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ADWENT ZNACZY

OCZEKIWANIE
Adwentem rozpoczyna Kościół Katolicki swój rok liturgiczny. Etymologicznie wyraz ten wywodzi się ze słowa
łacińskiego adventus. Być może, że nazwę tę zapożyczyli
chrześcijanie od starożytnego zwyczaju w Rzymie.
Każdorazowe uroczyste wejście cesarza do Rzymu a
przede wszystkim do świątyni w uroczystości państwowe
- jego oczekiwanie i powitanie - nazwano adventus, czyli
nadejście. Jakże o wiele bardziej aktualnym jest oczekiwanie ludu Bożego na przyjście Syna Bożego, Zbawcy
rodzaju ludzkiego!
Pierwsza wzmianka
Pierwszą wzmiankę historyczną o Adwencie spotykamy
w jednym z dekretów synodu, odbytego w mieście hiszpańskim, w Saragossie, w 380 roku. W tym czasie Adwent
istniał w Hiszpanii i w Galii. Jednak dokładniejsze dane
posiadamy z wieku V i VI. Na wzór Wielkiego Postu trwał
on w niektórych stronach 40 dni a rozpoczynał się od
święta św. Marcina (11 XI). Trwał do Bożego Narodzenia.
Obowiązywał wówczas post, chociaż w formie nieco
łagodniejszej niż w Wielkim Poście. Nadto obowiązywała
abstynencja małżeńska, zakaz wojen, wesel i zabaw
hucznych. Charakter tego okresu był wybitnie pokutny.
W niektórych okolicach Adwent zaczynał się znacznie
wcześniej, bo uroczystością Podwyższenia S w. Krzyża (14
XI!). W Rzymie zwyczaj obchodzenia Adwentu datuje się
od początku wieku VI. Obejmował on cztery tygodnie
przed Bożym Narodzeniem. Ten zwyczaj utrwalił się
dzięki prymatowi liturgii rzymskiej w całym świecie katolickim, łacińskim.
Jedna z kolęd polskich na sposób ludowy tłumaczy,
dlaczego Adwent trwa cztery tygodnie, faktem, jakoby
ludzkość przez cztery tysiące lat oczekiwała Zbawiciela.
Śpiewamy bowiem w niej słowa:
Ach, witaj. Zbawco, z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany.
Wiemy dobrze, że ludzkość żyła na ziemi o wiele dłużej.
Zwykło ustalać się lata rodzaju ludzkiego nawet na setki
tysięcy lat. Tak długo przeto trwałby Adwent, czyli czas
oczekiwania obiecanego w raju Zbawiciela.
Treść tego czasu
Treścią Adwentu jest tajemnica grzechu pierworodnego
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oraz fatalnych skutków, jakie nieposłuszeństwo pierwszych ludzi sprowadziło na rodzaj ludzki. W tym stanie
rozpaczliwym i beznadziejnym Bóg pierwszy zwraca się
do człowieka i ofiaruje mu swoje przebaczenie: Syn Boży
stanie się człowiekiem i zadośćuczyni Bogu Ojcu za winę
Adama. Pięknie to wyraża pieśń adwentowa:
Ale Ojciec się zlitował
Nad nędzną ludzi dolą.
Syn się chętnie ofiarował,
By spełnić Bożą wolę.
Tak więc dominantą Adwentu staje się nie tyle dogmat
grzechu, ile raczej soteriologia, czyli nauka Kościoła
o zbawieniu rodzaju ludzkiego, o pojednaniu go z jego
niebieskim Stworzycielem i Zbawcą. Jakże głęboki
i wstrząsający materiał do rozważania: dramat upadku
człowieka, jego nędzy; geneza rozdwojenia po dzień
dzisiejszy w jego osobowości, którą w sposób tak pełny
obnażył Pascal (+1662) — aż drugiej strony wyciągnięte ku
zbłąkanej ludzkości ramię miłosiernego Boga, ofiarujące
łaskę zmiłowania.
Zanim Pan Bóg zesłał na ziemię Zbawiciela, przez wiele
lat przygotowywał rodzaj ludzki na Jego przyjście. Ogólnikową zapowiedź daną w raju będzie przez proroków
poszerzał i wyjaśniał aż do szczegółów tak dokładnych,
jak odnośnie miejsca, czasu, narodu i wielu innych bardzo bliskich okoliczności przyjścia i działalności Zbawiciela. Wybrał także Pan Bóg jeden naród, który ideę
mesjańską miał pilnie strzec i pokoleniom przekazywać.
Tak więc już od samych początków roku kościelnego
Jezus Chrystus, Boży Syn, wyłania się wyraźnie jako postać centralna w charakterze Zbawiciela.
Chrystus Pan zjawił się już na naszej ziemi. Dokonał
