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PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jan Łempicki OFMConv. - pastor 

Fr. Józef Błaszak OFMConv. - hospital chaplain 

Fr. Aloysius Minyong Hong OFMConv. - in residence 

PRACOWNICY PARAFII / OFFICE STAFF  

Secretary & Religious Education Coordinator 

- Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 

RADA PARAFIALNA / PARISH COUNCIL  

Mr. Szymon Biegański, Mr. Grzegorz Boryczka, 

Mr. Eugeniusz Bramowski, Mr. Czesław Kilian, 

Mr. Jan Kozak, Ms. Maryann Sadowski,  

Mr. Zbigniew Saletnik, Ms. Danuta Urbaniak,  

Mrs. Lucy Willis, Mrs. Władzia Wygonowska 

RADA FINANSOWA / FINANCE COUNCIL  

Ms. Constance Bielawski, Mr. Grzegorz Boryczka, 

Mr. Maks Gradziuk, Mr. Rafał Jabłonka,  

Mr. Richard Rolak, Mr. Wiesław Wierzbowski 

SŁUŻBA MUZYCZNA / MUSIC MINISTRY  

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  

ZAKRYSTIA/SACRISTAN – KWIATY/FLOWERS 

Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 

 

 Sala św. Jana Pawła II — St. John Paul II Hall  

Kontakt w sprawie wynajmu sali: tel: 617-268-4355 

Contact for renting the hall: tel: 617-268-4355 

 Ministranci / Altar Servers - Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w pierwsze niedziele miesiąca w sali świętego Jana 

Pawła II,10:00 am (781-871-2991) 

 Fundacja Kultury Polskiej - Polish Cultural Foundation, 

Inc. - Mr. Andrzej Pronczuk - tel. 617-859-9910 

 Polska Szkoła Sobotnia - Polish Saturday School 

- Mr. Jan Kozak - tel. 617-464-2485 

 Chór Parafialny i Chórek Dziecięcy Promyki Jana Pawła II 

Parish Choir & Children Choir  

- Mrs. Marta Saletnik, tel. kom. 857-212-7962 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP #37 

Mr. Wincenty Wiktorowski - tel. 617-288-1649 

 Grupa AA - Stanisław, tel. 508 283 4262 Sala pod kościołem. 

 Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 pm 

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 pm - St. John Paul II hall 

www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Żywy Różaniec / Rosary Society - Mrs. Genowefa Lisek 

tel. 617-436-5779 

 Siostry Matki Bożej Miłosierdzia 

Sisters of Our Lady of Mercy:  tel. 617-288-1202 

 Polski Amatorski Teatr w Bostonie / Polish Theater  

- Mrs. Małgorzata Tutko: tel. 617-325-2208 

 Harcerze / Polish Scouts - The meetings will be conducted  

in Polish for young boys and girls. Contact information:  

Mateusz Wozny,  

tel. 347-749-5867, email: wozny@college.harvard.edu 

 Klub Polski 

Polish American Citizens Club - Mr. Christopher Lisek 

 Club: 617-436-2786; Cell: 617-436-2686 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 

BIURO PARAFIALNE / PARISH OFFICE 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

        Monday - Thursday                   Friday 
         10:00 am - 4:00 pm             8:00 am - 1:00 pm 

Saturday: 10:00 am - 12:00 pm 

Evenings and weekends - by appointment only. 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

MASS SCHEDULE 

Mon. - Thurs. 7:00 am (English) 

 8:00 am (Polish) 

Friday   7:00 am (English) 

 6:00 pm - 7:00 pm - Adoracja Najśw. Sakr. - Koronka 

 Spowiedź - Adoration, Divine Mercy Chaplet, Confession  

 7:00 pm (Polish) 

Saturday 8:00 am (Polish) 

 4:00 pm (English) 

 7:00 pm (Polish) 

Sunday 8:00 am (Polish) 

 9:30 am (English) 

 11:00 am (Polish) 

Holydays - as announced 

SPOWIEDŹ / CONFESSIONS  

Friday 6:00 pm and every day 30 min. before Masses. 

CHRZEST / BAPTISM 
By arrangement with the priest.  
Instruction for parents and godparents is required. 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA / MARRIAGE 

Please, make arrangement with the Rectory at least six 
months in advance. Instruction is required. 

SAKRAMENT CHORYCH/SACRAMENT OF THE SICK 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory 
to arrange for a priest to visit and administer the Sacra-
ments. 

