stają	się	dobrem,	jeśli	dopingują	nas	do	poprawy,	do	zmiany;	stają	
się	klejnotem,	jeśli	ofiarujemy	je	Bogu,	dając	Mu	sposobność	przebaczenia.	Ewangelia	
wśród	przodków	Jezusa	wymienia	cztery	kobiety,	z	których	trzy	były	nie	całkiem	godne	
polecenia:	Rahab,	Tamar	i	Batszebę.	Jest	tajemnicą	pokory,	że	te	kobiety	zostały	przyjęte	
przez	Chrystusa,	że	zostały	dopuszczone	do	Jego	genealogii,	ale	także	jest	to	w	ręku	Boga	
argument	uspokajający	dla	nas:	możecie	zostać	świętymi,	jakakolwiek	byłaby	historia	
waszej	rodziny,	temperament	i	krew,	wasza	osobista	przeszłość!	Byłoby	jednak	błędem	
czekać,	odkładać	wciąż	na	później.	Kto	wchodzi	na	drogę	„później”,	wyjdzie	na	drogę	
„nigdy”.	Znam	kogoś,	kto	ze	swego	życia	uczynił	coś	na	kształt	„poczekalni”.	Pociągi	
przychodzą	i	odchodzą,	a	on:	„Pojadę	następnym	razem!	Wyspowiadam	się	przy	końcu	
życia!”	O	„walecznym	Anzelmie”	mówił	Visconti-Venosta:	„Mija	dzień,	mija	drugi,	lecz	
nie	wraca	waleczny	Anzelmo”.	
	 Tutaj	mamy	sytuację	odwrotną:	Anzelma,	który	w	ogóle	nie	wyrusza.	„Czy	nie	
będę	mógł	nawrócić	się	później?”	–	„Zapewne,	ale	może	to	będzie	trudniejsze	niż	teraz:	
grzechy	powtarzane	stają	się	przyzwyczajeniem	i	więzami,	które	coraz	trudniej	zerwać.	
Teraz,	od	razu,	bardzo	proszę!”	
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 4. Zadatek zbawienia 
	 To	właśnie	 jest	 czuwanie,	 oczekiwanie.	 „Teraz”,	 „dzisiaj”,	 „od	 razu”.	W	 tych	
słowach	zawiera	się	prawdziwa	mądrość	życiowa	człowieka	wierzącego.	Nie	zwlekać,	
nie	 odkładać	 na	 potem,	 ale	 już	 dzisiaj	 żyć	 pełnią	 chrześcijańskiego	 życia.	 Już	 dzi-
siaj	 troszczyć	 się,	 zabiegać	o	 to,	 co	 jest	 najważniejsze.	A	najważniejszą	 „rzeczą”	dla	
człowieka	wierzącego	jest	zbawienie.	I	teraz,	w	adwencie,	jest	najbardziej	stosowny	czas	
do	zatroszczenia	się	o	swoje	zbawienie.	To	nie	ksiądz	ma	zmuszać	mnie	do	tego,	bym	
był	święty.	To	nie	mama,	ojciec	czy	żona	mają	ciągle	przypominać	mi	o	modlitwie,	Mszy	
św.,	spowiedzi.	Ja	sam,	każdy	z	nas,	musi	zabiegać	o	swoją	świętość,	to	znaczy	o	swoje	
zbawienie.	Święty	Paweł	kreśli	w	swoim	liście	do	Filipian	jedne	z	najważniejszych	słów	
Nowego	Orędzia.	Dotyczą	one	właśnie	zbawienia,	o	które	trzeba	samemu	się	troszczyć.	
Oto	te	słowa:	„zabiegajcie	o	własne	zbawienie	z	bojaźnią	i	drżeniem”	(Flp	2,12).	A	w	
dzisiejszej	Ewangelii	Jezus	Chrystus	wzywa	nas	do	czuwania,	do	troski	o	swoje	zbawie-
nie	w	każdym	czasie,	ponieważ	nie	wiadomo	kiedy	przyjdzie	czas	zbawienia.	Z	 tego	
względu	zawsze,	w	każdej	chwili	trzeba	„być	gotowym”	–	to	znaczy	być	świętym.	Tylko	
bowiem	dla	świętych	jest	zbawienie.	Ksiądz	Tymoteusz	pisze,	że	„my	wszyscy	musimy	
na	ziemi	dorosnąć	do	nieba,	dojść	do	ziemi	obiecanej.	(...)	Bądź	pewien,	pisze	dalej,	tam	
już	cię	nie	będą	wychowywać.	Tam	już	trzeba	być	wychowanym.	Nie	pchaj	się	do	nieba	
z	tłumem,	nie	wchodź	prosto	z	ulicy,	trzeba	mieć	ubranie	świąteczne,	nie	można	zaspać,	
niech	ci	nie	braknie	oliwy	 jak	głupim	pannom”	(por.	Ks.	Tymoteusz,	Panie, do kogo 
pójdziemy?,	s.	99	n.).	Stawia	też	bardzo	prowokujące	pytanie:	„A	może	ty	zrezygnowałeś	
z	nieba?”	Nie	warto,	a	nawet	nie	wolno	rezygnować	z	nieba.	Bo	jeżeli	zrezygnujemy	z	
nieba,	to	cóż	nam	zostanie?	Właśnie	–	do	kogóż	wówczas	pójdziemy?	Jaki	będzie	cel	
naszego	życia?	Jaki	będzie	jego	sens?	Jakie	znaczenie	będą	miały	wówczas	nasze	wysiłki,	
smutki	i	radości,	praca	i	zabawa,	miłości	i	troski,	dzieci,	mąż,	żona	i	wszystko	to,	co	nas	
otacza?	Czuwaj	więc,	zabiegaj	o	swoje	zbawienie,	o	swoją	świętość,	abyś	nie	zmarnował	
życia	–	tego,	tu	na	ziemi	i	tego	wiecznego,	które	już	„tu”	się	zaczyna.	Jan	Kochanowski	
przestrzega,	aby	życia	w	świętości	nie	odkładać	na	później.	Na	czas	bliżej	nie	określony.	