swojej zbawczej misji. Ale, jak sam wiele razy zapowiadał, powróci jeszcze na nasz glob, aby dokonać na końcu
świata powszechnego sądu. Będzie to czas żniwa, w
którym pszenica zostanie zebrana do gumna a kąkol
wrzucony do ognia. Chrystus Pan zjawi się już nie w postaci małej dzieciny, ale jako władca i pan: „Gdy Syn
Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy aniołowie
z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały.
I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych (ludzi) od drugich, jak pasterz oddziela
owce od kozłów”.
Co słychać w liturgii?
Treść dogmatyczna Adwentu, podana wyżej, rzutuje na
jego nurt liturgiczny. Przez cztery tygodnie słyszymy
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Przykro jest, gdy człowiek nie jest akceptowany we własnym środowisku, gdy ze2 Sm 5,1-3 Namaszczenie
wsząd słyszy kpiny i drwiące uwagi, wyrażające nie skrywaną bynajmniej satysfakcję
Dawida na króla
z odniesionego nad nim zwycięstwa. Z Jezusa szydzili zarówno członkowie Wysokiej
Kol 1,12-20 Bóg przeRady żydowskiej, taki ówczesny odpowiednik – przepraszam za porównanie – Konfeniósł nas do królestwa rencji Episkopatu. Nadto przedstawiciele władz lokalnych i zarazem okupacyjnych –
swojego Syna
Rzymianie. Ale też i skazani z Nim na tę samą karę śmierci – można rzec – współobywaŁk 23,35-43
tele, krajanie, ci, z którymi spędzał najwięcej swego czasu i którym poświęcił wręcz
Jezu, wspomnij na mnie, całego siebie. Teraz wszyscy jednogłośnie szydzili: jeśli jesteś Mesjaszem, królem żygdy przyjdziesz
dowskim, to wybaw sam siebie! Jaka szalona pokusa: zejść z krzyża i pokazać
do swego królestwa
im wszystkim, kto tu ma władzę. Nie umrzeć na krzyżu – tej ówczesnej szubienicy,
a dzisiejszym krześle elektrycznym – nie umrzeć zatem na krzyżu, ale stanąć przed nimi
w pełni Bożego majestatu i potęgi. Tak, to byłaby efektowna demonstracja siły, ale
zarazem – nasza, ludzka przegrana. Paweł powiada, że gdyby Chrystus nie umarł i nie zmartwychwstał, to próżna
byłaby nasza wiara i aż dotąd pozostawalibyśmy w grzechu. Tylko jeden człowiek, dobry łotr, o którym tradycja przekazuje, że miał na imię Dyzma, uznał Jezusa niewinność i swoją nieprawość. I dlatego na błagalne wołanie: „Jezu,
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa!”, usłyszał wspaniałą obietnicę: „Zaprawdę powiadam
ci: dziś ze Mną będziesz w raju”. Jeszcze dziś!
ks. Kamil Dąbrowski
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To właśnie królestwo, które nie jest z tego
świata, Jezus wskazał nam, gdy nauczył
nas modlić się: «Przyjdź królestwo Twoje».
Posłuszni Jego przykazaniu, apostołowie,
uczniowie i misjonarze wszystkich czasów starali się ze wszystkich sił poszerzać przez ewangelizację granice tego
królestwa. Jest ono bowiem zarówno darem Ojca (por. Łk
12,32), jak i skutkiem osobistej odpowiedzi człowieka.
W «nowym stworzeniu» będziemy mogli wejść do królestwa Ojca pod warunkiem, że szliśmy za Chrystusem
w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki (por. Mt 19,28). […]
«Jezus, Słowo Wcielone, został posłany przez Ojca do
świata, aby przynieść mu zbawienie, ogłosić i ustanowić
Królestwo Boże. (...) Wskrzeszając Go z martwych, Ojciec
uczynił Go doskonałą i wieczną Drogą, Prawdą i Życiem dla
wszystkich, którzy wierzą» (Instrumentum laboris, 5). Ta
odległa część Kościoła, żyjąca na ogromnych połaciach
Oceanii, zna Drogę i wie, że na niej znajdzie Prawdę
i Życie: drogę Ewangelii, drogę wskazaną przez świętych
i męczenników, którzy oddali życie za Ewangelię (por.
Instrumentum laboris, 4).
Podczas gdy Kościół powszechny zbliża się do progu
trzeciego tysiąclecia ery chrześcijańskiej, pasterze Ocea-