Misją Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie 

świadectwa wiary rzymsko-katolickiej i polskiego dzie-

dzictwa. Ofiarnie i nieustannie służymy Bogu i sobie na-

wzajem zachowując i dzieląc się naszymi polskimi trady-

cjami w otwarciu się na wszystkich ludzi. Parafię 

obsługują Ojcowie Franciszkanie. 

 

The mission of the Parish of Our Lady of 

Czestochowa is to bear witness to our 

Roman Catholic faith and our Polish 

heritage. We strive to continue to serve God and each 

other, celebrating and sharing our Polish traditions, wel-
coming and reaching out to all people. The parish is 

served by Conventual Franciscan Friars. 
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Saturday, November 29, 2014 - Wszystkich Świętych Zakonu Franc. 

 8:00 am † Władysław Sawczuk — Żona z dziećmi  

 4:00 pm † Janina & Kazimierz Kuczyński — Lucy Willis 

 7:00 pm † Zygmunt Tchoryk — Córka i wnuk 

1st SUNDAY of Advent, November 30, 2014, 1 NIEDZIELA Adwentu 

 8:00 am † Jakub Niemczyk — Mama i siostra z rodziną 

 9:30 am - FOR OUR PARISHIONERS - ZA PARAFIAN 

 11:00 am - O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla  

     Grzegorza Boryczki z okazji urodzin — Żona z dziećmi 

Na misjach franciszkańskich zostanie odprawiona Msza Święta: 

  - O zdrowie i Boże błog. dla Tadeusza Orłowskiego z okazji  

     70. urodzin — Własna 

Monday, December 1, 2014  

 7:00 am † Stephen Haberek (10th anniv.) — Daughter Paula 

 8:00 am † Jan i Marianna Włodkowski — Rodzina 

Tuesday, December 2, 2014 - bł. Rafała Chylińskiego 

 7:00 am - For the deliverance of Marlene Barlatier — Marie Joseph 

 8:00 am † Antoni Kołakowski — Christine Newelski z rodziną 

  † Czesław i Stanisława Mierzejewski; Stanisław i Józefa  

     Mierzejewski — Rodzina 

Wednesday, December 3, 2014 - św. Franciszka Ksawerego 

 7:00 am † For the deceased brothers, sisters, parents, relatives 

      & benefactors of the Franciscan Order 
 8:00 am † Czesław Duda — Córka z rodziną 

Thursday, December 4, 2014 - św. Barbary 

 7:00 am † Krystyna Kubiak — Maria Fiedorczyk 

 8:00 am † Stanisława Skinder — Synowa i wnuczka 

  † Józef i Helena Czołomiej — Córka 

Friday, December 5, 2014  

 7:00 am † Agnes Haberek (25th anniv.) — Daughter Paula 

 6:00 pm Wystawienie N.S., Adoracja, Spowiedź, Koronka 

 7:00 pm - Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  

     — Maria Liszkiewicz z rodzeństwem 

Saturday, December 6, 2014 - św. Mikołaja 

 8:00 am - Dziękczynna za otrzymane łaski i błogosławieństwo Boże 

     z prośbą o dalsze — Rodzina Śpitalniak 

 4:00 pm - FOR OUR PARISHIONERS - ZA PARAFIAN 

 7:00 pm † Jan i Janina Wójcik — Córka z rodziną 

2nd SUNDAY of Advent, December 7, 2014, 2. NIEDZIELA Adwentu 

 8:00 am † Józefa i Józef Rogowski, Ireneusz Rogowski, Kazimierz  

     Pacocha — Helena Rogowska z dziećmi 

 9:30 am † Mary & Millie De Minico — Denise Radko with family 

 11:00 am - Dziękczynna za otrzymane łaski dla Marzeny Bramowskiej  

     z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 

     Matki Bożej — Mąż i dzieci 

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze Święte: 

  - O Boże błogosławieństwo w 40. urodziny dla Tomasza  

     Chludzińskiego — Rodzina Boryczka 

  † Wiesław Bańkowski — Regina i Eugeniusz Marczuk 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE Watch For Him  

The Church The new Church year begins 
with a plea for God's visitation. “Oh that you 
would rend the heavens and come down,” the 
prophet Isaiah cries in today's First Reading.  

