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Hasło miesiąca: 
Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą 

/Iz 60,1/ 
Powitanie 
Adwent, cztery tygodnie czekania i przygotowań na pełne radości święta. To czas 
skupienia, wyciszenia i przygotowania się na przyjęcie wyjątkowego Gościa, którego 
przyjście będziemy wspominać. Czas pełen spokoju, ciszy i ciepła kolejnych świec 
adwentowego wieńca. Ich spokojne światło kieruje nasze myśli ku Bożej Światłości, 
która, z niespokojnego dziś Betlejem, rozlała się na cały świat. To tu, w nas samych, 
dzieje się ten prawdziwy Adwent. Adwent, który nie ma nic wspólnego z szalonym 
wyścigiem między sklepowymi półkami. Obyśmy w pędzie świątecznych przygotowań 
znaleźli czas, by samemu być gotowym. Na spotkanie. 
_____________________________________________________________________________SS  

Nadchodzi! 
Czy znasz przypowieść o dziesięciu pannach, pięciu mądrych i pięciu głupich? Myślę, że 
każdy słyszał ją przynajmniej raz w życiu. Jeśli jednak nigdy nie zwróciłeś na nią uwagi, 
to możesz ją przeczytać w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. 
Rozpoczynamy dziś czas Adwentu – czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, 
w głębszym jednak sensie jest to czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa.  
W takiej sytuacji spotykamy we wspomnianej przypowieści 10 panien. Czytamy, że 
wszystkie „wyszły na spotkanie oblubieńca”. Zauważyłeś, ze nie były to osoby 
niewierzące?! Wszystkie 10 wiedziało, że oblubieniec wkrótce nadejdzie, więc wyszły ze 
swoich domów i zabrały lampy (spodziewając się zapewne, że nadejście pana młodego 
może nastąpić w nocy). A jednak Biblia nazywa 5 panien mądrymi, gdyż zabrały one 
zapas oliwy, natomiast 5 zostało nazwanych głupimi, bo wzięły ze sobą tylko lampy, ale 
bez oliwy.  
A jak ty przygotowujesz się na przyjście Jezusa? Czy jesteś świadomy tego, że On 
wkrótce przyjdzie znowu na ziemię? Czy wyszedłeś Mu naprzeciw i czekasz? Jeśli twoja 
odpowiedź brzmi NIE – to ta przypowieść nie jest o tobie. I tak nie spotkasz się 
z Jezusem. Ten fragment ewangelii mówi o tych, którzy słyszeli o obietnicy powtórnego 
przyjścia Syna Bożego, czekają na to wydarzenie i spodziewają się, że On ich przyjmie do 
swego Królestwa. 
Ale bywa niestety tak, że oczekiwanie często się dłuży i jest męczące, szczególnie, jeśli 
nie zna się dokładnej daty ani godziny. Toteż panny pozasypiały. I chrześcijanie przez 
wieki czekali i nużyło ich to czekanie bardzo. Wielu pozasypiało, porzuciło swoje 
czuwanie, pracę dla Boga, modlitwę... 
Przypowieść napomina nas jednak, że godzina nadejścia oblubieńca rzeczywiście 
nadeszła. Musimy pamiętać, że wszystkie obietnice Boże się wypełnią! Zgodnie 
z obietnicą zawartą w Biblii, Jezus przyjdzie znowu, tym razem nie jako bezbronne 
niemowlę, lecz jako Król Królów i Pan Panów, by zabrać swoje dzieci do Królestwa 
Bożego. Dla wielu będzie to niestety wielkim zaskoczeniem, tak jak dla 5 głupich panien, 
które nie zabrały zapasów oliwy i kiedy oblubieniec nadszedł ich lampy nie paliły się. 
Skupiły się one na takiej ilości, która wystarczy na chwilę, na teraz. Jest wielu 
chrześcijan, którzy także koncentrują się za bardzo na sprawach tego świata, na tym, co 
tu i teraz: dobra praca, auto, mieszkanie na kredyt, wykształcenie dzieci. Głupie panny 
nie pomyślały, że ich czekanie może się przeciągnąć, a oliwa wyczerpie się. I wierzący 
często wyczerpują swoje siły i potencjał na rzeczy cielesne, a na duchowe (Oliwa 
symbolizuje bowiem w Biblii Ducha Św.) już nie wystarcza energii. Sama lampa nie 
wystarczy, jeśli nie jest wypełniona Bożym paliwem i myślami sięgającymi wieczności! 
Gdyby zapytano cię, czy znasz prezydenta Polski, wiedziałbyś jak się nazywa, gdzie 
mieszka? W dzisiejszych czasach, w dobie internetu nie jest problemem znaleźć o nim 