nii zgromadzili się w duchu komunii, zjednoczeni z Następcą Piotra, aby z nową energią podjąć misję pasterską,
która każe im głosić królestwo Chrystusa w środowisku
rozmaitych kultur i tradycji ludzkich, społecznych i religijnych, w krajach zamieszkanych przez wiele narodów.
Czym jest to królestwo niebieskie, w pełni wyjaśnia nam
dzisiaj św. Paweł w drugim czytaniu liturgicznym. Pisze
w Liście do Kolosan tak: dziękujcie Ojcu, który «uwolnił
nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego
umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie — odpuszczenie grzechów» (1,13-14). Takie właśnie odpuszczenie
grzechów stało się udziałem dobrego łotra na Kalwarii.
On pierwszy doświadczył, że Chrystus jest Królem jako
Odkupiciel.
W dalszym ciągu Paweł w taki sposób wyjaśnia istotę
Chrystusowego królowania: «On jest obrazem Boga niewidzialnego — Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo
w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach,
i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne (...). Wszystko
przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed
wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie» (Kol 1,15-17).
A więc Chrystus jest Królem przede wszystkim jako Pierworodny wobec każdego stworzenia.
Homilia papieska na rozpoczęcie obrad Synodu 22.XI.1998, 3-4
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
• Witamy wszystkich Parafian i Gości życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na cały tydzień.
Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, święto patronalne
Akcji Katolickiej.
• Dziś w Suwałkach o godz. 15.00 (kościół św. Aleksandra)
Inauguracja roku DNNUJ. Od przyszłej niedzieli rozpocznie się czas Adwentu i przygotowanie do świąt.
• Zachęcamy do modlitwy różańcowej w wypominkach za
zmarłych (godz. 18.00, w niedzielę po mszy o 9.00).
• W tym tygodniu: poniedziałek Koronka do Ducha Św.
przed różańcem, a po mszy spotkanie AK. Wtorek wspomnienie św. Cecylii patronki organistów. Dziękujemy Pani
Ani za posługę w naszym kościele. Od środy nowenna
przed rekolekcjami; piątek o godz. 17.00 adoracja w inten-

cji pokoju.
• Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na
cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy w
nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 350zł (wkład własny
parafii ok. 80tyś. zł na prace: część muru oporowego od
strony płd., ołtarz Bożego Narodzenia, II etap ołtarza
królewskiego). Dziś ofiary na fundusz remontowy, a do
puszek na przygotowanie paczek. Za tydzień ofiary na
WSD w Ełku.
• Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji pokoju na świecie. Intencja na listopad: Za wszystkie ofiary
wojen i szybkie zakończenie wojny.
• Rekolekcje adwentowe 2-4.XII połączone z św. Mikołajem. Pamiętajmy o najmłodszych, prosimy przynosić
(Ciąg dalszy na stronie 3)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
9:00 - Boże bł. op. Maryi dla O. Jacka (od uczestników pielgrzymki do Lipska)
9:00 - +Mieczysław Podhajski (g.20)
9:00 - +Janusz Domysławski (od Wiesławy)
12:00 - o Boże błog. opiekę Maryi dla Bożeny i Stanisława
Milewskich w 40r. ślubu
12:00 - o zdrowie Boże bł. op. Maryi dla Ireny Chałko w 90 ur.
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Halina, Tomasz, Czesław, Weronika, Franciszek, z r. Świackich i Bogdanowiczów
7:30 - +Mieczysław Podhajski (g.21)
7:30 - +Józef Wasilewski 55r. śm.
18:30 - +Apolonia i Dominik
18:30 - +Jadwiga Wierzbicka 2m. po śm. (od DNNUJ)
7:30 - +Henryk Żukowski 3m. po śm. (od Fundacji Wigry)
7:30 - +Mieczysław Podhajski (g.22)
18:30 - +z r. Kurzynów i Bobrowskich
18:30 - +Irena Sutkowska 6m. po śm. +Józef
7:30 - +Mieczysław Podhajski (g.23)
18:30 - +Albert 7r. śm.
18:30 - +Aleksander i Stanisława Koncewicz

