
"Felieton tygodnia ks. proboszcza Mariana Fatygi" 

 

 

Sens Adwentu 

 

Rozpoczęliśmy okres Adwentu. Zastanawiamy się, co w tym czasie możemy uczynić, by 

lepiej przygotować się do świętowania narodzin Jezusa w dniu Bożego Narodzenia. Z własnego 

doświadczenia wiemy, jak wiele najrozmaitszych spraw mamy wtedy do załatwienia i jak trudno 

znaleźć czas, by przygotować się wewnętrznie na spotkanie z Jezusem w Boże Narodzenie.  

W Ewangelii św. Łukasza czytamy o tym, jak Duch dotykał serc ludzi, pomagając im 

otworzyć się na Boga i na dzieło, które Bóg zaplanował, by ich zbawić przez swego Syna. 

Słuchając Ewangelii w czasie Adwentu zwracamy uwagę, na to, jak Duch działał i obficie obdarzał 

łaską ludzi, przygotowując ich na narodziny Zbawiciela. W czasie poprzedzającym Święta Bożego 

Narodzenia towarzyszą nam z jednej strony oczekiwanie i radość, z drugiej zmęczenie, pośpiech, 

niepokój. Przytłacza nas ogrom pracy związanej z przygotowaniami. Przedświąteczne zakupy, 

wysyłanie kartek z życzeniami, sprzątanie, gotowanie, a potem składanie i przyjmowanie wizyt, 

tak wiele różnych spraw zaprząta nasza uwagę. Nic dziwnego, że przy takim natłoku zajęć 

„brakuje nam czasu, aby przygotować się na przyjście Jezusa”. Co możemy zrobić, by Adwent  

i Boże Narodzenie były w tym roku inne? Pismo Święte obiecuje nam, że jeśli będziemy szukać 

Jezusa z pewnością go znajdziemy.  

Ten sam Duch działa i dziś, również w naszym życiu. Kiedy czytając opowiadania  

o narodzeniu i dzieciństwie Jezusa będziemy rozważać działania Ducha Świętego prośmy go, aby 

był obecny w naszym życiu. Dlatego wyznaczmy sobie czas na osobistą modlitwę i szukajmy 

okazji, by choć na krótką chwilę uciec od zgiełku świątecznych przygotowań i wziąć do ręki Pismo 

Święte. Pamiętajmy o tym, że Duch Święty otwiera nasze serca na Boga i na Jego dzieło. 

Oto kilka przykładowych pomysłów na to, jak możemy czuwać, by nie przeoczyć nadejścia 

Jezusa.: zaangażuj się w jakąś działalność charytatywną np. pomóż w zorganizowaniu wigilii dla 

samotnych albo przygotowaniu paczek świątecznych dla dzieci z domu dziecka. Rozważaj 

codziennie czytania biblijne. Skorzystaj z adwentowych rekolekcji przez słuchanie Słowa Bożego  

i przeżywania codziennych rorat.  
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