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Hasło miesiąca:
Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios..
/Mt 3,2/
Adwent, czas oczekiwania, przygotowania na spotkanie z... no właśnie, z kim? Kogo
chcemy spotkać? Na kogo czekamy? Jak wygląda to nasze oczekiwanie? Nad tym chcemy
się zastanowić w tym numerze Biuletynu. Do tego zadanie dla dzieci i garść ogłoszeń.
Zapraszam do lektury!
SS

„Pan jest blisko” /Flp 4,5/
Bywa, że los doświadcza nas surowo. Mamy jednak gwarancję, że wszędzie i zawsze jest
z nami nasz Pan, On daje nam siłę do znoszenia doświadczeń i cierpień, a także
pewność, że to, co złe, jest czymś przemijającym, a stałym elementem naszego życia
jest Jego dobro i łaska. Dlatego radujmy się w Panu. Radujmy się, bo Pan jest z nami i
prowadzi nas do krainy wiekuistej radości i szczęścia. Adwentowa radość nie jest ze
świata, lecz z Tego, który przyszedł na świat z woli Boga, aby zbawić grzesznego
człowieka, i który ma przyjść, aby zgromadzić wszystkie dzieci Boże przed obliczem
Wszechmocnego. Nie możemy zapomnieć, że zbliża się czas powtórnego przyjścia
Pańskiego. Adwent, chociaż jest wezwaniem do czujności i gotowości w oczekiwaniu na
dzień Pański, to jest on również napomnieniem do życia w szczerej miłości braterskiej.
Ale czymże jest właściwie gotowość na przyjście Pana jeśli nie działaniem,
niesieniem pomocy, okazywaniem serdeczności i wdzięczności? Miłość wzajemna, miłość
okazywana nie tylko w słowach, ale głównie w czynie jest ową świecą zapaloną na wieńcu
adwentowym, która symbolizuje oczekiwanie przyjścia Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa
Chrystusa. Najczęściej powtarzane hasło adwentowe brzmi: „Pan blisko!”. Niesie ono w
sobie przypomnienie, że czas powtórnego przyjścia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa jest
blisko. Ale jest ono także zwiastowaniem bliskości naszego Pana w codziennym życiu,
niezależnie od tego jakim ono jest, czy pełne trosk i niepokojów, czy też spokojne,
wypełnione refleksją nad życiem, treścią wiary i niesieniem bliźnich w modlitwie.
Adwent jest wołaniem do nas o przebudzenie, nawrócenie, porzucenie życia w ciemności.
Pan jest blisko! Niechaj to adwentowe hasło nas mobilizuje! Amen.
ML

Święta światła
Ulice i domy są znowu udekorowane. Ozdoby świetlne stają się coraz większe. Również w
mieszkaniach. Wszyscy przecież bardzo lubimy przytulną atmosferę. Nie dopuśćmy
jednak do tego, aby te liczne światełka przyćmiły prawdziwą światłość, którą jest sam
Pan Jezus. Chrześcijanie świętują urodziny tego, który sam o sobie powiedział:
„Ja jestem światłością świata” (Jan 8;12). To Jezus Chrystus, Syn Boży!
Światło – abyśmy lepiej widzieli, jak bardzo Bóg nas kocha.
W naszym świecie jest coraz ciemniej. Poruszają nas liczne katastrofy i osobiste tragedie.
Nawet w Święta Bożego Narodzenia jest wiele łez, kłótni, cierpienia i samotności. I na ten
poruszany rozmaitymi kryzysami świat przyszedł Jezus, aby przynieść – każdemu z nas
osobiście – światło i nadzieję. Właśnie to Bóg chce nam przypomnieć w te święta.
Światło – abyśmy lepiej widzieli, co z nami jest nie tak.
Boża światłość przenika do naszego wnętrza. Bóg pokazuje nam, jaki mamy problem:
„Ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe” (Jan 3;19) Czy Boża
diagnoza jest słuszna? Przetestujmy sami siebie: czy żyjemy zgodnie z Bożymi
przykazaniami? Czy kochamy Boga i ludzi wokoło? Co robimy z cudzą własnością? Co
z wiernością małżeńską? Boże Słowo pokazuje nam, że jesteśmy grzesznikami, że w
naszych wnętrzach jest ciemno i dlatego tak bardzo GO potrzebujemy.

Światło – abyśmy lepiej widzieli, że jest przyszłość i nadzieja! Nasza wewnętrzna
ciemność nie może zostać rozpędzona przez blask świec i lampek. Jezus mówi: „Ja
jestem światłością świata, kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, ale będzie
miał światłość żywota” (Jan 8;12). Powodem, dla którego Jezus przyszedł na świat, było
zapłacenie na krzyżu kary za nasze grzechy. A poprzez swoje zmartwychwstanie
rozpędzenie ciemności i pokonanie śmierci i grzechu. Kto wierzy w Jezusa, otrzymuje od
niego przebaczenie i życie wieczne. Będzie on kiedyś z Bogiem w niebie. Także o to
chodzi w Boże Narodzenie. Czy wierzysz w to?
MK

Zadanie na Adwent

Zmień zwykły na inny
Wokół nas rozpoczyna się gorączka przedświątecznych przygotowań. Zakupy, porządki
i wiele innych czynności zaprzątają nasze myśli.
A przecież Adwent to przede wszystkim czas na przygotowanie naszych serc na przyjęcie
Zbawiciela. Czas, w którym powinniśmy na chwilę zatrzymać się, zastanowić nad naszym
życiem, nad naszym oczekiwaniem na tego wyjątkowego Gościa i nad tym, co w tym
czekaniu najważniejsze. Jedno z narzędzi pomocnych w przeżywaniu tego czasu znajduje
się w Internecie. Strona www.innyadwent.pl to miejsce, w którym można dowiedzieć
się, czym jest Adwent, na spotkanie z kim się przygotowujemy, Słowo Boże na każdy

dzień tego czasu i wiele innych wartościowych słów i nie tylko. Zapraszam serdecznie i
życzę błogosławionego oczekiwania.
SS
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W czwartą niedzielę Adwentu odbędzie się gwiazdka dla dzieci.
 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00.
Zapraszamy!
 Panie z Koła Pań zapraszamy na wspólne spotkanie z paniami ze Studzionki 17
grudnia o 16:00 w Studzionce.
 W kancelarii parafialnej do nabycia są świece wigilijne, kalendarze, Z Biblią na
co dzień, opłatki wigilijne.
 Obchodzącym w grudniu urodziny i jubileusze życzymy obfitości łask od
naszego Pana.