W	Pieśni	XV	nasz	poeta	pisze:	
„A	przyszły	czas	Bóg	ma	w	mocy,	
Pogrążony	w	twardej	nocy.	
Dosyć	na	rozum	człowieczy	
Dzień	dzisiejszy	mieć	na	pieczy;	
Ostatek	na	Boga	wkładaj,	
A	dobrze	żyć	nie	odkładaj!	
Żyj	dobrze,	nie	odkładając;	
Bo	dalszych	czasów	czekając,	
Niepodobnym	obyczajem,	
Nie	począwszy	żyć,	przestajem”	(J. Kochanowski, Pieśni. Księgi wtóre, Pieśń XV) 
	 Jan	Kochanowski	zawarł	w	tej	Pieśni	przesłanie,	że	ten	kto	już	dzisiaj	nie	żyje	
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dobrze,	święcie,	przestaje	żyć	–	tak	jakby	w	ogóle	nie	żył.	Tylko	dobre	życie,	w	świętości	
jest	godne	miana	prawdziwie	ludzkiego	życia.	Takiego,	które	jest	zadatkiem	i	początkiem	
wiecznego	życia	z	Bogiem	i	z	tymi,	których	kochamy.	

Ks.Witold Wojsa

,, Odnów nas, Boże i daj nam zbawienie ”.

Obraz Ziemi świętej bez Boga.
												Pamiętam	takie	lata,	w	których	bez	przerwy	ogłaszano	wycieczki,	pielgrzymki	do	
Ziemi	świętej.	Wielu	z	nas	odkładało	sobie	skromne	złotówki	,	aby	choć	na	kilka	dni	udać	
się	do	Ziemi	Świętej	i	przejść	śladami	Chrystusa.	Udało	się,	pojechałem	do	Jerozolimy,	
Betlejem,	Nazaretu.	To	był	dla	mnie	już	nie	Adwent	–	ale	Żywa	Ewangelia	czytana	ze	
wzruszeniem.	Wtedy	był	spokój,	nie	było	słychać	strzałów,	nie	lała	się	ludzka	niewinna	
krew.	Dotykałem	z	szacunkiem	miejsca	zwiastowania,	narodzenia,	ugiąłem	się	duchowo	
i	fizycznie	na	Golgocie	i	na	Górze	Oliwnej.	Przeżyłem	to	jako	wielkie	rekolekcje	w	moim	
życiu.	W	podobny	sposób	przezywał	każdy	stykający	się	z	żywymi	śladami	Chrystusa	
każdy	z	pielgrzymów.	
												A	obecnie?	Jedni	obliczają	straty	na	skutek	braku	turystów	i	pielgrzymów.	Inni	
okryci	 bólem	spoglądają	na	plamy	krwi	 i	 na	 zwalone	domy.	Ziemia	Chrystusa	nadal	
krwawi,	przemawia	do	 ludzi	 ludzką	żądzą	 i	nienawiścią.	Człowiek	zniszczył	radość	 i	
pokój	tej	ziemi.	Gorę	wzięły	ludzie	ambicje,	przewrotność	i	upór.
Ruiną	człowieka	staje	się	serce	bez	Boga						
            Bądźmy	ostrożni	–	życie	każe	ludzi	pysznych,	zarozumiałych,	naiwnych.	Chyba	
nie	 jednemu	 z	 nas	 życie	 dało	 się	we	 znaki,	 podobnie	 jak	 przezywającym	miesiące	 i	
lata	wojny	w	Izraeli	i	Palestynie.	Tamta	ziemia	przeżyła	różne	niewole	.	Była	niewola	
asyryjska,	babilońska,	rzymska	–	teraz	nastał	czas	niewoli	zła,	zachłanności	i	głupoty.	O	
jak	straszną	jest	niewola	grzechu,	w	której	główną	rolę	ogrywa	szatan.	