In today's Psalm, too, we hear the an-
guished voice of Israel, imploring God to 
look down from His heavenly throne - to 
save and shepherd His people.  

Today's readings are relatively brief. Their 
language and "message" are deceptively sim-
ple. But we should take note of the serious 
mood and penitential aspect of the Liturgy 
today - as the people of Israel recognize their 
sinfulness, their failures to keep God's cove-
nant, their inability to save themselves.  

And in this Advent season, we should see 
our own lives in the experience of Israel. As 
we examine our consciences, can't we, too, 
find that we often harden our hearts, refuse 
His rule, wander from His ways, withhold 
our love from Him?  

God is faithful, Paul reminds us in today's 
Epistle. He is our Father. He has hearkened 
to the cry of His children, coming down from 
heaven for Israel's sake and for ours - to re-
deem us from our exile from God, to restore 
us to His love. 

In Jesus, we have seen the Father (see John 14:8-

9). The Father has let His face shine upon us. 
He is the good shepherd (see John 10:11-15) come to 
guide us to the heavenly kingdom. No matter 
how far we have strayed, He will give us new 
life if we turn to Him, if we call upon His 
holy name, if we pledge anew never again to 
withdraw from Him.  

As Paul says today, He has given us every 
spiritual gift - especially the Eucharist and 
penance - to strengthen us as we await 
Christ's final coming. He will keep us firm to 
the end - if we let Him.  

So, in this season of repentance, we should 
heed the warning - repeated three times by 
our Lord in today's Gospel - to be watchful, 
for we know not the hour when the Lord of 
the house will return  

By Dr. Scott Hahn  

Scripture for the week of Nov. 30, 2014 

30 SUN Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7 

1 Cor 1:3-9/Mk 13:33-37  

1 Mon Is 2:1-5/Mt 8:5-11  

2 Tue Is 11:1-10/Lk 10:21-24  

3 Wed Is 25:6-10a/Mt 15:29-37  

4 Thu Is 26:1-6/Mt 7:21, 24-27  

5 Fri Is 29:17-24/Mt 9:27-31  

6 Sat Is 30:19-21, 23-26 

  Mt 9:35-10:1, 5a, 6-8  

7 SUN Is 40:1-5, 9-11/2 Pt 3:8-14 

  Mk 1:1-8  
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I SUNDAY OF ADVENT 

POPE’S PRAYER INTENTIONS 
FOR DECEMBER 2014 

Universal: That the birth of the Redeemer may bring 
peace and hope to all people of good will.  

Mission: That parents may be true evangelizers, passing 
on to their children the precious gift of faith. 

REGULAR DEVOTIONS 
♦ Sunday - 10:45 am — prayers for priests and the parish  
♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11:00 

am. 
♦ Tuesday - After Mass at 7:00 am and 8:00 am 

- Devotion to St. Anthony of Padua. 
♦ Thursday - After Mass at 7:00 am and 8:00 am 

- Devotion to Our Lady of Częstochowa. 
♦ Friday - 6:00 pm - Exposition and adoration of the 

Blessed Sacrament - Chaplet of Divine Mercy. 
Possibility for the Sacrament of Reconciliation. 
At 7:00 pm - Mass (in Polish). 

CATHOLIC APPEAL 2014 

Thank you to all who have already 
pledged their support to the 2014 
Catholic Appeal. So far our parish 

contributed $ 11,395. Our goal this year is to raise 
$ 17,485. Should you wish to contribute to this appeal, 
you may use an envelope provided at the back of the 
church. 

You may also pledge your support at 
www.BostonCatholicAppeal.org. 

CHRISTMAS CRAFT FAIR 2014 
This year’s Fair will take place on Sunday, December 7th, 

from 10:30a.m to 2:30p.m. at the St. John Paul II Hall. At 

the Fair, there will be handmade Polish crafts, ornaments, 

books, raffle baskets, wafers (opłatki) calendars, baked 

goods, food, coffee, tea. A special activity for the children 

is expected. A number of crèches (stajenki) from various 

regions of Poland will be on display and for purchase. The 

event is sponsored by the Polish Cultural Foundation tel.: 

617-696-9009.  

All are welcome. 

CHRISTMAS WAFERS AND CALENDARS 

Christmas wafers and 

parish calendars for 

2015 are available in 

the parish office. You 

can purchase them in 

the sacristy after Holy 

Masses. 

