Na adwent

W niedzielÄ™ 29 listopada rozpoczyna siÄ™ Adwent - przygotowanie do uroczystoÅ›ci Narodzenia
PaÅ„skiego i przypomnienie o oczekiwaniu powtÃłrnego przyjÅ›cia Chrystusa na koÅ„cu czasÃłw.
Adwent to okres poboÅźnego i radosnego oczekiwania!

TO WIELKI DAR OD BOGA

Aby czas czuwania i radosnego oczekiwania, wrÄ™cz wychodzenia na spotkanie z Nim, byÅ‚ nadziejÄ…
na Jego wejÅ›cie do naszego serca i codziennego Åźycia.
Oby ten Å›wiÄ™ty czas Adwentu pomÃłgÅ‚ nam w Åźyciu codziennym, napeÅ‚nionym Pokojem
PaÅ„skim coraz bardziej zbliÅźyÄ‡ nas do Jezusa, naszego Jedynego Zbawiciela!
BÃłg siÄ™ rodzi! Nasz Pan - Zbawiciel przychodzi!

Adwent na okres liturgiczny rozpoczynajÄ…cy rok koÅ›cielny, poprzedzajÄ…cy BoÅźe Narodzenie i
przygotowuje na Jego powtÃłrne przyjÅ›cie przy koÅ„cu Å›wiata.

ADWENT TO...

Adwentem rozpoczyna KoÅ›ciÃłÅ‚ Katolicki swÃłj nowy rok liturgiczny. Znaczenie wyrazu "Adwent"
wywodzi siÄ™ od Å‚aciÅ„skiego sÅ‚owa adventus. ByÄ‡ moÅźe, Åźe chrzeÅ›ijanie zapoÅźyczyli tÄ™
mojÄ… nazwa od staroÅźytnego zwyczaju w Rzymie. KaÅźdorazowe wejÅ›cie cesarza do Rzymu, a
przede wszystkim do Å›wiÄ…tyni w uroczystoÅ›ci paÅ„stwowe, jego oczekiwanie i powitanie nazwano
"adventus", czyli nadejÅ›cie. O wiele bardziej aktualnym jest oczekiwanie ludu wierzÄ…cego na
przyjÅ›cie syna BoÅźego jako Zbawiciela caÅ‚ego rodzaju ludzkiego.
Adwent to nie tylko oczekiwanie i przygotowanie siÄ™ na Å›wiÄ™ta BoÅźego Narodzenia. Jest to
wÅ‚aÅ›ciwie ciÄ…gÅ‚e oczekiwanie na kogoÅ› lub nas coÅ›, czyli jest to posiadanie nadziei tej
ziemskiej lub teÅź pozaziemskiej. CzÅ‚owiek, ktÃłry nie oczekuje, niczego siÄ™ nie spodziewa, to kaleka
duchowy, to nÄ™dzarz ograbiony z wszelkich ideaÅ‚Ãłw i nadziei.

Adwent to wyraÅźanie przez czÅ‚owieka jakiejÅ›, dziwnej tÄ™sknoty za czymÅ›, co trwa wiecznie, co
nie tylko nie przemija, ale naleÅźy do mnie, jest mi potrzebne, przynosi mi szczÄ™Å›cie, co tkwi tam
gdzieÅ› gÅ‚Ä™boko w moim wnÄ™trzu, w mojej naturze.
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Adwent to przypomnienie sobie i innym, Åźe Mesjasz - Zbawiciel ludzkoÅ›ci, ktÃłry juÅź raz przyszedÅ‚
na ziemiÄ™, powrÃłci jeszcze raz na naszÄ… planetÄ™, aby dokonaÄ‡ na koÅ„cu Å›wiata
powszechnego sÄ…du. BÄ™dzie to czas Åźniwa, w ktÃłrym pszenica zostanie zebrana do gumna a
kÄ…kol wrzucony do ognia(Mt 13,30). Czas ten jest coraz bliÅźszy.

