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Przygotujmy się na przyjście Pana

Drodzy Wierni, rozpoczęliśmy już adwent, który rozpoczął nowy rok
kościelny. Nazwa adwent pochodzi z łaciny od słowa advenire co znaczy
przybywać, przychodzić, więc już samo określenie okresu liturgicznego
mówi nam, że chodzi w nim, o przyjście, mianowicie przyjście naszego
Pana Jezusa Chrystusa. Mamy oczekiwać i przygotować się na to przyjście.
W naszym codziennym życiu często czekamy albo na kogoś, albo na coś.
Oczekiwanie, i z nim związane przygotowanie, powinno być obecne
również, a właściwie przede wszystkim, w naszej duszy i dotyczyć tego, co
duszę prowadzi do nieba, a właściwie Tego, który ją może i chce obdarzyć
zbawieniem. Jest to postawa wyjątkowo aktualna w adwencie, okresie
poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. Ten sam Pan, który narodził
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się dwa tysiące lat temu w Betlejem, u kresu czasu „powtórnie przyjdzie w
chwale sądzić żywych i umarłych”, jak wyznajemy w Credo.
Ewangelista Łukasz przywołuje zapowiedź Pana Jezusa, że pośród
wielu przerażających znaków, które poprzedzą sąd ostateczny, jeden
przyćmi wszystkie pozostałe, a mianowicie objawienie się Chrystusa jako
Pana chwały: „Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku
z wielką mocą i chwałą”. Dla uczniów Pana Jezusa, którzy żyją i umierają w
stanie łaski uświęcającej, nie będzie to dzień lęku, ale ufności. Aby móc
przyjąć postawę ufności, aby uniknąć lęku, w dniu ostatecznym należy w
swym doczesnym życiu odpowiednio się do tego przygotować poprzez
wierność Credo i Dekalogowi. Tylko ten będzie się lękał w dniu
ostatecznym, którego śmierć zastanie nieprzygotowanego, czyli bez łaski
uświęcającej. A kiedy Bóg nas wezwie do siebie, tego nikt nie wie. Dlatego
wielokrotnie w swych naukach zachęca nas Pan do bycia gotowym, zachęca
nas do czujności.
Przyjście Boga do nas jest wielkim wydarzeniem. Syn Boży właśnie po
to przyszedł na świat, aby nas przygotować na spotkanie z Bogiem w
wieczności. Dlatego powinniśmy tu i teraz wierzyć zdecydowanie w prawdę
objawiona przez Boga i żyć zgodnie z zaleceniami Zbawiciela. Chodzi o to,
żebyśmy możliwie jak najbardziej postąpili na drodze ku doskonałości
chrześcijańskiej, odnieśli jak najwięcej zwycięstw nad swoimi niskimi
skłonnościami i uporządkowali swoje życie według woli Bożej.
Musimy też pamiętać, że te przygotowania nie ograniczają się tylko do
jakiegoś krótkiego czasu przed świętami. Nie powinny też być odkładane na
później. Tak, w adwencie przygotowujemy się do obchodów przyjścia
Zbawiciela, które dokonało się w Betlejem. Ten aspekt to uroczyste
wspomnienie wydarzeń już dokonanych. Chcemy przeżyć radość płynącą z
tego historycznego przyjścia. Dlatego liturgicznie z takim przepychem
obchodzimy te święta.
Jednak takie świętowanie przyjścia Pana Jezusa i takie powierzchowne
przygotowanie się na nie, tak pojmowany czas adwentu, to zdecydowanie za
mało. Nie postrzegajmy naszego przygotowania, naszego adwentu przez
pryzmat jedynie sentymentalnych uczuć i wzruszających przeżyć. Aby nas
przed tym przestrzec, w Ewangelii mowa jest o przyjściu Chrystusa na
końcu czasów, o końcu tej ziemi. Betlejemski żłóbek widzimy w
perspektywie trąb, których dźwięk zapowie kiedyś sąd ostateczny. Ona
właśnie ułatwi nam podjęcie teraz uczciwej i konsekwentnej pracy nad
przygotowaniem swego serca i duszy na przyjście Pana.
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Pan przychodzi do nas we wspomnieniu liturgicznym narodzin