												Mam	głębokie	przekonanie,	że	i	w	naszym	życiu,	w	naszej	polskiej	rzeczywistości	
nie	można	sobie	pozwolić	na	brak	czuwania,	na	stan	błogiej	beztroski.	Nastolatek	nam	
popie,	ale	cię	bracie	oszukano,	naciągnięto,	nabito	w	butelkę.	Świat	reklam,	obiecanek,	
pięknych	słów	doprowadza	nas	do	rozczarowań	.	Wystarczy	krotka	łatwowierność,	by	
skosztować	goryczy	braku	ostrożności.	Byłem	naiwny,	dałem	się	nabrać	dzisiejszym	sz-
tuczkom.	Kiedy	życie	nas	wreszcie	czegoś	nauczy	?	Ktoś	powiedział	z	żalem	–	chciałem	
się	poddać	darmowemu	uszczęśliwieniu,	a	ono	tak	mnie	zniszczyło.
												Sięgnijmy	na	głębię	,	do	duszy	człowieka		dającemu	się	uszczęśliwić	radościami	
tej	 ziemi,	 naszej	 współczesnej	 rzeczywistości,	 różnym	 okazjom		 do	 takich	 i	 innych	
czynności.	Jak	więc	wygląda	wnętrze	człowieka	po	zniszczeniu	wiary,	człowieka	wyr-
wanego	z	prawideł	Chrystusowej	Ewangelii.	To	stan	już	nie	tzw.	Ziemi	świętej,	to	ruina	
człowieka	,	któremu	zachciało	się	uszczęśliwienia	poprzez	smak	grzechu,	przyjemności	
doczesnych.	Zapomniał	biedak	o	tym,	że	i	dzisiaj	trzeba	wzmóc	czujność	,	przywrócić	
piękno	śladów	Chrystusa	nakreślonych	przecież	Jego	obecnością	w	naszym	sercu	przez	
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wiele	lat.	Chrystus	już	nie	mający	prawa	bytu	tam	w	żydowskiej	i	arabskiej	krainie	,	nie	
mający	prawa	bytu	w	sercu	człowieka.	
	 Przepiękna	liturgia	dzisiejszej	niedzieli	zdaje	się	już	nie	wołać,	ale	krzyczeć	ku	
niebu	 z	wielką	 tęsknota	 i	 niepokojem.	Boże,	 abyś	 rozdarł	 niebiosa	 i	 zstąpił...	 czemu	
pozwalasz	nam	błądzić	z	dala	od	twoich	dróg.	Opadliśmy,	jak	zwiędle	liście		na	ziemię,	
a	nasze	winy	poniosły	nas,	jak	wicher	...	Boże	skryłeś	swoje	Oblicze	przed	nami	!!!	(	
pierwsze	czytanie	).
	 Jakie	 jest	 wyjście	 z	 takiej	 sytuacji	 ?	 –	 Trzeba	 w	 porę	 rozkopać	 nasze	 gruzy,	
wydostać	się	na	zewnątrz,	póki	w	nas	jest	jeszcze	trochę	życia	i	Boskiego	blasku	.	Boski	
Psalmista	 podpowiada	 nam	 słowa	 do	modlitwy	 serca	 :	 ,,	Odnów	 nas	Boże,	 daj	 nam	
zbawienie	”	!
							Kiedy	Pan	Jezus	w	dzisiejszej	Ewangelii	mówi	nam	o	czuwaniu,	 to	z	pewnością	
pragnie	czegoś	więcej	,	niż	siedzenia	przy	zegarku,	przy	telewizorze,	no	bo	przecież	idą	
święta.	Chrystusowi	chodzi	tutaj	o	inne,	głębokie	nastawienie	naszego	życia	na	naszą	
postawę	wobec	Boga,	do	naszych	bliźnich,	do	własnego	zbawienia.	Chodzi	o	dokonanie	
korekty	naszego	kursu	przez	ocean	życia.	Zagubiliśmy	gdzieś	po	drodze	nie	tylko	sprawę	
czuwania,	 bezpieczeństwa,	 ale	 i	 naszą	 odpowiedzialność	 za	 życie.	 Jakże	wypaczona	
została	nasza	wolna	wola,	zakurzona	roztropność	,	a	ludzka	godność	przykryta	błotem	
zdrady	najzdrowszych	zasad	–	nauki	Ewangelii
							Oto	 jeszcze	 raz	 –	 kolejny	Adwent.	 Jeszcze	 jeden	 raz,	może	 dla	wielu	 z	 nas	 os-
tatni	 –	wołanie	Chrystusa	 :	 ,,	 czuwajcie,	 bo	 nie	wiecie	 kiedy	Pan	domu	przyjdzie	 ...	