Adwent zatem to jakby wsÅ‚uchiwanie siÄ™ w dwugÅ‚os podwÃłjnego oczekiwania: na przyjÅ›cie w
pamiÄ…tce BoÅźego Narodzenia i na przyjÅ›cie Chrystusa dla dokonania rozrachunku z rodzajem
ludzkim i z kaÅźdym czÅ‚owiekiem z osobna. TreÅ›ciÄ… pierwszego gÅ‚osu jest radosna tÄ™sknota i
wspomnienie tego, co miaÅ‚o miejsce w historii; treÅ›ciÄ… drugiego gÅ‚osu jest lÄ™k i
niepewnoÅ›Ä‡, bo mamy Å›wiadomoÅ›Ä‡, Åźe chodzi tu o caÅ‚Ä… wiecznoÅ›Ä‡ szczÄ™Å›liwÄ…
lub nieszczÄ™Å›liwÄ….

Wreszcie adwent to oczekiwanie Boga w duszy kaÅźdego czÅ‚owieka. BÃłg stale przychodzi do
czÅ‚owieka ze swÄ… zbawczÄ… Å‚askÄ…. Chodzi o to, by czÅ‚owiek tej okazji nie "przegapiÅ‚", a
tym bardziej by nie zlekcewaÅźyÅ‚, ale by wyszedÅ‚ na spotkanie z Bogiem i by Å›mierÄ‡ wyzwoliÅ‚a
go kiedyÅ› z ramion ziemi i oddaÅ‚a w rÄ™ce Ojca z nieba.

Adwent to uÅ›wiadomienie sobie, Åźe byÅ‚oby bolesnÄ… pomyÅ‚kÄ… Å›piewaÄ‡ w BoÅźe Narodzenie
radosne kolÄ™dy i rÃłwnoczeÅ›nie pozwoliÄ‡, aby w duszy mieszkaÅ‚ szatan a nie Chrystus, ktÃłry
jest, ktÃłry byÅ‚ i ktÃłry przychodzi.

O.Grzegorz B. BÅ‚och. ofm.

Adwent trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 kolejne niedziele. Teksty liturgiczne tego okresu ukazujÄ…
postacie Å›wiÄ™tych, ktÃłrzy lub poprzedzili przepowiadali przyjÅ›cie Mesjasza, a wiÄ™c:
NajÅ›wiÄ™tszÄ… MaryjÄ™ Panne, Å›w. Jana Chrzciciela, proroka Izajasza, wspominajÄ… dawne
oczekiwanie ludzi na przyjÅ›cie obiecywanego Zbawiciela. Oczekiwanie na przyjÅ›cie Jezusa jest
ÅºrÃłdÅ‚em radoÅ›ci. Przygotowanie na przyjÅ›cie Pana polega na oczekiwaniu i pokucia, stÄ…d
fioletowy kolor liturgicznych szat. Pokuta ta jednak jest przepeÅ‚niona radoÅ›ciÄ….

Zanim Pan BÃłg zesÅ‚aÅ‚ na ziemiÄ™ Zbawiciela, przez wiele lat przygotowywaÅ‚ rodzaj ludzki na
Jego przyjÅ›cie. OgÃłlnikowÄ… zapowiedÅº w raju dana przez prorokÃłw bÄ™dzie poszerzaÅ‚ i
wyjaÅ›niaÅ‚ aÅź do tak dokÅ‚adnych szczegÃłÅ‚Ãłw, jak odnoÅ›nie miejsca, czasu, narodu i wielu
Innych bardzo bliskich okolicznoÅ›ci przyjÅ›cia i dziaÅ‚alnoÅ›ci Zbawiciela. WybraÅ‚ takÅźe Pan BÃłg
jeden narÃłd, ktÃłry idee mesjaÅ„skÄ… miaÅ‚ pilnie strzec i przekazywaÄ‡ pokoleniom. Tak wiÄ™c
juÅź od samych poczÄ…tkÃłw roku koÅ›cielnego Jezus Chrystus, BoÅźy Syn, wyÅ‚ania siÄ™ wyraÅºnie
jako postaÄ‡ centralna w charakterze Zbawiciela. Chrystus Pan zjawiÅ‚ siÄ™ juÅź na naszej ziemi.
DokonaÅ‚ swojej zbawczej misji. Ale, jak sam wiele razy zapowiadaÅ‚, powrÃłci jeszcze na nasz glob,
aby dokonaÄ‡ na koÅ„cu Å›wiata powszechnego sÄ…du. BÄ™dzie na czas Åźniwa, w ktÃłrym pszenica
zostanie zebrana a kakol wrzucony do ognia. Chrystus Pan zjawi siÄ™ w juÅź nie postaci maÅ‚ej
dzieciny, ale jako wÅ‚adca i pan: "Gdy Syn CzÅ‚owieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy
AnioÅ‚owie z Nim, wtedy zasiÄ…dzie na swoim tronie, peÅ‚nym chwaÅ‚y. I zgromadzÄ… siÄ™ przed
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 22 August, 2018, 01:23

Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych (ludzi) od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozÅ‚Ãłw
".