Dzieciątka Jezus. Przyjdzie także w przyszłości na końcu czasów. To jednak
nie wszystko. Pan przychodzi do dusz zawsze, a przynajmniej zawsze do
nas pragnie przychodzić, przez swoją łaską. Jej źródłami są sakramenty, a
przede wszystkim w Najśw. Sakrament Ołtarza. Ten sakrament zawiera już
nie tylko łaskę Boga, ale samego Boga – tego samego Chrystusa, który
narodził się w Betlejem; tego samego, który przyjdzie na końcu czasów. Nie
możemy ograniczać przyjścia Chrystusa tylko to przeszłości (wspomnienie
narodzin w Betlejem) ani tylko do przyszłości (gdy przyjdzie sądzić żywych
i umarłych).
Trzeba nam pamiętać, że przyjście Pana dokonuje się również w
teraźniejszości, ciągle! Bóg chce przychodzić do naszych dusz. Właśnie po
to ustanowił sakrament Eucharystii, aby zawsze, w teraźniejszości, być
razem z nami. Nasz Bóg pragnął, jak to pięknie wyrażają kolędy,
zamieszkać między nami, dzieląc z nami trudy i znoje.
I również na te przyjścia, oby jak najczęstsze, Chrystusa musimy się
przygotowywać. Wszystkie święta roku liturgicznego mają nam
przypominać, że Bóg jest blisko nas, że puka do naszych serc i chce w nich
zamieszkać. Bez życia w łączności z Bogiem nasza wiara, nadzieja i miłość
zanikną, a żyzna ziemia duszy wyjałowieje i wyschnie.
W naszych czasach wciąż gdzieś się spieszymy, wciąż brak nam czasu.
W takich okolicznościach korzystanie z takich przypomnień liturgii jest
konieczniejsze niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Niech więc owocem
adwentu będzie solidne przygotowanie się na przyjście Pana, na spotkanie z
Nim. Nasze piękne polskie kolędy ukazują jedność świąt Bożego
Narodzenia i każdej Mszy św., podczas której Chrystus Pan zstępuje z nieba
na ołtarz, aby być z nami. W kolędzie Wśród nocnej ciszy śpiewamy: „I my
czekamy na Ciebie, Pana, A skoro przyjdziesz na głos kapłana, Padniemy na
twarz przed Tobą, Wierząc, żeś jest pod osłoną Chleba i wina”. Jakże
piękne porównanie, jakże pouczające dla nas słowa.
Czas adwentu powinien być dla nas czasem rzeczywistego, starannego
przygotowania się na przyjście Boga. Z wytęsknieniem szukajmy kontaktu z
Bogiem. Pragnijmy w modlitwie przebywać z Nim. Kościół przytaczając w
czytaniu słowa św. Pawła zachęca nas, abyś teraz, nie później, dziś nie jutro,
odrzucili złe nawyki, abyśmy żyli w łączności z Panem. Do tego wzywa nas
apostoł Paweł w pierwszą niedzielę adwentu: „Bracia, wiecie, że pora nam
już powstać ze snu. Teraz bowiem bliższe jest zbawienie nasze niż
wówczas, gdyśmy uwierzyli. Noc już minęła i przybliżył się dzień.
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Odrzućmy tedy uczynki ciemności i przywdziejmy zbroję światła. Jako w
świetle dnia postępujmyż szlachetnie, nie w ucztach i pijaństwie, nie w
rozpuście i wszeteczeństwie, nie w zwadzie i zazdrości. Lecz przyobleczcie
się w Pana Jezusa Chrystusa”.
Niech więc adwent stanie się dla nas czasem duchowego przebudzenia,
które umożliwi nam głębokie przeżycie przyjścia Chrystusa Pana w liturgii
bożonarodzeniowej, ale również otworzy nasze dusze na przyjście
Zbawiciela w sakramencie Boskiej Miłości. Zjednoczeni z Panem Jezusem,
ze spokojem przyjmiemy słowa o końcu czasów, o końcu tej ziemi, o
katastrofach, kryzysach i wojnach…
Zacznijmy swe przygotowania do spotkania ze Zbawicielem już teraz, a
uczynimy to najlepiej, gdy każdego dnia, szczególnie w czasie adwentu,
staniemy do rachunku sumienia z większą uwagą, do modlitwy z większą
gorliwością, a w relacjach z bliźnimi (szczególnie w rodzinie) okażemy
większą miłość niż dawniej.
Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski
* * *
AKTUALNOŚCI

