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Po co nam adwent?
Adwent ma przygotowaæ na 

œwiêtowanie Bo¿ego Narodzenia. 
Coraz czêœciej jednak œwiêta s¹ 
prze¿ywane w oderwaniu od 
tajemnicy Wcielenia Syna Bo¿ego. 
Jezus znajduje miejsce w ¿³óbku 
pod choink¹, ale trudniej Mu 
znaleŸæ mieszkanie w ludzkim 
sercu. Tajemnicê przychodz¹cego 
Dziecka naj³atwiej odczytuj¹ 
dzieci. Jak przygotowaæ ich na 
spotkanie z Jezusem? Po co nam 
adwent? 

Pytanie wydaje siê nieuzasadnione, bowiem wiemy, ¿e adwent to czas oczekiwania 
na Bo¿e Narodzenie. Kojarzy siê nam z roratami, lampionami, które wprowadzaj¹ nas 
w symbolikê œwiat³a i ciemnoœci. Podczas adwentu jesteœmy zachêcani do udzia³u 
w rekolekcjach, spowiedzi by dobrze przygotowaæ siê na ten szczególny dzieñ - dzieñ 
Bo¿ego Narodzenia.

I tak co roku? Czêsto w poœpiechu brakuje nam czasu na zrozumienie, dlaczego 
znowu w tym roku trzeba siê przygotowywaæ do Bo¿ego Narodzenia. Warto 
zastanowiæ siê, jaka jest ró¿nica w prze¿ywaniu wydarzeñ historycznych zwi¹zanych 
z naszym codziennym ¿yciem (np. nasze urodziny) a wydarzeniami liturgicznymi. 

Pierwsza niedziela adwentu rozpoczyna rok liturgiczny. Wa¿ne jest zrozumienie, 
¿e rok liturgiczny ró¿ni siê od roku kalendarzowego. Obydwa wskazuj¹ na wydarzenia, 
które mia³y miejsce w przesz³oœci, jednak¿e tradycja Judeo-chrzeœcijañska nadaje 
wydarzeniom liturgicznym inny wymiar. W wymiarze liturgicznym wydarzenia 
zbawcze nie s¹ tylko wspominaniem przesz³oœci. Uaktualniaj¹ siê, dziej¹ tu i teraz. 
Maj¹ równie¿ wymiar eschatologiczny. Zatem kiedy prze¿ywamy adwent i Bo¿e 
Narodzenie, dziêki Liturgii stajemy siê uczestnikami wydarzeñ, razem z prorokami 
ws³uchujemy siê w obietnice, jakie Bóg przygotowa³ dla nas, a nie tylko dla Izraela 
z czasów prorockich. Razem z prorokami, Maryj¹ i Józefem odkrywamy wielk¹ 
tajemnicê Wcielenia.

     (c.d. na str. 2 i 3)
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 3,1-6).

By³o to w piêtnastym roku rz¹dów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Pi³at by³ 
namiestnikiem Judei, Herod tetrarch¹ Galilei, brat jego Filip tetrarch¹ Iturei i kraju 
Trachonu, Lizaniasz tetrarch¹ Abileny; za najwy¿szych kap³anów Annasza i Kajfasza 
skierowane zosta³o s³owo Bo¿e do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodzi³ wiêc ca³¹ 
okolicê nad Jordanem i g³osi³ chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest 
napisane w ksiêdze mów proroka Izajasza: „G³os wo³aj¹cego na pustyni: Przygotujcie 
drogê Panu, prostujcie œcie¿ki dla Niego; ka¿da dolina niech bêdzie wype³niona, ka¿da góra 
i pagórek zrównane, drogi krête niech stan¹ siê prostymi, a wyboiste drogami g³adkimi. 
I wszyscy ludzie ujrz¹ zbawienie Bo¿e”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
CZY ZA£O¯Y£EM P£ASZCZ SPRAWIEDLIWOŒCI BO¯EJ?

W dzisiejszej liturgii s³owa prorok Baruch zapowiada ludowi Bo¿emu, 
¿e Pan chce go pokazaæ innym ludom jako wspania³y, przyobleczony 
„p³aszczem sprawiedliwoœci pochodz¹cej od Boga” i z „koron¹ chwa³y 
Przedwiecznego” na g³owie, doznaj¹cy pokoju, nazwany „chwa³a 
pobo¿noœci” oraz raduj¹cy siê tym, ¿e Bóg o nim pamiêta. Lud ten – jak 
wo³a³ Baruch – w odpowiedzi na ¿yczenie Boga winien siê nawróciæ, 
„zdj¹æ z siebie szatê smutku i utrapienia swego”, „podnieœæ siê”, „stan¹æ 
na miejscu wysokim” i poddaæ siê wyzwalaj¹cej z niewoli z³a mocy 
„s³owa Œwiêtego”.