HELP CHILDREN IN ARRICA 

In Advent, as we pre-

pare for the birth of the 

Divine Child, we have 

the unique opportunity 

to support needy chil-

dren in Kenya where 

our missionaries work. 

If you would like 

a child in Kenya to have 

a full meal on Christ-

mas, you can do so by 

putting your donation to 

the special box. 

By helping a child in need, you invite the Divine Babe from 

a miserable shed to your loving heart. I assure you that Je-

sus will appreciate your generosity, and your gift increased 

by 10% by the pastor will be transferred to Kenya. 

Father Arkadiusz Kukałowicz who cares for the poor chil-

dren in Kenya together with them say “God bless you” for 

your help. 

FINANCE COUNCIL MEETING 
The Parish Finance Council will meet on December 4th
(Thursday), at 7:00 pm. 

Advent Prayer 

Like foolish folk of old I would not be, 

Who had no room that night for Him and thee. 

See, Mother Mary, here within my heart  

I've made a little shrine for Him apart; 

Swept it of sin, and cleansed it with all care; 

Warmed it with love and scented it with prayer. 

So, Mother, when the Christmas anthems start, 

Please let me hold your baby--in my heart. 

Sr. Maryanna, O.P. 

ZMARLI 

Śp. HHELENELEN  WWIENCEKIENCEK  l. 85l. 85  

ŚŚPP. M. MARYARY  SSINKIEWICZINKIEWICZ--PPIERCEIERCE  l. l. 8686        
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie 
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KOLEKTY Z OSTATNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $2,161.00; Kolekta II - $1,025.00 
♦ Church donation by Parishioners- $300; 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 

“Christmas flowers - Kwiaty na Boże Narodzenie”. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach:  

Wayne & Shirley Gouliaski, Bolesława Lingo, 

Evelyn Baszkiewicz, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina Suski, Blanche Bielawski,  

Janina Adranowicz, Rita Wyrwicz, Emily Snow. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

I NIEDZIELA ADWENTU 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - grudzień 2014 

Intencja ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły 

pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli. 

Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom 

cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami. 

INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby ubogie narodzenie Jezusa uczyniło nas świadomymi 

wielkiego daru Wcielenia, przez które On sam stał się 

ubogim, aby nas wszystkich ubogacić.  

BIBLIOTEKA PARAFIALNA 
Wkrótce w sali pod kościołem zostanie otwarta Biblioteka 

Polonijna. Posiadamy już sporo książek, ale chcemy ich 

mieć znacznie więcej. Pani Beata Kozak, która tę bibliote-

kę organizuje i będzie prowadzić, zwraca się z prośbą 

o dotacje książek. Przyjmować będzie wyłącznie książki 

w języku polskim. Można je dostarczać do biura parafial-

nego, do sklepów Euromart i DJ’S Super Market lub bez-

pośrednio do niej. 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 2014 
Doroczny Kiermasz Świąteczny odbędzie się w sali 

św. Jana Pawła II w niedzielę, 7. grudnia, w godz. 10:30 

do 14:30. Na Kiermaszu prezentowane i sprzedawane bę-

dzie polskie rękodzieło świąteczne: dekoracje świąteczne 

oraz różnorodne prezenty pod choinkę. Można też będzie 

zaopatrzyć się w opłatki i kalendarze parafialne. Będzie 

też kawa, herbata, ciasta i potrawy kuchni polskiej. 

Dodatkową atrakcją w tym roku będzie wystawa szopek 

bożonarodzeniowych z różnych regionów Polski. 
WSTĘP WOLNY 

Więcej informacji o Kiermaszu pod tel: 617-696-9009. 

OPŁATKI, KALENDARZE 

W biurze parafialnym są 

do nabycia za dobrowolną 

ofiarą opłatki wigilijne 

i kalendarze parafialne na 

rok 2015. Można je nabyć 

także w zakrystii po Mszy 

świętej . 

MODLITEWNIKI  

„PAN Z WAMI” 
W ławkach pojawiły się nowe modli-

tewniki „Pan z Wami”. Są one przezna-

czone do wspólnego użytku i proszę nie 

zabierać ich z kościoła. W zakrystii 

można natomiast nabyć taki modlitew-

nik na własność w cenie $ 5.00 

ADWENTOWA POMOC DZIECIOM W AFRYCE 

W Adwencie, przygoto-

wując się do narodzin 

Bożego Dzieciątka, za 

pośrednictwem naszych 

misjonarzy wspomaga-

my potrzebujące dzieci. 

