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Czytania na dzisiejszą niedzielę:

1. czytanie (Iz 2, 1-5)
2. czytanie (Rz 13, 11-14)

Psalm (Ps 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9)
Aklamacja (Ps 85, 8)

Ewangelia (Mt 24, 37-44)
Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich ucznió w:
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w
czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe
wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak
ró wnież będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwó ch będzie w polu: jeden
będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta,
druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w któ rym dniu Pan wasz przyjdzie. a to rozumiejcie:
Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by
czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o
godzinie, któ rej się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
*
*
*
*
*
Fragment Ewangelii, któ ry dzisiaj rozważamy jest
częścią 24 rozdziału Ewangelii według św. Mateusza. Na
początku rozdziału czytamy, że Jezus wyszedł ze świątyni.
Świątynia dla Izraelity była miejscem świętym, w któ rym spoczywała Chwała Jahwe
(obecność Boga). Była okazałą budowlą. Jezus, nawiązując do jej przepychu,
rozpoczyna mowę na temat czasó w ostatecznych. Przepowiada fałszywych prorokó w,
prześladowania, wojny, głó d, trzęsienia ziemi, a to "wszytko musi się stać zanim Syn
Człowieczy przyjdzie".
Pod koniec mowy nawiązuje do historii Noego, któ rą znamy z Księgi Rodzaju.
Jezus przywołuje obraz potopu, abyśmy pojęli wagę sytuacji, w któ rej się znajdujemy:
A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. A jak było za
Noego? Czytamy, że w czasie, kiedy on żył na ziemi rozprzestrzeniło się wielkie
zepsucie moralne. Ludzie nie przejmowali się Bogiem. Zajmowali się swoimi

sprawami. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bó g żałował, że stworzył ludzi na ziemi i
zasmucił się. Ktoś może pomyśleć skąd w Bogu taka postawa, skoro jest Miłością.
Choć zostaliśmy stworzeni jako istoty dobre, nawet bardzo dobre (Rdz 1, 31), to na
kolejnych Biblii znajdujemy także przeciwną opinię, że wielka jest niegodziwość ludzi
na ziemi i że upodobanie ich jest wciąż złe (Rdz 6, 5). To my, nasza życiowa postawa
powoduje odłączenie się od Boga. Bó g zsyła potop jako karę, by zakoń czyć ludzką
niegodziwość. Chcąc jednak uratować sprawiedliwego Noego, każe mu wybudować
arkę, w któ rej znajdzie schronie on i jego rodzina oraz zwierzęta wszelkiego gatunku.
Spró bujmy się przenieść w ten czas i miejsce. Mężczyzna wraz z synami
buduje arkę (statek), i to ogromnych rozmiaró w, by pomieścić ludzi i zwierzęta.
Przecież takiego przedsięwzięcia nie da się ukryć. Ludzie jemu wspó łcześni widzieli,
co robi i dziwili się! Jednak ich codzienność i sprawy tego świata tak ich pochłonęły,
że nie potrafili wyciągnąć wnioskó w ze "znaku arki". Jak Bó g zapowiedział, tak też
uczynił: Pan zamknął za nimi [drzwi] (Rdz 7, 16). Zesłał potop, któ ry trwał 40 dni, i
pochłonął tych, któ rzy przyjemności świata cenili bardziej niż swoje życie.
Jezus używa obrazu potopu po to, aby zaprosić nas do czuwania. Nie wiemy, kiedy
powtó rnie do nas przyjdzie. Wiemy jednak, że przyjdzie na pewno: Dlatego i wy
bądźcie gotowi, bo w chwili, któ rej się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie (Mt
24, 44).
MARANA THA przyjdź Jezu Panie,
W Swej chwale do nas zejdź!
MARANA THA, usłysz wołanie,
Gdy się wypełnią wieki!
Może warto w ramach adwentowego postanowienia
zrezygnować z jakiejś przyjemności, by zyskany czas
poświęcić na lekturę słowa Bożego i spotkanie z bliźnimi.
Źródło rozważań: Szkoła Słowa Bożego diecezji gliwickiej

