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EWANGELIA (Mk 13,33-37) 
 

 

Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz 

ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił 

swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu 

wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie 

więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, 

czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie 

zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie! 

 

KOMENTARZ 
 

„Nie śpij, bo cię okradną”, słyszymy czasami w pociągu, czy w 

autobusie. Mamy czuwać, by nie zaskoczył nas złodziej. Pokusa drzemki, 

ucieczki w sen, przychodzi, kiedy czuwanie jest najbardziej potrzebne. 

Jesteśmy przyzwyczajeni do szczególnej czujności, gdy chodzi np. o 

konto w banku, lub gdzie i kiedy można zrobić zakupy z dużą promocją, 

uważnie czuwamy w stosunkach z bliźnimi, aby nas ktoś nie 

wykorzystał.  

Dziś rozpoczynamy Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie), czas 

radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa w chwale, oraz 

przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. W czasie Adwentu mamy 

nie tylko radośnie czekać na Jego powtórnie przyjście, ale także 

przygotowywać się na to spotkanie. Adwent ma być czasem czuwania, 

modlitwy i przemiany serca. Jesteśmy wezwani do czuwania, bo nie 

znamy dokładnego czasu przyjścia Syna Człowieczego. Życie 

chrześcijańskie to pełne wiary wyczekiwanie na przyjście Pana. 
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Dlatego Chrystus nas ostrzega: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan 

domu przyjdzie (…). By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was 

śpiących.  

Każdy z nas czuwanie przeżywa inaczej. Mamy być uważni i czujni i 

patrzeć na swoje życie tak, aby dostrzec to, co odciąga nas od dobra, 

od naszego powołania, od uczynków miłości. Czuwać oznacza także 

walkę z pokusami: przeciwko modlitwie, życiu duchowemu, 

nieuczciwości w pracy, rezygnacji z walki o czyste serce. Czuwać, to 

uwierzyć w zapewnienia Jezusa, że  do nas przyjdzie, by być z nami i nas 

umacniać. 

Święty Paweł Apostoł w Liście do Koryntian napisał: On też będzie 

umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu, w dzień Pana 

naszego Jezusa Chrystusa. Czuwajcie, abyście byli bez zarzutu, bez 

zniewolenia słabościami, pychą, egoizmem, pragnieniem władzy i 

bogactwa, wolni od pogoni za przyjemnościami.  

W adwentowym czuwaniu patronuje nam Jan Chrzciciel i Maryja. Hans 

Urs von Balthasar porównuje Adwent do bramy, poprzez którą 

wkraczamy do świątyni Bożego Narodzenia. Brama ta jest strzeżona 

przez dwóch strażników. Pierwszym z nich jest Jan Chrzciciel; człowiek 

bezkompromisowy, wymagający, surowy, asceta. Drugi jest pokorny, 

wewnętrznie skupiony, cichy i kontemplatywny. To Maryja. Między 

Janem Chrzcicielem a Maryją jest wielka różnica. Jednak obydwoje są 

nieodzowni, by Bóg mógł „rozbić między nami swój namiot”, by mógł 

zamieszkać w nas.  

Całe chrześcijańskie życie jest Adwentem, jest czujnym oczekiwaniem, 

na przyjście Pana. 

 Proboszcz 
 

APEL 

PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

NA CZAS ADWENTU 
 

Dla ludzi wierzących każdy Adwent jest czasem szczególnym. Jest 

czasem oczekiwania z wiarą na powtórne przyjście Zbawiciela na ziemię, 

a jednocześnie przygotowania się do obchodów Uroczystości Bożego 

Narodzenia. Narodziny Jezusa zmieniły wszystko. Zmienił się bieg 

historii. Zmienił się świat. Zmienił się człowiek. Zmiany były tak 

głębokie, że od narodzin Jezusa rozpoczęliśmy liczyć czas. 
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W porównaniu z poprzednimi, tegoroczny Adwent będzie wyjątkowy. 

Pandemia zmieniła nasz codzienny sposób funkcjonowania, również w 

wymiarze duszpasterskim i praktyk religijnych. W wielu osobach 

wywołuje ona lęk i niepewność. W wielu już zostawiła trudne 

doświadczenie choroby, a nawet śmierci bliskiej osoby. 