"Adwent to czas o wielkim znaczeniu religijnym, poniewaÅź niesie z sobÄ… nadziejÄ™ na oczekiwanie
duchowe: za kazdym razem, kiedy siÄ™ chrzeÅ›cijaÅ„ska wspÃłlnota przygotowuje do Å›wiÄ™towania
wspomnienia narodzin Zbawiciela, napeÅ‚nia jÄ… wewnÄ™trzna radoÅ›Ä‡, ktÃłra w pewnym stopniu
udziela siÄ™ caÅ‚emu spoÅ‚eczeÅ„stwu .
W Adwencie lud chrzeÅ›cijaÅ„ski podÄ…Åźa duchem w dwÃłch rÃłÅźnych kierunkach: z jednej strony
podnosi wzrok ku ostatecznemu celowi dziejach swojego w pielgrzymowania, ktÃłrym jest spotkanie z
Chrystusem, ktÃłry powrÃłci w chwale, z drugiej, wspominajÄ…c ze wzruszeniem Jego narodziny w
Betlejem, chyli czoÅ‚o przed SZOPKÄ„ ". / Benedykt XVI, Czas nadziei /

Refleksja chwili :

czuwajcie ...
Trwajcie cierpliwie wiÄ™c bracia, aÅź do przyjÅ›cia Pana. PrzyjÅ›cie Pana jest juÅź bliskie.
Jk 5,7 a.8b.

To od ciebie juÅź dziÅ› zaleÅźy jak przeÅźyjesz ten Adwent. Co zechcesz zmieniÄ‡ w swoim Åźyciu i
postÄ™powaniu. Oby dobre pragnienia i postanowienia nie przysÅ‚oniÅ‚y kolorowe bombki, mikoÅ‚aje
i Å›wiÄ…teczne choinki. BÃłg oczekuje czegoÅ› wiÄ™cej: czystego ludzkiego serca, ktÃłre kochajÄ…c
â€“ nie rani i jak Å›nieÅźnobiaÅ‚y opÅ‚atek smakuje dobrociÄ….
Tak niewiele przecieÅź potrzeba, aby uszczÄ™Å›liwiÄ‡ drugiego czÅ‚owieka. Tyle piÄ™knych sÅ‚Ãłw
sÅ‚uchamy z ambon, sejmowych mÃłwnic, rÃłÅźnych deklaracji i zapewnieÅ„, ale tylko konkretny gest
moÅźe kogoÅ› uratowaÄ‡ od Å›mierci, gÅ‚odu lub poniÅźenia. Dlatego â€“ jak przestrzegaÅ‚ ks.
prof. JÃłzef Tischner â€“ â€žkto ma w pogardzie wolnoÅ›Ä‡ drugiego, ma rÃłwnieÅź w pogardzie
wÅ‚asnÄ… wolnoÅ›Ä‡ i oddaje siÄ™ w sÅ‚uÅźbÄ™ siÅ‚om wyÅźszym, a niekiedy rÃłwnieÅź gorszym
niÅź onâ€• (NieszczÄ™sny dar wolnoÅ›ci, KrakÃłw 1993, s. 11).
Adwent w dobry czas na ponowne przemyÅ›lenie swojej relacji do Jezusa.
BÃłg, ktÃłry przychodzi w ciszy i ubÃłstwie Betlejem, niech oÅźywi w nas szczere pragnienie szukania Go
ciÄ…gle i wszÄ™dzie. Niech Maryja, przez ktÃłrÄ… cud wcielenia staÅ‚ siÄ™ faktem, przygotuje nasze
serca na przyjÅ›cie KsiÄ™cia Pokoju, Pana i Zbawiciela.