PRZED NAMI ADWENT

Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu, zaczynamy nowy rok liturgiczny. Rok
kościelny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, chociaż liczy tyle samo dni i tygodni
(52). Rozpoczyna się pierwszą niedzielą Adwentu (koniec listopada lub początek
grudnia), a koń czy się w uroczystości Chrystusa Kró la. Rok kościelny ma własną
strukturę, podziały i święta. W ciągu rocznego cyklu Kośció ł wspomina całe misterium
Chrystusa - od momentu Wcielenia, przez Zesłanie Ducha Świętego, po oczekiwanie na
ponowne przyjście Chrystusa na koń cu czasó w.
Adwent to okres w roku liturgicznym, któ ry rozpoczyna się od pierwszych
Nieszporó w w 1 niedzielę Adwentu. Obejmuje cztery kolejne niedziele adwentowe,
któ rych liczba nawiązuje do starotestamentowego opisu czterdziestoletniej wędró wki
Izraelitó w po wyjściu z niewoli egipskiej. Samo słowo „Adwent” jest tłumaczeniem
greckich słó w: epifaneia i parusia. Termin ten w Rzymie oznaczał oficjalny przyjazd
dygnitarza pań stwowego i objęcie urzędu. Natomiast w języku religijnym oznaczał

coroczne przybywanie bó stwa do świątyni. W chrześcijań stwie termin „adventus” stał się
synonimem przyjścia Chrystusa w sensie jego Wcielenia (epifaneia), jak też powtó rnego
przyjścia w chwale (parusia). W V w. na oznaczenie czasu przygotowania do narodzenia
Pań skiego spotykamy także określenie: „ante natale Domini” lub „adventus Domini”.
Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. w liturgii galijskiej i
hiszpań skiej. W dziele przypisywanym Hilaremu z Poitiers znajdujemy wzmiankę o
poszczeniu przed Bożym Narodzeniem. Jest to najstarsze świadectwo o specjalnym czasie
przygotowania do uczczenia tajemnicy Wcielenia. Synod w Saragossie (389) żądał od
wiernych uczęszczania do kościoła od 17 grudnia aż do uroczystości Epifanii. W Galii
biskup Tours, Perpetus wprowadził obowiązek postu w trzy dni tygodnia (poniedziałki,
środy i piątki) w ciągu trzech tygodni od dnia św. Marcina (11 listopada) do Narodzenia
Pań skiego.
W Rzymie okres przygotowania do Bożego Narodzenia został wprowadzony
dopiero w drugiej połowie VI w. Pod wpływem liturgii Wschodu, nie poszczono w soboty,
rozpoczynano więc Adwent 1 grudnia bądź nawet 11 listopada, aby uzyskać liczbę 40 dni
postu (na wzó r Wielkiego Postu). W VIII i IX w. okres przygotowania przypadał na 30
października lub nawet 24 czy 14 września. Od czasó w Grzegorza Wielkiego (590-604)
Adwent w Rzymie obejmował 4 tygodnie. Był to czas bezpośredniego, liturgicznego
przygotowania do obchodó w pamiątki przyjścia Chrystusa.
Na początku IX w. Adwent nabiera także charakteru eschatologicznego - staje się
czasem przygotowania na ostateczne przyjście Chrystusa na koń cu czasó w. Teksty
liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez któ rych życie i
działalność Bó g zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Chrystusa. Adwent to czas
radosnego oczekiwania na spotkanie z Jezusem. Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest
źró dłem radości. Jakkolwiek przygotowanie to polega na oczekiwaniu i pokucie, stąd
fioletowy kolor szat liturgicznych, to jednak pokuta związana jest z radością. Adwent
przypomina nam, że całe nasze życie jest czekaniem.
W polskim Kościele Adwent ubogacony jest nabożeń stwem zwanym „roratami”.
To wyłącznie polska tradycja. Roraty są Mszą św. wotywna ku czci Najświętszej Maryi
Panny. Stanowią dla chrześcijan wezwanie do czujności w oczekiwaniu na przyjście
Zbawiciela i gotowości na sąd ostateczny. Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszych słó w
pieśni towarzyszącej rozpoczęciu Mszy św. w okresie Adwentu Rorate coeli de super...
(niebiosa rosę spuście nam z gó ry). Według przekazó w historycznych roraty sięgają XII w.
Zwyczaj ten przyniosła do Polski prawdopodobnie bł. Kinga z Węgier, żona księcia
krakowskiego Bolesława Wstydliwego. Kinga, jak podają źró dła historyczne, swoim
życiem starała się naśladować Najświętszą Maryję Pannę. Takim pomnikiem nabożeń stwa
Kingi do Bogurodzicy było zaprowadzenie w kościele na Wawelu, a następnie w
klasztorze Starosądeckim (któ ry ufundowała) zwyczaju odprawiania rorat. Z
odprawianiem Mszy św. roratniej wiąże się zwyczaj zapalenia dodatkowej świecy tzw.
roratki. Świeca ta ozdobiona często niebieską wstęgą przypomina nam postać Maryi,
któ ra jest dla nas przykładem gotowości na przyjście Mesjasza. W dawniejszych czasach,
jak podają źró dła historyczne, przed rozpoczęciem Mszy św. praktykowany był zwyczaj, iż
kró l podchodził do ołtarza, niosąc ozdobioną świecę i stawiał ją na najwyższym lichtarzu
w środku ołtarza. Podobne świece przynosili do ołtarza przedstawiciele wszystkich
stanó w. Podchodząc do ołtarza i składając świece, wypowiadali słowa „Gotó w jestem na
sąd Boży”. Uprzednio jednak oczyszczali swoje sumienia i serca. Dzisiaj symbolem naszej
gotowości na przyjście Jezusa są cztery świece zapalane w kolejne tygodnie Adwentu.
Praktykuje się ró wnież zwyczaj przynoszenia ze sobą lampionó w.