Czuwać,	to	pamiętać	o	drogach	Pana,	to	chodzić	Jego	ścieżkami,	a	jeśli	zdarzyło	nam	
się	pobłądzić,	to	wrócić	na	nie	z	manowców	życia.	To	jeszcze	jedna	szansa	dana	Bogu,	
który	chce	przyjść	do	nas,	aby	nas	umocnić	i	uczynić	ludźmi	gotowymi	na	dzień		Pański.	
Pamiętajmy	–	życie	karze	naiwnych	!
												 Podoba	mi	 się	myśl	 –	 czas	 adwentu	dany	nam	 jeszcze	 raz	po	 to,	 abyśmy	 się	
obudzili,	 abyśmy	obudzili	 naszą	 pamięć,	wspomnieli	 na	wieloletnie	 doświadczenia	 z	
naszego	życia.	To	nie	Bóg	o	nas	zapomniał,	ale	my	zapominamy	o	Nim	!	To	nam	tak	
trudno	wziąć	się	do	naprawy	tego,	cośmy	zniszczyli,	co	zepsuliśmy.	Bóg	zbyt	wiele	za	
nas	zapłacił,	zgodził	się	za	nas	dać	najwyższą	cenę.
						 O	 bólu	 nieobecności	 Boga	 tak	 wiele	 już	 w	 życiu	 słyszeliśmy,	 może	 i	 sami	
spożywaliśmy	cierpkie	owoce	lat	czy	miesięcy	jakby	powtórnego	pogaństwa,	odejścia,	
braku	Boga		na	co	dzień	w	rodzinie,	w	naszym	sercu,	a	nawet	w	naszym		narodzie.	Naród	
na	wygnaniu,	Jerozolima	zniszczona,	świątynia	–	duma	narodu	-	sprofanowana	,	a	dla	
ludzi:	,,	przyszłość	bez	przyszłości!”	To	nie	tylko	ból	Proroka	z	powodu	Jerozolimy,	to	
ból	wielu	narodów	obecnie.	Czy	więc	stać	nas	na	to,	aby	znaleźć	czas	dla	Boga,	czy	stać	
nas	na	czuwanie	i	rozsądek	?	
												Tym	wezwaniem:	uważajcie	i	czuwajcie	rozpoczynamy	kolejny	w	naszym	życiu	
Adwent.	Wzruszająca	jest	czułość,	delikatność	Pana	Jezusa,	który	na	nas	nie	krzyczy,	nie	
grozi	nam,	nie	robi	wyrzutów,	lecz	z	troską	zwraca	się	do	nas	nie	znających	czasu	Jego	
przyjścia.	Wzywa	nas	do	czuwania	będącego	niczym	innym,	 jak	pewnym	napięciem,	
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niepokojem	 roztropnego	wartownika.	Możemy	 i	 powinniśmy	 się	 obudzić	 ,	 uprzątnąć	
wszystko	wokół	siebie	i	w	sercu	–	przyjść	do	Niego	z	pokorą	i	prawdą	o	sobie		i	o	naszym	
życiu	z	bliskimi.
								Z	Chrystusem	jaśniejsze,	radośniejsze	jest	życie.	Bez	Chrystusa	tak	szybko	schodzi	
się	na	bezdroża,	na	grunt	nie	pewny	pod	nogami.	Jeden	z	wielkich	Francuzów	(	Lenau)	
straciwszy	wiarę	w	Boga	–	borykał	się	nie	mogąc	znaleźć	sobie	miejsca.	Udręka	trwała	
jakby	w	nieskończoność.	Długi	 to	był	adwent	 ,	czas	wyjścia	z	własnych	gruzów.	Nie	
znalazł	 potem	 słów,	 aby	 wyrazić	 pustkę	 opuszczonej	 przez	 Boga	 duszy.	 Powiada	 :	
świat	stał	się	dla	mnie	miastem	o	niekończących	się	ulicach,	z	każdego	domu	szyderczo	
odgrażała	mi	się	śmierć	 i	zniszczenie	 ...	gdybyś	zajrzał	na	dno	mojej	duszy....	byłbyś	
przerażony	!	Boga	opuścić,	to	zginąć.	
												Odnów	nas	Boże	!	–	Tak	wołaliśmy	dzisiaj	w	responsorium	mszalnym	.	Pozwól	
nam	Boże	zacząć	od	nowa,	pozwól	mi	coś	jeszcze	dobrego	zrobić,	naprawić	w	czasie	
tego	Adwentu	 –	 nie	 chcę	 tylko	 czekać	 z	 założonymi	 rękami.	Nie	 dajmy	 się	 ponieść	
pewności	siebie,	ze	wszystko	jest	w	porządku,	wszystko	OK.	–	jak	w	komputerze.	Niech	
nie	bierze	góry	w	naszym	myśleniu	po	prostu	rutyna.	To	tak	bardzo	chwytliwy	haczyk	na	
naszą	próżność.	Niech	ostrzeżeniem	będą	dla	nas	słowa	napomnienia	:	gdyby	tak,	jak	my	
–	myślał	Bóg,	nie	wiem	co	byłoby	z	nami	–	ale	jeśli	my	będziemy	myśleli,	tak	jak	myśli	
Bóg	–	dana	nam	jeszcze	jedna	szansa	będzie	wspaniałym	dziełem.	