Jeśli chcielibyście przy-

czynić się, by dziecko 

z Kenii przeżyło rado-

śniej Boże Narodzenie, 

zjadło posiłek do syta - 

możecie to zrobić skła-

dając choćby skromną ofiarę do przygotowanej w tym celu 

skarbony. 

Pomagając dziecku w potrzebie, zaprosicie Boże Dziecię 

z nędznej szopy do swego kochającego serca. Zapewniam, 

że Nowonarodzony Jezus nie pozostanie dłużny, a ofiara 

złożona na ten cel zostanie przekazana do Kenii w całości, 

a nawet powiększona o 10% przez proboszcza. 

Ojciec Arkadiusz Kukałowicz opiekujący się ubogimi dzieć-

mi w Kenii i jego podopieczni składają serdeczne „Bóg za-

płać” za pomoc. 

SPOTKANIE RADY FINANSOWEJ 
Spotkanie Rady Finansowej obędzie się 4 grudnia (czwartek) 
o godz. 7:00 pm.  

Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje, 

to rok urodzajny nam zwiastuje. 

Święta Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie. 

AKATYST W CLIFTON 
Dnia 14 grudnia, w niedzielę nasz chór parafialny jedzie 

do polskiej parafii pod wezwaniem św. Jana Kantego 

w Clifton, NJ aby wraz z o. Wiesławem zaśpiewać Aka-

tyst ku czci Bogurodzicy. Zostało jeszcze kilka wolnych 

miejsc w autobusie. Cena przejazdu - około $25 (w zależ-

ności od ilości pasażerów). Chętnych do wyjazdu prosimy 

o kontakt z Panią Martą - organistką. 
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AADWENTDWENT  --  CZASCZAS  OCZEKIWANIAOCZEKIWANIA 

Kiedy dni stają się coraz krótsze, a noce coraz dłuższe, 

w przejściu z jesieni do zimy - przeżywamy okres ko-

ścielnego roku liturgicznego nazywany Adwentem. 

Określenie "adwent" pochodzi od łacińskiego wyrazu 

adventus i oznacza „przyjście”. 

Najstarsze ślady Adwentu, jako czasu oczekiwania na 

przyjście Zbawiciela, sięgają IV w. Nie od razu obowiązy-

wał on w całym Kościele - najpierw w Hiszpanii i Galii. 

Początkowo był przygotowaniem na święto Epifanii 

(Objawienia Pańskiego), a dopiero od V wieku na święto 

Bożego Narodzenia. W VI wieku okres ten obchodzony 

był w Rzymie na dwa tygodnie przed Bożym Narodze-

niem. Czas jego trwania nie był więc ściśle ustalony. Nie 

zawsze też Adwent posiadał charakter pokutny. Gdy pa-

pieżem był Grzegorz Wielki (540-604), polegał na cztero-

tygodniowym, liturgicznym przygotowaniu na przyjście 

Pana. Dopiero od VIII w. nadano mu charakter 

pokutny, co znalazło swój wyraz w fioletowym 

kolorze szat liturgicznych, opuszczeniu rado-

snego hymnu Chwała na wysokości Bogu w 

Mszy św., ograniczeniu ozdób i muzyki w ko-

ściele. 

Po reformie roku liturgicznego w 1969 roku, 

okres ten posiada charakter pobożnego i rado-

snego oczekiwania, kiedy z tęsknotą wołamy: 

Przyjdź, nie zwlekaj! Przyjdź i oświeć nas! Na-

ucz nas dróg swoich! 

Historię narodu żydowskiego określamy najkrócej jako 

dzieje ludu oczekującego na przyjście Mesjasza. Od bram 

raju aż do betlejemskiej groty towarzyszyła dziejom ży-

dowskim obietnica. Nauczycielami i stróżami świętego 

oczekiwania byli prorocy. Jeden z nich, Micheasz, tak 

wyraził własne i narodowe tęsknoty: Ale ja wypatrywać 

będę Pana, wyczekiwać na Boga zbawienia mojego (Mi 

7,7), prorok Izajasz zaś wołał: Obyś rozdarł niebiosa i 

zstąpił (Iz 63,19). 