Urzeczywistnienie pragnienia Boga mia³o sprawiæ przyjœcie na ziemiê Mesjasza, 
spe³nienie siê zapowiedzi danej przez Stwórcê upad³ej pierwszej parze ludzkiej, Adamowi 
i Ewie (por. Rdz 3,15). 

Drog¹ przygotowania siê ludu Bo¿ego do przyjêcia zbawczej obecnoœci Mesjasza mia³o 
byæ m.in.... spe³nienie wezwania œw. Jana Chrzciciela – prostowanie œcie¿ek dla Pana, 
porzucenie z³a i wybór dobra, podjêcie trudu odnowy swego odniesienia do Boga 
i bliŸnich, postêpowanie zgodne z poznan¹ wol¹ Bo¿¹.

Dzisiejsze s³owo Bo¿e mówi nam jasno, ¿e Bóg oczekuje od swych dzieci stylu ¿ycia, 
który dynamicznie przechodzi na wy¿szy poziom relacji z Nim samym. Wielkoœæ 
powo³ania, jakim lud Bo¿y zosta³ obdarowany, wyra¿ona choæby w s³owach: „W³ó¿ na 
g³owê sw¹ koronê chwa³y Przedwiecznego!” powinna wyzwoliæ w nas ¿yw¹ gorliwoœæ 
w wyznawaniu wiary i s³u¿bie Bogu.„Wszyscy ludzie ujrz¹ zbawienie Bo¿e”.(£k 3,6).

      (Dzieñ Pañski 59/2012)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Po co nam adwent? (c.d. ze str. 1)
W czasie adwentu Bóg chce nas przygotowaæ nie tylko do tego, ¿e w Betlejem rodzi siê dziecko, 

ale ¿e to dziecko jest równoczeœnie cz³owiekiem i Bogiem. Znaki, które towarzysz¹ tym narodzinom 
maj¹ nam pokazaæ, ¿e dzie³o Bo¿e ma nadzwyczajny charakter.

Podczas adwentu liturgia s³owa Bo¿ego przygotowuje nas do zbli¿enia siê do tej wielkiej 
tajemnicy. Czytamy teksty prorockie. Prorok to cz³owiek, który mówi, g³osi, ale jego s³owa 
nie pochodz¹ od niego. Jeremiasz pisze: "Kto mia³ moje s³owo, niech wiernie opowiada moje s³owo! 
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Co ma wspólnego s³oma z ziarnem - wyrocznia Pana" (Jer 23, 28). Prorok jest g³osem Boga, 
ale przede wszystkim jest tym, który s³ucha Boga, przyjmuje i gromadzi ka¿de s³owo Boga i 
przedstawia je ludziom. 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
W dniach od 16 do 30 listopada br. odby³a siê 

w naszej parafii zbiórka paczek œwi¹tecznych 
dla dzieci z domu dziecka na Ukrainie. Wielu 
paraf ian pozytywnie  odpowiedz ia ³o  na 
zaproszenie do w³¹czenia siê w proponowan¹ 
akcjê. Przyniesiono zarówno gotowe paczki, a tak¿e 
s³odycze do sporz¹dzenia prezentów i pieni¹dze, 
za które dokonaliœmy zakupów. M³odzie¿ 
z Parafialnej Szko³y Animatora sporz¹dzi³a paczki 
ze zgromadzonych produktów. Wszystkim, którzy 
w³¹czyli siê w bo¿onarodzeniow¹ pomoc 
serdecznie dziêkujemy za dar serca, za ofiarnoœæ 
i chrzeœcijañsk¹ postawê wobec bliŸnich,
tych najmniejszych, najs³abszych i najbardziej 
potrzebuj¹cych naszej pomocy.

     ks. proboszcz

W jaki sposób pomóc dzieciom prze¿yæ adwent? Co robiæ, by Bo¿e Narodzenie nie kojarzy³o siê im 
tylko z kolejnym obchodzeniem œwi¹t, ale ¿eby sta³o siê wydarzeniem zbawczym, dokonuj¹cym siê 
tu i teraz, z jego udzia³em?

Dzieciom w wieku przedszkolnym czytamy teksty proroctw, które zapowiadaj¹ przyjœcie 
Mesjasza, a tak¿e pomagaj¹ zrozumieæ, ¿e dziecko, które siê rodzi w Betlejem nie jest tylko 
cz³owiekiem podobnym do nas, ale jest Synem Boga. Proroctwa te podprowadzaj¹ nas w sposób 
namacalny w zrozumienie znaków, które zapowiadaj¹ o niezwyk³oœci tego wydarzenia. Ma³e 
dziecko nie rozumie jêzyka abstrakcyjnego, dlatego potrzebuje ono konkretu i takim konkretem 
pos³uguje siê Bóg, przemawiaj¹c do ludzi ustami proroka.