także dodatkowe informacje: o jego rodzinie, przekonaniach politycznych, religijnych itd. 
Można nawet zacytować niektóre z jego wypowiedzi. Myślę, że zapytani o Jezusa 
chrześcijanie również potrafiliby udzielić podobnych informacji. Wiemy gdzie się urodził, 
jak nazywali się jego rodzice, gdzie mieszkał, kim byli jego przyjaciele i co mówił. Krótko 
mówiąc, znamy prezydenta i znamy Jezusa. 
Gdybyś jednak stanął u drzwi domu prezydenckiego i chciał się spotkać z głową państwa, 
to czy wiedza o prezydencie wystarczyłaby, by cię wpuszczono i byś mógł wypić z nim 
kawę?  
„A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. On zaś, 
odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was.” Z taką brutalną prawdą 
musiały spotkać się głupie panny, kiedy wreszcie zdobyły oliwę. Spóźniły się, ale to nie 
był zasadniczy problem. Problemem było to, że Jezus ich nie znał! To, że one słyszały 
o oblubieńcu, nie oznaczało jeszcze, że i On je znał. Inny fragment tej samej Ewangelii 
mówi: „Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz 
tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.” 
W nadchodzącym czasie warto więc może przemyśleć, czy pełnisz wolę Ojca 
Niebiańskiego, czy twoje życie wypełnione jest Duchem Świętym i Jego owocami 
i w jakim momencie oczekiwania zastałby cię Jezus, gdyby przyszedł dzisiaj? 
_____________________________________________________________________________MK 
Adwent, ale jaki? 
Znów wkraczamy w czas Adwentu – oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Jak co 
roku niezawodnie przypominają nam o tym reklamy wszelakich dóbr ziemskich, które 
jakoby są nam do przeżywania świąt wręcz konieczne, bez których one odbyć się nie 
mogą. Komercja, materialne podejście, spłyciły nam świąteczny czas tak bardzo, że 
w tym wszystkim, kolorowym i błyszczącym, trudno nam odnaleźć to, co najcenniejsze 
i to, bez czego te święta nie mają sensu – oczekiwanie na cudowny Boży dar. Dar, który 
w postaci małego dzieciątka przed dwoma tysiącami lat, został nam dany w Betlejem. 
Przypominając sobie okoliczności Jego narodzenia, musimy stwierdzić, że było to 
skromne, zwykłe, wręcz niezauważalne wydarzenie, na które świat w ogóle nie zwrócił 
uwagi. Nie było reklam, migających światełek, środków masowego przekazu, które 
obwieszczałyby nam Jego narodzenie, a jednak ta betlejemska nowina trafiła do ludzi 
i rozeszła się po całym świecie. Pan przychodzi w ciszy... 
Przeżywając kolejny Adwent, postarajmy się więc przypomnieć sobie to, co w nim 
najważniejsze. Przychodzi do nas Bóg, tak cicho i niepostrzeżenie, jak przed wiekami. 
Przychodzi do każdego z nas i tylko od nas zależy, czy to dostrzeżemy w nawale świateł 
i reklam, błyskotek i wszelkich cudeniek, jakoby niezbędnych, aby to spotkanie przeżyć. 
Ten Adwent jest dla naszych serc, którym On przynosi pokój i odpocznienie od 
skupionego na przemijających rzeczach świata, przynosi nadzieję po wszelkich zawodach 
i rozterkach codzienności. Przynosi radość z najcudowniejszego i najcenniejszego 
prezentu świątecznego. Przynosi obietnicę, że kiedyś znów przyjdzie do nas, na Ziemię, 
abyśmy już na zawsze mogli żyć w Jego obecności, pokoju i radości, a to, co znikome 
i przemijające się skończy. O tym znów, jak co roku, przypomina nam czas Adwentu. 
_____________________________________________________________________________DS 
Wydarzenia 

 W sobotę 24. listopada w Warszowicach gościła grupa młodzieży z Bielska-Białej. 
Szersza relacja ze spotkania na naszej stronie parafialnej. 

  Obchodzącym w grudniu urodziny i jubileusze życzymy Bożego 
błogosławieństwa w kolejnych latach.  

Ogłoszenia 
 Zapraszamy na nabożeństwa w naszych parafiach:  

 Niedziele Nabożeństwa 
Tygodniowe 

Wigilia Boże 
Narodzenie 

Warszowice 8:00 Śr 16:00 15:00 8:00 
Żory 9:15 Śr 17:30 16:15 9:15 

 Nabożeństwa w niedziele Adwentu będą połączone ze Spowiedzią i Komunią Św. 
 W czasie niedzielnych nabożeństw dzieci zapraszamy na Szkółki Niedzielne. 



 Serdecznie zapraszamy seniorów naszych parafii na spotkania przedświąteczne. 
Odbędą się one w Warszowicach 2.12 oraz w Żorach 9.12 po nabożeństwach. 

 W kancelariach parafialnych do nabycia są kalendarze, opłatki oraz świece 
wigilijne. Można też zamówić prenumeratę „Zwiastuna Ewangelickiego” oraz 
kwartalnika PTEw „Słowo i Myśl” 

 Zapraszamy na grudniowe spotkania Koła Pań w Żorach 4.12, w Warszowicach 
11.12 o godz. 17:00.  

 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00. 
 Próby Chóru Młodzieżowego w Żorach odbywają się w soboty o godz. 12:00.  
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