Przygotowanie jako Adwent na Drugie PrzyjÅ›cie Chrystusa
Marek Blaza

Pierwsza czÄ™Å›Ä‡ adwentu nie przygotowanie na przyjÅ›cie Chrystusa przy koÅ„cu czasÃłw
"Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet AnioÅ‚owie niebiescy, tylko sam Ojciec. Jak za dni
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 22 August, 2018, 01:23

Noego, tak bÄ™dzie z przyjÅ›ciem syna CzÅ‚owieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i
pili, Åźenili siÄ™ i za mÄ…Åź wydawali aÅź do dnia , kiedy Noe wszedÅ‚ do arki, i nie spostrzegli siÄ™,
aÅź przyszedÅ‚ potop i pochÅ‚onÄ…Å‚ wszystkich, tak rÃłwnieÅź bÄ™dzie z przyjÅ›ciem syna
CzÅ‚owieczego. Wtedy dwÃłch bÄ™dzie na polu; bÄ™dzie jeden wziÄ™ty, drugi zostawiony. Dwie
bÄ™dÄ… mleÄ‡ na Åźarnach: jedna bÄ™dzie wziÄ™ta, druga zostawiona. czuwajcie wiÄ™c, bo nie
wiecie, w ktÃłrym dniu Pan wasz przyjdzie. Gdyby gospodarz wiedziaÅ‚, o jakiej porze nocy zÅ‚odziej
nadejdzie, na pewno by czuwaÅ‚ i nie pozwoliÅ‚by siÄ™ wÅ‚amaÄ‡ do domu. Dlatego i wy bÄ…dÅºcie
gotowi, bo o godzinie, ktorej siÄ™ nie domyÅ›lacie, Syn CzÅ‚owieczy przyjdzie "(Mt 24,36-44).
wiÄ™cej

Marana tha!

"Zaiste, przyjdÄ™ niebawem".
Amen. PrzyjdÅº, Panie Jezu!
Ap 22, 20bc

ADWENTOWE zwyczaje religijne w polskiej tradycji - RORATY

Najbardziej charakterystyczne dla Adwentu, szczegÃłlnie w Polsce, sÄ… Roraty. Jest to Msza Å›w. ku
czci NajÅ›wiÄ™tszej Marii Panny. Odprawiana zwykle wczeÅ›nie rano, przed Å›witem, gromadzi wielkie
rzesze wiernych. SzczegÃłlnie chÄ™tnie w Roratach uczestniczÄ… dzieci, ktÃłre na poczÄ…tku Mszy
Å›w. idÄ… w procesji z kruchty koÅ›cioÅ‚a do oÅ‚tarza z lampionami w rÄ™ku. Msza rozpoczyna siÄ™
przy wyÅ‚Ä…czonych Å›wiatÅ‚ach, mrok Å›wiÄ…tyni rozpraszajÄ… jedynie Å›wiece i lampiony.
Dopiero na Å›piew "ChwaÅ‚a na wysokoÅ›ci Bogu" zapala siÄ™ wszystkie Å›wiatÅ‚a w koÅ›ciele.
Nazwa "roraty" pochodzi od pierwszego sÅ‚owa Å‚aciÅ„skiej pieÅ›ni na wejÅ›cie "Rorate coeli"
(niebiosa, spuÅ›Ä‡cie rosÄ™). Uczestnictwo dzieci wiÄ…Åźe siÄ™ ze zwyczajem podejmowania
rÃłÅźnych dobrych postanowieÅ„ na czas Adwentu. Dzieci czÄ™sto zapisujÄ… te postanowienia na
kartkach, skÅ‚adanych nastÄ™pnie przy oÅ‚tarzu. MajÄ… one wyraÅźaÄ‡ wewnÄ™trzne
przygotowanie do BoÅźego Narodzenia i chÄ™Ä‡ przemiany Åźycia.

Z dzieÅ‚a Tomasza Kempis "O NAÅšLADOWANIU CHRYSTUSA" (ksiega 2, rozdz. 2-3).