7:30 - +Mieczysław Podhajski (g. 24)
7:30 - za dusze w czyśćcu cierpiące

18:30 - +Julia Radziwiłowicz 30 dz. po śm.
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Jakub Giejsztorewicz; 2. +Teodora Wasilewska;
3. +Maria Gościńska 9m. po śm. (od męża i synów z
rodz.); 4. +Kazimierz Luty 7m. po śm. (od r.Topolskich);
5. +Bronisław Nowel 12r. śm. Henryk; 6. +Stanisław, Janina, Alicja, Lucjan, Jadwiga, +rodziców i z c.r. Biziewskich; 7. o zdrowie szczęśliwe rozwiązanie dla Rozalii;
8. o powrót żony i matki do rodziny
7:30 - za dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 - Adoracja
18:30 - +Mieczysław Podhajski (g. 25)
18:30 - +Józef Sutkowski 16r. śm. +Irena
20:15 - Msza św. w liturgii rzymskiej
7:30 - +Remigiusz Radziewicz
12:00 - +Wacław Bielecki 1r. śm.
15:00 - Msza św. w liturgii rzymskiej
18:30 - +Mieczysław Podhajski (g.26)
18:30 - +Adela Szumańska 1r. śm.
9:00 - o Boże bł. op. Maryi dla Małgorzaty i Mariana w kol.
rocz. ślubu
9:00 - +Mieczysław Podhajski (g.27)
12:00 - za parafian
12:00 - +Telesfor Tomaszewski 7r. śm.
15:00 - za Ojczyznę, o pokój i powołania
16:40 - Msza św. w liturgii rzymskiej
Maćkowa Ruda: 10:30 - +z r. Domorackich i Szulewskich

BIULETYN

PARAFIALNY

Adwent znaczy oczekiwanie...
(Ciąg dalszy ze strony 4)

jakby dwugłos podwójnego oczekiwania: na przyjście w
pamiątce Bożego Narodzenia i na przyjście Chrystusa dla
dokonania rozrachunku z rodzajem ludzkim i z każdym
człowiekiem z osobna. Treścią głosu pierwszego jest
radosna tęsknota i wspomnienie tego, co miało miejsce
w historii. Treścią głosu drugiego jest lęk i niepewność;
świadomość, że chodzi w tym rozrachunku ostatecznym
o całą wieczność - szczęśliwą lub nieszczęśliwą. Motyw
drugi zdaje się mieć pewną przewagę w liturgii tygodnia
pierwszego, by w dniach następnych dać przewagę oczekiwaniu w pamiątce Narodzenia Pańskiego. Im bliżej
świąt Bożego Narodzenia, tym nadzieja żywsza i radośniejsza.[…]
Liturgia Adwentu wysuwa na czoło dwie postacie: Izajasza i Jana Chrzciciela. Pierwszy jest uosobieniem tęsknoty Starego Testamentu. Urodził się ok. roku 770 przed
Chrystusem. Należał do elity narodu izraelskiego. Jerozolima była miejscem jego działania. Powołany uroczyście
przez Jahwe na proroka przez 40 lat prawie będzie swój
urząd wypełniał. Historia nadała mu słusznie przydomek
„księcia proroków”, gdyż on najwięcej zostawił przepo-