Dzieciom starszym mo¿na czytaæ równie¿ 
teksty prorockie o charakterze moralnym, 
które pomog¹ im znaleŸæ odpowiedŸ o to, 
jak siê przygotowaæ, co znaczy prostowaæ 
œcie¿ki, jak siê modliæ. Jednak istotne jest, 
aby dziecko przed dawaniem odpowiedzi 
B o g u  w i e d z i a ³ o ,  k i m  j e s t  t e n ,  
na którego czekamy.

Wszystkie te propozycje zosta³y zaczerpniête z doœwiadczeñ z dzieæmi w pracy katechetycznej 
opartej na Katechezie Dobrego Pasterza. Wiêcej na temat adwentu i Bo¿ego Narodzenia mo¿na 
znaleŸæ w przewodniku metodycznym "Ja jestem dobrym Pasterzem" oraz w ksi¹¿eczce dla dzieci 
"Ja jestem dobrym Pasterzem - adwent i Bo¿e Narodzenie". 
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Parafia Rzymsko - Katolicka pw. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
ul. Wojska Polskiego 135, 18-400 £om¿a

Konto: Bank Pekao SA 57 1240 1532 1111 0000 2055 6732
Proboszcz i kancelaria tel. 86 216 39 55, wikariat tel. 86 216 94 50

E’mail: dariusz.nagorski@gmail.com 
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. W drug¹ adwentow¹ niedzielê rozbrzmiewa wo³anie Œwiêtego Jana Chrzciciela: „Przygotujcie 
drogê Panu, prostujcie œcie¿ki dla Niego…”. To wezwanie do wytê¿onej pracy nad sob¹ 
i do nawrócenia. Pan pragnie przychodziæ do nas nieustannie, ale czy jesteœmy na to gotowi 
i przygotowani? Pan Bóg chce nas wszystkich obdarzaæ swoim mi³osierdziem. Czeka na nas ka¿dego 
dnia w sakramencie pokuty i pojednania.

2. Dzisiejsza niedziela jest Dniem modlitwy i pomocy materialnej Koœcio³owi na Wschodzie. 
Modlimy siê w intencji naszych braci i sióstr, zw³aszcza z krajów dawnego Zwi¹zku Sowieckiego. 
Po ka¿dej Mszy Œwiêtej mo¿na ich wesprzeæ materialnie, wrzucaj¹c ofiary do puszek.

3. Podczas Mszy Œwiêtej z udzia³em dzieci naszych najm³odszych parafian odwiedzi Œwiêty Miko³aj 
z okazji przypadaj¹cego dzisiaj jego wspomnienia. Niech ten dzieñ w nas wszystkich rozbudzi chêæ 
niesienia pomocy bliŸnim. W³¹czmy siê równie¿ w akcje pomocowe Caritas: trwa sprzeda¿ œwiec 
Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom, a wolontariusze z naszego parafialnego zespo³u Caritas 
w wiêkszych sklepach bêd¹ przeprowadzaæ zbiórkê ¿ywnoœci dla najbardziej potrzebuj¹cych.

4. We wtorek, 8 grudnia przypada uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. 
Zapraszamy na Msze Œwiête o godz. 7 , 9 , 11  i 18  podczas których bêdziemy prosiæ Maryjê 
o pomoc w walce z pokusami i grzechem, w walce o czystoœæ serca oraz o pe³nienie woli Bo¿ej 
w ¿yciu.W tê uroczystoœæ rozpocznie siê w ca³ym Koœciele nadzwyczajny Rok Œwiêty – Jubileusz 
Mi³osierdzia. Warto z tej racji siêgn¹æ po papiesk¹ bullê Misericordiae vultus, wyznaczaj¹c¹ treœci 
tego roku. Jest dostêpna m.in. w internecie.

5. Przypominamy o Mszach Œwiêtych roratnych o godz.7 .

6. Zapewniamy jubilatów i solenizantów rozpoczêtego tygodnia o naszej ¿yczliwoœci i modlitwie.
  Wasz Proboszcz
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

• w poniedzia³ek, 07 grudnia – œw. Ambro¿y, biskup Mediolanu, wybitny kaznodzieja i autor wielu hymnów 
liturgicznych, a tak¿e patron pszczelarzy.

Zapraszamy na rekolekcje adwentowe 13-16 grudnia 2015r.

Niedziela Msze œw. 7 , 9 , 11 , 13  dla dzieci, 15   dla m³odzie¿y do bierzmowania i 18 .

Poniedzia³ek–œroda 7 , 9 , 11 (we wtorek dla chorych), 16  dla dzieci, 18  dla m³odzie¿y 
i doros³ych.

00 00 00 00 00 00

00 00 30 00 00


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