3 TydzieÅ„ Adwentu.
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POKORA I POKÃ“J

Niewiele zwaÅźaj na to, kto jest za tobÄ… lub przeciw tobie, tak postÄ™puj io to sie staraj, aby BÃłg byl z
tobÄ… we wszystkim, co czynisz.
Miej spokojne sumienie, BÃłg twoim obroÅ„ca bÄ™dzie. Kogo bowiem BÃłg zechce wspieraÄ‡, temu
niczyja przewrotnoÅ›Ä‡ nie zdoÅ‚a zaszkodziÄ‡. Jezeli umiesz milczeÄ‡ i cierpieÄ‡, bez wÄ…tpienia
doczekasz siÄ™ pomocy Pana. On zna czas i sposÃłb wybawienia ciebie, dlatego powinieneÅ› zdaÄ‡
siÄ™ na niego.
Boska na rzecz wspieraÄ‡ i wyzwalaÄ‡ z wszelkiego zawstydzenia. Zachowanie wiÄ™kszej pokory
bardzo czÄ™sto pomaga to, ze inni znajÄ… i ganiÄ… nasze bÅ‚Ä™dy. Ale kiedy czÅ‚owiek z powodu
tych bÅ‚edÃłw upokarza siÄ™, wtedy Å‚atwo innych sobie jednaÄ‡ i Å‚atwo zagniewanym czyni
zadoÅ›Ä‡ na siebie.
BÃłg pokornego broni i wyzwala, pokornego miÅ‚uje i pociesza, ku pokornemu siÄ™ schyla, pokornego
obdarza wielkÄ… Å‚aska po uniÅźeniu wynosi do chwaÅ‚y.
Pokornemu objawia swoje tajemnice, Å‚agodnie do siebie pociÄ…ga i wzywa.
Pokorny, doznawszy upokorzenia, doÅ›Ä‡ Å•atwo zachowuje pokÃłj, bo opiera siÄ™ na Bogu, a nie na
Å›wiecie.
Nie sÄ…dÅº, Åźe postÄ…piÅ‚eÅ› nieco w dobrym, jezeli siÄ™ nie uwaÅźasz za najniÅźszego ze
wszystkich. Najpierw sam siebie utrzymaj w pokoju, wtedy bÄ™dziesz mÃśgl uspokajaÄ‡ innych.
CzÅ‚owiek peÅ‚en pokoju jest przydatny niz bardziej czÅ‚owiek bardzo uczony.
CzÅ‚owiek ogarniÄ™ty namiÄ™tnoÅ›ciami nawet dobro ku zÅ‚emu obraca i Å‚atwiej temu, co zÅ‚e,
zawierzy.

Ale czÅ‚owiek dobry i pokÃłj czyniÄ…cy wszystko na dobre obraca. CzÅ‚owiek ugruntowany w pokoju
nikogo nie posÄ…dza, ten zas, kto jest niezadowolony i niespokojny, miotany jest rÃłznymi
podejrzeniami. Sam nie zazna spokoju drugim i spokoju nie da. CzÄ™sto mowi o tym, czego mÃłwiÄ‡
nie powinien, a nie czyni tego, co by mu naleÅźaÅ‚o czyniÄ‡. Patrzy na to, co drudzy powinni czyniÄ‡,
zaniedbuje siÄ™, przez co powinien zrobiÄ‡ sam.

Najpierw wiÄ™c troszcz siÄ™ gorliwie o samego siebie, wtedy bÄ™dziesz mÃśgl rozciÄ…gnÄ…Ä‡
swojÄ… gorliwoÅ›Ä‡ i na swego bliÅºniego. Dobrze umiesz tÅ‚umaczyÄ‡ i upiÄ™kszaÄ‡ swoje
postÄ™powanie, nie chcesz przyjÄ…Ä‡ cudzego usprawiedliwiania siÄ™. SÅ‚uszniej byloby winiÄ‡
siebie samego niÅź uniewinniaÄ‡ brata swojego. Jesli chcesz, aby ciebie znoszono, znoÅ› innych i ty.