	 Co	stanie	się,	gdy	człowiek	nie	będzie	czuwał?	Gdy	przestanie	czuwać	matka	nad	
dzieckiem,	kierowca	prowadzący	pojazd,	 lekarz	nad	chorym,	dyżurny	w	czasie	biegu	
pociągu,	czy	żołnierz	w	czasie	odpowiedzialnej	warty?	Czuwanie	winno	mieć	charakter	
radosny,	ma	mieć	charakter	modlitwy,	to	wyraz	naszej	troski	o	rzeczy	bardzo	ważne	w	
życiu.	Popełniamy		często	wiele	błędów,	gubimy	się,	grzeszymy	bezdusznością.
						Nasze	życie	jest	Adwentem	,	jest	droga	do	celu,	do	kresu.	Te	wielkie	sprawy	Boże	nie	
mogą	nas	zaskoczyć,	w	czasie	naszego	błądzenie.	Być	gotowym,	to	czuwać,	odświeżyć	
w	sercu	naszą	bojaźń,	wrażliwość,	uleczyć	nieśmiałość,	brak	odwagi	spojrzenia	prawdzie	
w	 oczy.	Matka	w	 domu	 na	 święta	 umyje	 szyby	w	 oknach,	 bo	 chce	 dobrze	widzieć,	
swoją	matczyną	gorliwością	będzie	nas	pociągać	do	udziału	w	rekolekcjach,	by	w	porę	
otworzyć	drzwi	Chrystusowi.
								 Niech	 nam	w	 tych	 dniach	 towarzyszy:	 gotowość	 powrotu	 do	 Boga,	 rozpalenie	
Boskiej	nadziei	w	sercach.	Oczyśćmy	z	naleciałości	naszą	wiarę,	w	życiu	codziennym	
ożywiajmy	wzajemną	miłość.	To	prawda,	czuwanie	jest	wielkim	wysiłkiem.	Może	zbyt	
mało	ludzi	czuwa	i	czeka	–	ale	my	będziemy	czuwać	i	czekać,	by	Chrystus	nie	zastał	
nas	śpiących.	Im	wcześniej	się	przebudzimy,	tym	więcej	zyskamy	dla	dobra	i	radości	z	
Bożego	Narodzenia.	Amen.
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I  niedziela Adwentu

“Tyś, Panie, naszym Ojcem... Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił” (Iz 63, 16. 19)
	 Od	 dnia	 pierwszego	 grzechu,	 kiedy	 Bóg	 olśnił	Adama	 obietnicą	 Odkupiciela,	
nadzieje	 ludzkości	 skierowały	 się	 ku	 zapowiedzianemu	zbawieniu.	Prorocy	byli	 jego	
niestrudzonymi	heroldami.	“Tyś,	Panie,	naszym	Ojcem,	Odkupiciel	nasz	to	Twoje	imię	
odwieczne...	 Oto	 Tyś	 zawrzał	 gniewem,	 bośmy	 grzeszyli	 przeciw	Tobie	 od	 dawna	 i	
byliśmy	zbuntowani...	A	jednak,	Panie,	Tyś	naszym	Ojcem”	(Iz	63,	16;	64,	4-7).	Głębokie	
poczucie	grzechu	i	niezdolności	człowieka	do	podniesienia	się	przeplata	się	z	pragnien-
iem	zbawienia,	z	ufnością	ku	Bogu	wyrażoną	w	słowach	niemal	ewangelicznych:	“Tyś	
naszym	Ojcem”.
	 Wydaje	 się,	 że	 Izajasz	 swoją	 wzruszającą	 modlitwą	 chciałby	 przyspieszyć	
przyjście	Zbawiciela:	“Obyś	rozdarł	niebiosa	i	zstąpił!”	(63,	19).	Historia	mówi,	jak	to	
wołanie	 zostało	wysłuchane	 i	 obietnica	Boga	wypełniona.	 Istotnie,	 niebiosa	 rozdarły	
się,	a	ludzkość	otrzymała	swojego	Zbawiciela,	Pana	Jezusa.	Prośba	Izajasza	jest	jednak	
ciągle	 aktualna,	 liturgia	 zaś	powtarza	 ją	w	czasie	Adwentu:	 “Obyś	 rozdarł	 niebiosa	 i	
zstąpił!”	Syn	Boży	historycznie	już	przyszedł	i	przez	swoją	mękę,	śmierć	i	zmartwych-
wstanie	zbawił	grzeszną	ludzkość.	Mimo	to	tajemnica	ta,	aczkolwiek	sama	w	sobie	już	
wypełniona,	powinna	aktualizować	się	dla	każdego	człowieka	i	stale	w	nim	ponawiać,	
by	przywieść	go	“do	wspólnoty	z...	Jezusem	Chrystusem,	Panem	naszym”	(1	Kor	1,	9).	