Wieki historii ostudziły żar tęsknoty i naród wybrany 

przestał czuwać, nie zauważył więc spełnionej przez Boga 

obietnicy. Dlatego tym doniosłej dziś Kościół nawołuje 

swych wiernych: Czuwajcie! Czuwajcie! To przypomnie-

nie i wezwanie do czuwania, przewijające się na kartach 

Pisma Świętego, weszło do liturgii Kościoła. To właśnie 

czuwanie wyprowadzało pierwszych mnichów na pusty-

nię, by tam oczekiwali przyjścia Pana. 

Wezwanie Czuwajcie! bliskie było ludziom średniowie-

cza. Nieustanna gotowość i myśl o Sądzie Bożym związa-

nym z drugim przyjściem Chrystusa kazały ówczesnemu 

człowiekowi ubrać włosienicę, narzucić sobie surową 

ascezę, podjąć pokutę wielu wyrzeczeń. Wezwanie Czu-

wajcie przeniknęło twórców: Dantego i Michała Anioła i 

zachęciło ich do ukazania przejmującej wizji Sądu Osta-

tecznego. 

Dziś Adwent ma podwójny charakter. Jest czasem przygo-

towania do uroczystości Bożego Narodzenia, przez które 

Kościół czci pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi, ale 

zarazem jest okresem, w którym, wspominając to przyj-

ście, oczekujemy drugiego, jakie będzie miało miejsce u 

kresu dziejów ludzkości. 

Liturgia Adwentu ukazuje nam dwie wielkie postaci: pro-

roka Izajasza i św. Jana Chrzciciela. Pierwszy, uosobienie 

tęsknoty Starego Testamentu, jest prorokiem, który zosta-

wił najwięcej proroctw związanych z Mesjaszem. Jan 

Chrzciciel nie tyle przepowiada, ile wskazuje na osobę 

Jezusa, który jako Zbawiciel i Odkupiciel już przyszedł i 

niedługo rozpocznie swą misję. Św. Jan Chrzciciel swoim 

życiem i słowem uczy wiernych, w jaki sposób należy 

przygotować się na przyjście Pana: przez pokutę, zerwa-

nie z grzechem, powstanie z nałogów, słowem - ze starego 

człowieka przeobrażenie się w nowego, na wzór samego 

Chrystusa. 

Święty czas adwentowy jest także przypo-

mnieniem pewnej prawdy, ogarniającej całe 

dzieje ludzkie, że Chrystus przyjdzie powtór-

nie, aby chwałą zmartwychwstania umarłych 

zakończyć dzieje świata. Zapowiadał prze-

cież: Przyjdę powtórnie i zabiorę was do sie-

bie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 

14,3). Kiedy odszedł, strapieni apostołowie 

usłyszeli potwierdzenie tej zapowiedzi: Ten 

Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak 

samo, jak widzieliście Go wstępującego do 

nieba (Dz 1,11). A zatem On przyjdzie, dla-

tego życie całego świata, życie każdego z nas jest czeka-

niem na Jego przyjście, jest adwentem przed tym powtór-

nym i ostatecznym przyjściem Chrystusa. 

Przeżywanie Adwentu powinno nas mobilizować do upo-

rządkowania swego wnętrza tak, aby powitać Pana czy-

stym sercem. Każdy Adwent to czas nawrócenia, by jesz-

cze raz, ale już głębiej i pełniej, przebyć drogę Jezusa, 

która jest drogą Kościoła w rozpoczynającym się roku 

liturgicznym. 

Adwent to oczekiwanie w ciemnościach symbolizują-

cych człowieka pogrążonego w grzechu, szukającego 

ratunku i światła. Tym światłem jest dla nas Matka Jezu-

sowa, jasna Jutrzenka, Zorza rano powstająca, która błą-

dzących prowadzi ku niebu, ku zbawieniu. Ją szczegól-

nie uwielbiamy w Adwencie, zwłaszcza przez nabożeń-

stwa roratnie. Ona jest jakby drabiną Jakubową, po któ-

rej zeszło na ziemię Zbawienie. Ona jest biblijną tęczą, 

zapowiadającą pojednanie, kres gniewu i kar. Ona, wy-

brana na Matkę Zbawiciela, zapowiada koniec nocy 

oczekiwania i bliskość wschodu Jego przyjścia. Ona w 

noc betlejemskiego cudu poda nam od żłóbka swego 

Syna, byśmy napełnieni Jego łaskami, szli przez życie 

ku wiekuistemu szczęściu. 

Jan Uryga 
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