Kliknij w obrazek

LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA POZNAÅƒSKIEGO NA ADWENT ROKU PAÅƒSKIEGO 2011
UmiÅ‚owani Archidiecezjanie!
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W okresie Adwentu podÄ…Åźamy duchem w dwÃłch rÃłÅźnych kierunkach. Najpierw wyruszamy ku
przeszÅ‚oÅ›ci, wspominajÄ…c ze wzruszeniem narodziny naszego Zbawiciela w Betlejem. NastÄ™pnie
wybiegamy w najdalszÄ… przyszÅ‚oÅ›Ä‡, podnoszÄ…c wzrok ku ostatecznemu celowi naszego
pielgrzymowania w dziejach, jakim bÄ™dzie spotkanie z Chrystusem powracajÄ…cym w chwale na
koÅ„cu czasÃłw. Wierzymy, Åźe nastÄ…pi kres tego Å›wiata, a to, co zostaÅ‚o stworzone, bÄ™dzie
odnowione. W ten sposÃłb nasza adwentowa nadzieja coraz silniej zakorzenia siÄ™ w zbawczym
wydarzeniu z przeszÅ‚oÅ›ci oraz kieruje siÄ™ ku zbawczej przyszÅ‚oÅ›ci, peÅ‚na radosnej
tÄ™sknoty, przypominajÄ…cej oczekiwanie na narodziny dziecka.
czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

LIST PASTERSKI BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO NA PIERWSZÄ„ NIEDZIELÄ˜ ADWENTU
2009 ROKU.
Czcigodni Bracia KapÅ‚ani,
Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,

ZapowiedÅº Mesjasza, ktÃłry przyjdzie w ImiÄ™ PaÅ„skie, by wyzwoliÄ‡ czÅ‚owieka z niewoli grzechu
wypeÅ‚niÅ‚a siÄ™ wÃłwczas, gdy â€žSÅ‚owo staÅ‚o siÄ™ CiaÅ‚em i zamieszkaÅ‚o miÄ™dzy
namiâ€• (J 1,14). NarÃłd wybrany Starego Przymierza trwaÅ‚ w oczekiwaniu na Mesjasza, ktÃłry
przywrÃłci Å›wietnoÅ›Ä‡ Izraela. Ci zaÅ›, ktÃłrzy w misterium chrztu Å›wiÄ™tego z Boga siÄ™
narodzili, w nadziei Åźycia wiecznego trwajÄ… w miÅ‚oÅ›ci Boga, tworzÄ… KoÅ›ciÃłÅ‚, to znaczy
NarÃłd wybrany Nowego Przymierza i oczekujÄ… powtÃłrnego przyjÅ›cia Mesjasza - Jezusa Chrystusa,
â€žktÃłry przyjdzie w chwale, sÄ…dziÄ‡ Åźywych i umarÅ‚ychâ€• (Credo).

KoÅ›ciÃłÅ‚ ze swej natury jest Ludem BoÅźym pielgrzymujÄ…cym; Ludem bÄ™dÄ…cym w drodze do
domu Ojca, ktÃłry jest w niebie. KoÅ›ciÃłÅ‚ jest rÃłwnieÅź Ludem BoÅźym adwentowym. Jest Ludem
oczekujÄ…cym na przyjÅ›cie Pana.

Adwent czyli oczekiwanie nie ma nic wspÃłlnego z biernoÅ›ciÄ… i lenistwem. WrÄ™cz przeciwnie - z
adwentowego charakteru KoÅ›cioÅ‚a wynika koniecznoÅ›Ä‡ podjÄ™cia wysiÅ‚ku nad
przygotowaniem siebie i caÅ‚ej wspÃłlnoty do wÅ‚aÅ›ciwego i godnego przyjÄ™cia Tego, ktÃłry ma
przyjÅ›Ä‡.
caÅ‚oÅ›Ä‡ - czytaj

Â

BoÅźe, Ty widzisz z jakÄ… wiarÄ…
oczekujemy Å›wiÄ…t Narodzenia PaÅ„skiego,
spraw, abyÅ›my przygotowali nasze serca
i z radoÅ›ciÄ… mogli obchodziÄ‡ wielkÄ… tajemnicÄ™
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naszego zbawienia.
Przez naszego Pana...
Â