Dopóki	ta	wspólnota	nie	stanie	się	doskonałą,	czyli	dopóki	łaska	nie	ogarnie	i	nie	prze-
mieni	człowieka	całkowicie,	ma	on	jeszcze	powód	do	wyczekiwania	Zbawiciela.	Pan	
przychodzi	nieustannie	przez	sakramenty,	przez	swoje	słowo,	które	głosi	Kościół,	przez	
natchnienia	i	pobudki	wewnętrzne.	Nie	ma	końca	przyjmowaniu	Go	i	pragnieniu,	aby	
przychodził	zawsze,	w	sposób	coraz	bardziej	intymny,	głęboki,	przemieniający:	“Duch	
i	Oblubienica	[Kościół]	mówią:	<Przyjdź!>”,	i	każdy	wierny	powtarza:	“Przyjdź,	Panie	
Jezu”	(Ap	22,	17.	20).
	 Św.	Paweł	wyrażając	Koryntianom	radość	z	powodu	łaski	Bożej,	jaką	otrzymali	
w	Chrystusie	 -	w	Nim	 bowiem	 zostali	wzbogaceni	we	wszystko	 i	w	Nim	 posiadają	
wszelki	dar	-	wzywa	ich	do	oczekiwania	“objawienia	się	Pana”	(1	Kor	1,	4-7).	To	są	
owe	dwa	bieguny,	wśród	których	wznosi	się	łuk	chrześcijańskiego	Adwentu:	wdzięczna	
pamięć	o	narodzeniu	Zbawiciela	i	o	wszystkich	darach	otrzymanych	od	Niego	oraz	o	
Jego	 chwalebnym	“objawieniu	 się”	 na	 końcu	 czasów.	 Jeżeli	 ten	 okres	 środkowy	 jest	
istotnie	wypełniony	oczekiwaniem	świadomym	i	czynnym,	Bóg	sam,	jak	mówi	Apostoł,	
wiernych	“będzie	umacniał	aż	do	końca,	aby	byli	bez	zarzutu	w	dzień	Pana	naszego	Je-
zusa	Chrystusa”	(tamże	8).	Na	wierność	człowieka,	który	żyje	oczekując	swojego	Boga,	
odpowiada	wiernością	Bóg,	który	niezawodnie	dotrzymuje	swoich	obietnic.
	 Wierność	człowieka	zaś	powinna	być	taka,	jaką	ukazuje	Ewangelia	(Mk	13,	34-
37):	powinna	być	ofiarną	służbą	w	wypełnianiu	własnego	obowiązku	bez	poddawania	
się	zmęczeniu	czy	lenistwu.	Tak	jak	to	czyni	gorliwy	sługa,	który	nie	zasypia	podczas	
nieobecności	gospodarza,	lecz	spełnia	prace,	które	zostały	mu	zlecone;	kiedy	zaś	pow-
róci	gospodarz	“z	wieczora	czy	o	północy,	czy	o	pianiu	kogutów,	czy	rankiem”	(tamże	
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35),	zastanie	go	zawsze	na	swoim	miejscu,	oddanego	pracy,	nie	zalęknionego	jak	ktoś,	
kto	został	przyłapany	na	błędzie,	lecz	rozradowanego,	że	zobaczył	pana.	A	ponieważ	dla	
chrześcijanina	Bóg	jest	nie	tylko	Panem,	lecz	Ojcem,	spotkanie	będzie	pełne	radości.
-	Ty,	 o	 Panie,	 jesteś	 naszym	Ojcem,	 od	wieków	Twoje	 imię	 jest	 “Odkupiciel	 nasz”.	
Czemuż,	o	Panie,	dozwalasz	nam	błądzić	z	dala	od	Twoich	dróg	i	zatwardzać	nasze	serce,	
tak	że	się	nie	lęka	Ciebie?	Powróć	przez	miłość	ku	swoim	sługom...	O,	gdybyś	rozdarł	
niebiosa	i	zstąpił!	Ty	wychodzisz	naprzeciw	tym	wszystkim,	którzy	pełnią	sprawiedliwość	
i	pamiętają	o	Twych	drogach.	Oto	Tyś	zawrzał	gniewem,	żeśmy	zgrzeszyli	przeciw	Tobie	
od	dawna	i	byliśmy	zbuntowani.	Wszyscy	byliśmy	skalani	i	jak	brudne	szaty	są	wszystkie	
nasze	dobre	uczynki;	wszyscy	opadliśmy	zwiędnięci	jak	liście,	nasze	winy	zaś	poniosły	
nas	jak	wicher.