Właśnie dlatego prosimy, aby w nadchodzącym czasie otworzyć nasze 

serca na nadzieję, którą przynosi Chrystus. Niech oczekiwanie na 

spełnienie tej nadziei umocni naszą wiarę, stając się źródłem pokoju 

serca oraz przyczyni się do przemiany nie tylko pojedynczych osób, ale 

i całych społeczności – naszych rodzin i naszej ojczyzny. 

Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w codziennych Mszach Świętych 

Roratnich, do spotkań z przebaczającym Jezusem w Sakramencie 

Pojednania, do prywatnej bądź wspólnotowej adoracji Najświętszego 

Sakramentu w ciągu tygodnia, przy zachowaniu wszystkich obostrzeń 

sanitarnych. 

Kapłanów prosimy o jeszcze większą gorliwość duszpasterską – zgodnie 

ze wskazaniami swoich biskupów – zwłaszcza odnośnie do celebracji 

Eucharystii, posługi konfesjonału i innych sakramentów oraz 

duszpasterskiego towarzyszenia wiernym w ich codziennych zmaga-

niach. Serdecznie prosimy wszystkich księży proboszczów, aby stwarzali 

wiernym możliwość uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych 

zarówno w kościele, jak i on-line. 

Jako kapłani, nie szczędźcie czasu, aby codziennie spotykać się ze Sło-

wem Bożym, trwać przed Najświętszym Sakramentem, modląc się za 

naszych parafian – o głęboką wiarę, o świętość życia, za Kościół i 

wreszcie za naszą ojczyznę – o pokój i umacnianie jej chrześcijańskiej 

tożsamości. 

Niech adwentowy czas oczekiwania będzie dla nas zadatkiem tej nadziei, 

która spełni się wraz z ostatecznym przyjściem Bożego Syna. 
 

Wszystkim z serca błogosławimy! 
 

 

 

Kilka słów od Prymasa Tysiąclecia 
 

Każdy naród musi wypracować swoje własne wartości kulturalne i musi 

nimi żyć; inne narody nie mogą narodowi pracującemu o własnych siłach 

narzucać swoich schematów społecznych, ekonomicznych czy poli-

tycznych. 

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński 
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Ogłoszenia 
 

- Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, który przygotowuje nas do 

uroczystości Narodzenia Pańskiego, jednocześnie oczekujemy 

powtórnego przyjścia Pana Jezusa na końcu czasów. 
 

- Z racji trwającej pandemii, została wprowadzona dodatkowa Msza św. 

w każdą niedzielę o godz. 15.00 poprzedzona Koronką do Bożego 

Miłosierdzia. 
 

- Od jutra, przez cały Adwent, zapraszamy na Roraty o godz. 6.30.  
 

- W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja 

do spowiedzi w I piątek - rano od godz. 6.30 oraz po południu od godz. 

16.00. O godz.17.00 Msza św. dla dzieci.  
 

- W najbliższą sobotę kapłani udadzą się do chorych o godz. 9.00. 

Możemy zgłaszać chorych, którzy chcą przyjąć sakramenty św. w domu.  
 

- W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo 

przebłagalne do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Po 

Mszy św. o godz. 18.30 - adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 

20.30. 
 

- Trwająca pandemia stawia nas wszystkich w trudnej sytuacji, również 

nas księży odpowiedzialnych za nasz kościół i zgromadzenia liturgiczne. 

Dlatego zostaliśmy zmuszeni do podjęcia bardziej radykalnych kroków 

w celu przestrzegania ilości osób obecnych w kościele na Mszach św. W 

pierwszej kolejności przypominamy o trwającej dyspensie od uczestni-

ctwa we Mszy świętej niedzielnej. Zachęcamy do trwania w jedności z 

Kościołem przez korzystanie z Mszy transmitowanych o różnych go-

dzinach w TV oraz w internecie. Pragnąc wyjść naprzeciw obecnym 

zakazom i pragnieniu wiernych w korzystaniu z sakramentów, od 

przyszłej niedzieli, wprowadzamy dodatkowe obrzędy udzielania 

Komunii św. - 15 minut przed każdą Mszą św. z wyjątkiem 7.00 (czyli 

8.15; 9.45; 11.15; 12.45; 14.45; 18.15 i 19.45). Mamy nadzieję, że 

wspólnie dzięki takim rozwiązaniom uda nam się zachować obecne 

przepisy prawa, do którego przestrzegania jesteśmy zobowiązani jako 

chrześcijanie. Prosimy o zrozumienie i ufamy, że taki stan nie będzie 

trwał zbyt długo.  

 

 