OGŁOSZENIA …
zabawki, maskotki, książki. Od dzisiaj do nabycia świece
Caritas (20zł), a za tydzień opłatki na stół wigilijny (ofiara
na odnowienie naczyń liturgicznych).
• Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik
NIEDZIELA (10zł), IDZIEMY (5zł), miesięcznik: MARTYRIA
(3zł), RÓŻANIEC (7,50zł), TAK RODZINIE (7,50zł), MIŁUJCIE
SIĘ (8zł), ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci (7,20zł) i prasa misyjna.
Kalendarz ścienny z Wigier na 2023r. (5zł).
• 25-27.XI – rekolekcje dla uczestników klasycznej liturgii
rzymskiej. Zapraszamy na dwudniowe warsztaty w klasztorze: 26.XI w godz. 9.30-12.30 kulinarne „Pierogi na różne
sposoby”; 3.XII warsztaty z rękodzieła (makrama); 10.XII
warsztaty z rękodzieła (ozdoby świąteczne i albumy oraz
pocztówki okolicznościowe); 17.XII warsztaty kulinarne
„Ryby na stole wigilijnym”. Zgłoszenia w recepcji lub pod
nr tel. 508146007.
• Plan różańca z wypominkami za zmarłych:
1. Aleksandrowo, Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony
Folwark, Królówek, Leszczewek, Leszczewo–XI: 22,26,30
2. Mikołajewo, Piertanie, Remieńkiń, Rosochaty Róg, –
XI: 23, 27
3. Ryżówka, Stary Folwark, Tartak – XI: 20, 24, 28
4. Wigry/Magdalenowo, Wysoki Most, Żubrówka, kartki
spoza parafii– XI: 21, 25, 29
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wiedni odnośnie Mesjasza. Te właśnie proroctwa liturgia Adwentu przypomina. Ostatnie lata życia proroka
nie są nam bliżej znane. Według apokryfów żydowskich
miał Izajasz ponieść śmierć męczeńską z rąk króla Manassesa, który panował po pobożnym Ezechiaszu
w latach 693-639.
Postacią drugą, którą Kościół do liturgii adwentowej
wprowadza, jest św. Jan Chrzciciel. Jak prorok Izajasz
zdaje się otwierać Stary Testament, tak Jan zdaje się go
zamykać. Stoi on na pograniczu. On nie tyle przepowiada, ile wskazuje palcem na Zbawiciela, który już przyszedł i niedługo rozpocznie swoją misję. W intencjach
Kościoła Jan jest postacią „programową”. On to swoim
życiem i słowem ma praktycznie wskazać wiernym,
w jaki to sposób należy przygotować się na przyjście
Pana: przez pokutę, zerwanie z grzechem, odrzucenie
ciemności a wejście w pełnię blasku zbawczej łaski
Chrystusa. Naprawa życia i przemiana, zrzucenie z siebie
starego człowieka i przeobrażenie się w nowego na wzór
samego Jezusa Chrystusa — to ma być praktyczny owoc
corocznie obchodzonej pamiątki Bożego Narodzenia.
Dlatego Kościół woła do nas słowami Izajasza: „Oto ja
posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje
drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie
drogę Panu. Jemu prostujcie ścieżki”.
I jeszcze jedno, co charakteryzuje Adwent: motyw maryjny. Ona to właśnie miała być w wyrokach Bożych
jakby drabiną Jakubową, po której zeszło na ziemię
Zbawienie! Ona to była biblijną tęczą, zapowiadającą
pojednanie, kres gniewu i kar! Ona została wybraną
spomiędzy wszystkich niewiast ziemi na matkę Zbawiciela i Odkupiciela. Maryja przeto była gwiazdą zaranną,
zapowiadającą koniec nocy oczekiwania a bliskość
wschodu Jego przyjścia. Im bliżej świąt Bożego Narodzenia, tym nuta maryjna daje częściej i głośniej znać
o sobie, aż znajdzie swój pełny wyraz w noworocznej
uroczystości Boskiego Macierzyństwa Maryi.
Streszczając cały sens Adwentu, możemy określić go
jednym słowem: oczekiwanie. My przez całe życie czegoś oczekujemy. Człowiek, który nie oczekuje, to znaczy,
że się niczego nie spodziewa, do niczego nie dąży; to
bardzo biedny człowiek, to kaleka duchowy, nędzarz
ograbiony z wszelkich ideałów i nadziei. Adwent - to
pamiątka oczekiwania Zbawiciela w wymiarze historii
i dziejów ludzkości; Adwent to również oczekiwanie
w corocznej pamiątce narodzin Bożej Dzieciny; Adwent to oczekiwanie na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa
w majestacie sądu ostatecznego. Wreszcie Adwent - to
oczekiwanie Boga w duszy każdego człowieka. Bóg stale
przychodzi do każdej duszy przez swoją zbawczą łaskę.
Chodzi tylko o to, by człowiek okazji „nie przegapił”,
a tym bardziej nie zlekceważył; ale by wyszedł naprzeciw Bogu, aż śmierć wyzwoli go z ramion ziemi a odda
w ręce niebieskiego Ojca. […]