	 Nikt	nie	wzywał	Twojego	imienia,	nikt	się	nie	zbudził,	by	się	chwycić	Ciebie.	Bo	
skryłeś	swoje	oblicze	przed	nami	i	oddałeś	nas	w	moc	naszej	winy.	A	jednak,	o	Panie,	
Tyś	naszym	Ojcem.	Myśmy	gliną,	a	Ty	naszym	twórcą.	My	wszyscy	jesteśmy	dziełem	
rąk	Twoich.	Nie	gniewaj	się	zbytnio,	o	Panie,	i	nie	pamiętaj	ciągle	naszych	nieprawości.	
Oto	wejrzyj	na	nas,	jesteśmy	wszyscy	Twoim	ludem	(Iz	63,	16-19;	64,	4-8).
-	Okaż	mi,	Panie,	swoje	miłosierdzie	i	daj	mi	Twoje	zbawienie...
O	Mądrości	nieskończona,	przyjdź	i	prowadź	mnie	drogami	zbawienia.
O	Jasności	chwały	Ojca,	przyjdź	i	oświeć	mnie	blaskiem	cnót	Twoich.
O	Słońce	sprawiedliwości,	przyjdź	i	udziel	światła	i	żywotnego	ciepła	pogrążonemu	w	
cieniach	śmierci.	O	Królu	królów,	przyjdź	kierować	mną.	O	Nauczycielu	ludów,	przyjdź	
nauczać	mnie.
O	Zbawicielu	świata,	przyjdź	zbawić	mnie	(L.	da	Ponte).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy Żyć Bogiem, t. I, str. 34

Uważaj na siebie 

	 Słyszymy	dzisiaj,	w	pierwszą	niedzielę	adwentu	wezwanie:	Uważajcie i czuwaj-
cie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.	Musimy	zapytać	o	jakim	czasie	mówił	Pan	
Jezus?	 Jakie	 zegary	wyznaczają	 godziny	 i	minuty	 tego	 czasu...	 Pierwsi	 chrześcijanie	
mocno	wierzyli	w	to,	że	powtórne	przyjście	Jezusa	nastąpi	wkrótce,	za	ich	dni...	Gdy	zaś	
to	przeświadczenie	nie	spełniało	się,	twierdzono,	że	ponowne	przyjście	Zbawiciela	jest	
pewne,	ale	nieznane.	I	tak	jest	po	dziś	dzień.	
	 Często	 po	 przeistoczeniu	 wyznajemy:	 “Głosimy	 śmierć	 Twoją,	 Panie	 Jezu,	
wyznajemy	 Twoje	 zmartwychwstanie	 i	 oczekujemy	 twego	 przyjścia	 w	 chwale”.	 To	
przyjście	w	chwale	oznacza	paruzję,	czyli	ponowne	przyjście	Jezusa	na	ziemię.	Oczeki-
wanie	przyjścia	Jezusa,	szczególnie	uświadamia	nam	adwent.	Jeśli	tylko	właściwe	ten	
czas	rozumiemy...	Ten	czas,	z	jednej	strony	jest	wspomnieniem	historycznego	przyjścia	
na	ziemię	naszego	Zbawiciela.	Z	drugiej	zaś,	to	oczyszczenie	sumienia	i	serca,	by	Pan	
Jezus	w	Komunii	św.	mógł	przyjść	do	nas.	To	stanięcie	w	prawdzie	o	sobie	samym	ma	
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dotyczyć	dwóch	 spotkań.	Pierwsze	 to	 spotkanie	 z	Bogiem	w	Komunii	 św.,	 drugie	 to	
spotkanie	z	Bogiem	w	wieczności	po	swoje	śmierci.	Czy	rozumiemy,	że	tak	naprawdę,	
to	nie	są	dwa	spotkania,	ale	jedno...?	Stąd	nasze	życie	nie	powinno	być	wyglądaniem	
końca	świata,	ale	wyglądaniem	łaski	Bożej.	A	ona	jest	tuż!	“Łaska	wam	i	pokój	od	Boga	
Ojca	i	od	Pana	Jezusa	Chrystusa.	Nieustannie	dziękuję	mojemu	Bogu	za	was,	za	łaskę	
daną	wam	w	Chrystusie	Jezusie.	W	Nim	to	bowiem	zostaliście	wzbogaceni	we	wszystko	
(...)	tak	iż	nie	doznajecie	braku	żadnej	łaski”. A	prorok	Izajasz	o	tej	łasce,	jako	Bożym	
działaniu	pisze:	“Ani	ucho	nie	słyszało,	ani	oko	nie	widziało,	żeby	jakiś	bóg	poza	Tobą	
działał	tyle	dla	tego,	co	w	nim	pokłada	ufność.	Wychodzisz	naprzeciw	tych,	co	radośnie	
pełnią	sprawiedliwość	i	pamiętają	o	Twoich	drogach”.	