WAŻNA INFORMACJA!

Wiele osó b pyta o wolne intencje mszalne na jak najbliższy termin. Ze względu na
to, że bardzo często brakuje wolnych miejsc jesteśmy zmuszeni odmawiać.
Zdarzają się takie sytuacje, że osoby, któ re zarezerwowały Mszę świętą nie
dokonują potwierdzenia, a inna osoba chętnie by w tym czasie intencję zamó wiła.
Dlatego, żeby uniknąć takich sytuacji od nowego roku zarezerwowane w
kancelarii intencje należy potwierdzać najpóźniej na 14 dni przed
planowaną Mszą świętą. A więc jeśli ktoś ma rezerwację na 1 stycznia 2020
zobowiązany jest ją potwierdzić i uszczegółowić do 18 grudnia 2019. Gdy
ktoś nie potwierdzi i nie uszczegó łowi intencji na 14 dni przed planowaną Mszą
Świętą a będą inni chętni by Msza była odprawiana w ich intencji będziemy
zmuszeni wykreślić zarezerwowaną intencję. PROSIMY O ZROZUMIENIE TEJ
SYTUACJI! W tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować Wam, Drodzy
Parafianie, za wszelkie zamawiane intencje, za to że dbacie w modlitwie o
Waszych bliskich żyjących oraz zmarłych.

ZASŁUCHANI W SŁOWO BOŻE
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Poniedziałek
grudnia

1. czytanie (Iz 2, 1-5) Pokój królestwa Bożego
Ewangelia (Mt 8, 5-11) Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do
królestwa niebieskiego
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Wtorek
grudnia

1. czytanie (Iz 11, 1-10) Na Chrystusie spocznie Duch Pański
Ewangelia (Łk 10, 21-24) Jezus rozradował się w Duchu Świętym
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Środa
grudnia

1. czytanie (Iz 25, 6-10a) Uczta mesjańska
Ewangelia (Mt 15, 29-37) Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm
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Czwartek
grudnia
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Piątek
grudnia

1. czytanie (Iz 29, 17-24) W owym dniu oczy niewidomych będą
widziały
Ewangelia (Mt 9, 27-31) Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w
Jezusa
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Sobota
grudnia

1. czytanie (Iz 30, 19-21. 23-26) Bóg zlituje się nad swoim ludem
Ewangelia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8) Jezus lituje się nad znękanymi
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Niedziela
grudnia

1. czytanie (Rdz 3, 9-15) Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy
potomstwo twoje i potomstwo niewiasty
2. czytanie (Rz 15, 4-9) Chrystus zbawia wszystkich ludzi
Ewangelia (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

1. czytanie (Iz 26, 1-6) Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności
wejdzie do królestwa Bożego
Ewangelia (Mt 7, 21. 24-27) Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do
królestwa niebieskiego
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