W Adwencie KoÅ›ciÃłÅ‚ podejmuje refleksjÄ™ nad przyjÅ›ciem na Å›wiat Jezusa Chrystusa zapowiedzianego przez prorokÃłw Mesjasza, a zatem doÅ›wiadcza w sposÃłb szczegÃłlny spotkania
rzeczywistoÅ›ci Starego i Nowego Testamentu. CzyÅź sÅ‚owa Symeona, zapisane na kartach Ewangelii,
odnoszÄ…ce siÄ™ do Jezusa jako "ÅšwiatÅ‚a na oÅ›wiecenie pogan", nie Å›wiadczÄ… o
zadziwiajÄ…co dojrzaÅ‚ej, uniwersalnej wizji Mesjasza, jaka byÅ‚a wtedy obecna w biblijnym Izraelu?
- Takie postacie, jak Symeon, prorokini Anna czy Jan Chrzciciel, ktÃłre spotykamy na kartach Ewangelii,
a przede wszystkim Maryja i JÃłzef, sÄ… z jednej strony zakorzenione w rzeczywistoÅ›ci Starego
Testamentu, z drugiej zaÅ› - a wÅ›rÃłd nich prym wiedzie Maryja - stanowiÄ… pomost do
rzeczywistoÅ›ci zbawczej Nowego Testamentu. Jan PaweÅ‚ II przebywajÄ…c w 1979 r. w Efezie, w
Turcji, powiedziaÅ‚, Åźe w Maryi dokonaÅ‚o siÄ™ "przejÅ›cie od nadziei Åźydowskiej do nadziei
chrzeÅ›cijaÅ„skiej". wiÄ™cej

ADWENT 2010 - Mniszki KameduÅ‚ki (zobacz)
Â

â€žGÅ‚os siÄ™ rozlega: DrogÄ™ dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrÃłwnajcie na pustkowiu
goÅ›ciniec naszemu Bogu! NIECH SIÄ˜ PODNIOSÄ„ WSZYSTKIE DOLINYâ€Śâ€•
(Iz 40, 3-4)

â€žPAN SAM obdarzy szczÄ™Å›ciem, a nasza ziemia wyda swÃłj owocâ€•
(Ps. 85, 13)

â€žZaiste, podobnie jak ulewa i Å›nieg spadajÄ… z nieba i tam nie powracajÄ…, dopÃłki nie
nawodniÄ… ziemi nie uÅźyÅºniÄ… jej i nie zapewniÄ… urodzaju, tak iÅź wydaje nasienie dla siewcy i
chleb dla jedzÄ…cego, tak sÅ‚owo ktÃłre wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim
wpierw nie dokona tego, co chciaÅ‚em i nie speÅ‚ni pomyÅ›lnie swego posÅ‚annictwaâ€•
(Iz 55, 10-11)

â€žPodobnie jak pasterz pasie On swÄ… trzodÄ™ /â€Ś/ jagniÄ™ta nosi na swej piersi.â€•
(Iz 40, 11)
Â
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ÅšwiÄ™ta Rodzina: Jezusa, Maryi, JÃłzefa. ÅšwiÄ™to ÅšwiÄ™tej Rodziny obchodzimy w niedzielÄ™ po
Narodzeniu PaÅ„skim. Przypomina nam te trzy wielkie postaci w dziejach Å›wiata, ktore dla wszystkich
rodzin stanowiÄ… najwspanialszy ideaÅ‚ Å›wiÄ™toÅ›ci i przykÅ‚ad do naÅ›ladowania.
KaÅźdy z nas wychowaÅ‚ siÄ™ w rodzinie, w niej znalazÅ‚ schronienie i miÅ‚oÅ›Ä‡.
W nich poznaj Boga ... ObyÅ›my wszyscy wdziÄ™cznoÅ›ciÄ… otoczyli nasze rodziny na wzÃłr tej
miÅ‚oÅ›ci Rodziny z Nazaretu.
Niech MiÅ‚oÅ›Ä‡ Maryi Matki bÄ™dzie wzorem miÅ‚oÅ›ci naszych matek,
MiÅ‚oÅ›Ä‡ JÃłzefa, miÅ‚oÅ›ciÄ… ojcÃłw naszych
MiÅ‚oÅ›Ä‡ DzieciÄ…tka Jezus miÅ‚oÅ›ciÄ… naszych dzieci.

Tak bÄ™dzie jesli - nie bÄ™dzie wielu tragedii w naszych rodzinach. BÄ™dzie tak jesli nigdy nie
zabraknie miÅ‚oÅ›ci w naszych rodzinach ... Warto pomyÅ›leÄ‡ nad tym ...

Przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnÄ…Å‚ was ku chwale Boga.
Rz 15,7

Â
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