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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.
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 zmaganiach.
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 Słowem 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.
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