	 Być	gotowym	na	przyjęcie	Komunii	św.	 to	 tym	samym	być	gotowym	na	spot-
kanie	z	Bogiem.	Warunkiem	zaś	godnego	przyjęcia	Ciała	Chrystusa	jest	bycie	w	łasce	
uświęcającej.	Często	droga	do	tej	łaski	wiedzie	przez	konfesjonał	w	którym	otrzymujemy	
łaskę	odpuszczenia	grzechów.	
	 Wiele	 razy	 świadkowie	 Jehowy	 rozgłaszali	 datę	 końca	 świata.	 Nigdy	 to	 nie	
nastąpiło.	Świat	istnieje	a	my	z	nim.	Chyba	najtrudniej	uwierzyć	w	swoją	śmierć...	co	
pewien	czas	dowiadujemy	się	o	zejściu	z	tego	świata	naszych	bliskich.	Bierzemy	udział	
w	pogrzebach.	Ale	zawsze	to	są	oni...	nie	my...	nie	ja.	I	nie	chodzi	o	to,	byśmy	wyglądali	
swojej	śmierci,	albo	jak	świadkowie	Jehowy	końca	świata.	Ale	byśmy	kochali	Pana	Je-
zusa	i	z	miłości	do	Niego	przyjmowali	Komunię	św.	czyli	–	jak	sama	nazwa	wskazuje	
–	z	Nim	się	jednoczyli.	Nie	tylko	na	święta,	bo	co	to	za	miłość,	tylko	na	święta...	
	 Dopiero	zaczęliśmy	adwent,	a	już	w	witrynach	sklepowych	możemy	przeczytać	
życzenia:	Wesołych	Świąt	lub	tym	podobne.	Zapewne	wkrótce	będziemy	otrzymywać	
listy	 i	 kartki	 z	 życzeniami.	A	 spotykając	 bliskich,	 których	 nie	 widzimy	 na	 co	 dzień	
będziemy	składać	życzenia.	Niech	wszystkie	się	spełnią...	choć	to	tylko	życzenia.	Wez-
wanie	do	czujności	i	uwagi	to	coś	więcej	niż	życzenia,	to	moralny	obowiązek	wynikający	
z	wiary.	Wspomniany	na	początku	huragan	Katrina,	dał	 się	 rozpoznać	 i	przewidzieć.	
Dzięki	 temu	 znaczna	 część	mieszkańców	Nowego	Orleanu	 zdołała	 się	 ewakuować	 i	
ocaliła	swoje	życie.	Niestety	nie	zawsze	tak	przychodzi	śmierć.	Bywa,	że	nagle	i	nie-
spodzianie.	By	nie	zginąć	na	wieki	musimy	żyć	w	łasce	uświęcającej.	To	ona	daje	pokój	
serca,	 jako	dar	boży	dzięki	 łasce	uświęcającej	 spokojniej	 się	 śpi,	 żyje	 i	 umiera.	Stąd	
adwent	to	wezwanie	do	tego,	by	w	sercu	zawsze	było	święto,	dzięki	obecności	Boga	w	
nim.	Światowej	sławy	tenisista	stołowy	Andrzej	Grubba	nie	czuł	bólu,	gdy	jego	płuca	
coraz	bardziej	niszczył	nowotwór.	Gdyby	czuł	ból...	Jeśli	planujemy	iść	do	spowiedzi	
świętej	w	przeddzień	wigilii	albo	w	samą	wigilię	Bożego	Narodzenia,	to	dziś	jak	sobie	
rodzimy	z	wyrzutami	sumienia...?	A	jeśli	już	ich	nie	mamy,	to	z	czym	chcemy	przystąpić	
do	sakramentu	pojednania?	Może	pamiętamy,	jak	nasi	rodzice	mówili	do	nas:	Uważaj	
na	siebie.	Mówili	gdy	wsiadaliśmy	do	samochodu,	jechaliśmy	na	wakacje,	po	chorobie	
pierwszy	raz	wyszliśmy	z	domu.	Dziś	pewnie	nikt	nam	już	tak	nie	mówi:	Uważaj	na	
siebie.	Może	my	tak	mówimy	do	swoich	dzieci.	Ale	zawsze	Pan	Jezus	tak	do	nas	mówił	
i	mówi:	“Uważajcie	i	czuwajcie,	bo	nie	wiecie,	kiedy	czas	ten	nadejdzie”.	Czy	jeśli	ktoś	
nie	ma	wyrzutów	sumienia	to	znaczy,	że	nie	ma	grzechów?	Gdy	Andrzeja	Grubbę	nic	nie	
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bolało,	to	znaczy	że	był	w	pełni	zdrowy?	Niech	ten	czas,	który	jest	przed	nami,	wypełni	
troska	o	to,	by	w	naszych	sercach	było	coraz	więcej	miejsca	na	tego,	który	narodził	się	
gdy	nadeszła	Pełnia	czasu...	

ks. Maciej Kubiak - Otorowo
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