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Jak się przygotować do więta Bożego 
Narodzenia? 
  

Na początku Adwentu 1936 r. w. Żaustyna pisałaŚ Matka 
Bo a pouczyła mnie, jak się przygotować do więta 
Bo ego Narodzenia. Powiedziała miŚ „Córko moja, staraj 
się o cicho ć i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie 
mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. Adoruj żo w 
sercu swoim, nie wychod  z wnętrza swego... Ustawicz-
nie przebywaj z Nim we własnym sercu, On ci będzie 
mocą” (Dz. 785). 

Spróbujmy w tym duchu przygotować nasze serca na zbli ające się więta. Niech rado ć Bo ego 
Narodzenia wypływa z faktu, e w nasz ziemski wymiar wkracza rzeczywisto ć nadprzyrodzona. 
Pamiętajmy, e wła ciwe przygotowanie do wiąt dokonuje się w wymiarze nadprzyrodzonymś tylko w 
naszym wnętrzu mo emy do wiadczyć wielkiej tajemnicy Bo ego Wcielenia i tylko sercem piewać mo e-
my razem z Aniołami „Chwała Bogu na wysoko ciach...”  
Czuwajcie! 
SłowoŚ „czuwajcie!” trzykrotnie powtórzone mówi nam, jak mamy prze ywać Adwent. Wiemy, e 
Adwent to czas oczekiwania, e ma on podwójny wymiarŚ przygotowania do wiąt Bo ego Narodzenia, 
ale tak e przypomina o tym, e nasze ycie jest oczekiwaniem na powtórne przyj cie Pana, równie  na 
spotkanie z Nim w chwili mierci. 
W Biblii trzykrotne powtórzenie jakiego  słowa sygnalizuje najwy szy stopień jego wa no ci. A zatem 
postawa czuwania powinna wysuwać się na pierwszy plan u człowieka wierzącego, prze ywającego swój 
Adwent. 
Co znaczy czuwać? 

Warto w tym momencie wrócić do 18 czerwca 1983 roku, do Apelu Jasnogórskiego, który odprawił Ojciec 
więty Jan Paweł II. Mówił on wtedy do zgromadzonychŚ Co to znaczyŚ „czuwam”? To znaczy, że staram 

się być człowiekiem sumienia. e tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu 
dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwycię ając 
je w sobie. (...) Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Do wiadczenia histo-
ryczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się 
o przyszły kształt naszego ycia społecznego, pamiętajcie, e ten kształt zale y od tego, jaki będzie 
człowiek. A więcŚ czuwajcie! (...) 
Czuwam - to znaczy te Ś dostrzegam drugiego człowieka. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku 
własnych interesów czy te  nawet własnych osądów, ale kocham bli niego jak siebie samego. 
Czuwam - to znaczy tak eŚ czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię 
Polska. 
Praca nad kształtowaniem sumienia, wymaganie od siebie, solidarno ć międzyludzka, odpowiedzialno ć za 
losy Ojczyzny i stosunek do warto ci - to chyba najkrótsze, ale te  zobowiązujące streszczenie, co 
znaczyło słowo „czuwam” dla Jana Pawła II. 
Niech zatem nasze sumienia i domy staną się miejscem cywilizacji miło ci i niech promieniują na cały 
wiat. Czuwajmy! 



Msze więte 

8 grudzieńŚ Niepokalane Poczęcie 8 AM i 7PM  
WeekendŚ Sobota o godzinie 5Ś00pm / Niedziela o godzinie 8Ś00am i 11Ś00am. 
Pierwszy Piątek Miesiąca CzuwanieŚ  
6Ś00pm – Adoracja Naj więtszego Sakramentu 

6Ś30pm – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

7Ś00pm – Msza w., , Modlitwa Różańcowa, Błogosławieństwo Eucharystyczne  
rodaŚ 6Ś00 PM wystawienie Naj więtszego Sakramentu i Nowenna do w Józefa 7PM 

Msza w 

PiątekŚ 6Ś00 PM wystawienie Naj więtszego Sakramentu i Nowenna do Miłosierdzia ,  
7PM Msza w 

W tygodniu Msze w od poniedziałku do piątkuŚ 8 AM 

Msze w w Wigilie i Boże Narodzenie 

W Wigilie nie ma Mszy w o godzinie 5 PM 

PasterkaŚ 12AM o północy. 
 Dzien Bożego NarodzeniaŚ 8 AM i 11 AM 

26 GrudzieńŚ 8 AM i 7 PM  
31 Grudzień ( Sylwester)Ś 5PM 

Nowy RokŚ 
8 AM i 11 AM 

Zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe, które przeprowadzi  

ks Krystian Kolba SDS  - 27 do 29 listopada 

Sobota 5 PM / niedziela o 8 i 11 AM  

Poniedziałek 7 PM     / Wtorek 7 PM 

Poniedziałek I wtorek od 6PM -okazja do spowiedzi i adoracja 

Ofiara złożona w czasie rekolekcji będzie przeznaczona na nasze  

Seminarium w Bagnie. Za ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. 