* Spotkanie KE
W sobotę 19 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie Krucjaty
Eucharystycznej dzieci. Od niedawna opiekunem KE w Gdyni jest ks. Jakub
Wawrzyn. Zachęcamy wszystkie dzieci do wstępowania do Krucjaty
Eucharystycznej.
* Spotkanie duszpasterstwa rodzin
12 grudnia w sobotę będzie miało kolejce spotkanie duszpasterstwa rodzin.
W programie: Msza Święta (10.30), nauka o wychowaniu dzieci, zabawy
dla dzieci oraz poczęstunek. Wszystkie rodziny serdecznie zapraszamy!
* Nauki stanowe
Kolejne nauki stanowe w naszym gdyńskim kościele odbędą się w
trzeci wtorek miesiąca (15 XII) dla niewiast i w czwarty wtorek miesiąca
(22 XII) dla mężczyzn. Nauki będą wygłoszone po wieczornych Mszach
św. w sali wykładowej.
* Rekolekcje adwentowe
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W Gdyni rekolekcje adwentowe wygłosi w dniach od 4 do 6
grudnia ks. Hubert Kuszpa. Tematem wykładów będzie: „Milczenie i
cisza”. Dokładny plan rekolekcji podany będzie później.
* Msze za dobroczyńców
W Litanii do wszystkich świętych wypowiada Kościół święty
następującą prośbę: „Abyś wszystkich dobrodziejów naszych wiekuistą
zapłatą nagrodzić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie”. Zachęca
nas w ten sposób do modlitwy za naszych dobroczyńców, która jest
wyrazem wdzięczności za otrzymane dobro. Obowiązek wdzięczności
spełnia również nasze Bractwo, modląc się za swych dobroczyńców, dzięki
wsparciu których może funkcjonować i bronić skarbu Tradycji. Jest to
modlitwa różańcowa, ale przede wszystkim Msze święte odprawiane w
intencji żyjących i zmarłych dobroczyńców. Przełożeni zalecają, aby w
przeoratach Bractwa ofiarowano w miesiącu jedną Mszę św. za żywych i
jedną Mszę za zmarłych dobroczyńców. W przeoracie w Gdyni te Msze
będą odprawiane w pierwszą (za żywych) i trzecią (za zmarłych) niedzielę
miesiąca.
* Zachęta do lektury
Z okazji 50-lecia założenia Bractwa, nasz przełożony generalny – ks.
Dawid Pagliarani FSSPX napisał niezwykle piękny i wartościowy list, do
którego lektury gorąco zachęcam. Można znaleźć go w internecie, na stronie
Wiadomości Tradycji:
https://news.fsspx.pl/2020/11/list-przelozonego-generalnego-fsspx-z-okazji50-rocznicy-jego-zalozenia/
* Krucjata Różańcowa w intencji swobody publicznego sprawowania
Mszy św. i wzbudzenia nowych powołań
„Drodzy Członkowie Bractwa, Wierni i Przyjaciele!
Zwracam się z pilnym i gorącym apelem zarówno do Was, jak i do
wszystkich, którym możecie przekazać tę prośbę: połączmy nasze wysiłki,
aby wyjednać u Boga całkowitą wolność publicznego sprawowania Mszy św.
oraz uczestniczenia w niej! Najświętsza Ofiara Mszy jest naszym
najcenniejszym skarbem; oby ponownie mogła być sprawowana z całkowitą
wolnością, gdyż zawiera w sobie lekarstwo na wszystkie problemy, wszelkie
choroby i to, co może napełniać nas lękiem. Pragniemy dodać do tego także
drugą, równie ważną intencję modlitewną: o powołania! Módlmy się
wszyscy, błagajmy Niebo, aby zesłało licznych robotników do winnicy
Pańskiej. Potrzebujemy wielu świętych kapłanów. Nasze seminaria muszą
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być zawsze pełne! Dusze są spragnione, a nie ma wystarczającej liczby
kapłanów, aby zaspokoić ich potrzeby”. Tymi słowami zwrócił się do nas
wszystkich niedawno Przełożony Generalny, zapowiadając rozpoczęcie
nowej Krucjaty Różańcowej. Ten szturm modlitewny, rozpoczęty 21
listopada, będzie trwał aż do Wielkiego Czwartku (to jest do 1 kwietnia 2021
r.). Gorliwie bierzmy udział w tej, tak potrzebnej, Krucjacie!
* * *
KRYZYS W KOŚCIELE OKIEM WYTRAWNEGO TEOLOGA
(ciąg dalszy rozważań o kryzysie w Kościele
według ks. Mateusza Gaudrona FSSPX)
Czy Jezus Chrystus jest Królem społeczeństwa?
Jezus Chrystus jest nie tylko Panem Kościoła czy wiernych, ale
także wszystkich ludzi i państw. To powiedział On sam przed swym
Wniebowstąpieniem: „Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi”
(Mt 28, 18). On jest Królem całego świata i nic nie jest wyjęte spod Jego
władzy.
Tak naucza papież Pius XI w encyklice o Chrystusie Królu Quas
primas z 11 grudnia 1925 r. Opiera się ta wszechmoc na podwójnym
fundamencie: Chrystus jest Królem z racji swego urodzenia jako BógCzłowiek, a więc prawdziwy Bóg, oraz z racji nabytego prawa, gdyż zbawił
świat i własną krwią odkupił wszystkich ludzi. Pius XI cytuje tu swego
poprzednika Leona XIII: „Panowanie Jego mianowicie rozciąga się nie
tylko na ludy katolickie lub jedynie na tych, którzy obmyci w sakramencie
chrztu, w rzeczywistości prawnie należą do Kościoła, chociaż albo błędne
mniemania uwiodły ich na bezdroża, albo niezgoda oddziela od miłości,
lecz obejmuje ono także wszystkich niechrześcijan, tak że cały ród ludzki
należy do królestwa Jezusa Chrystusa”.
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***

KALENDARZ LITURGICZNY
na grudzień A.D. 2020
1 wt.

feria Adwentu, 3 kl.

2 śr.

P.P. Św. Piotra Chryzologa, Biskupa, Wyznawcy i Doktora
Kościoła, 3 kl., wsp. św. Bibiany, Dziewicy i Męczennicy, 3
kl., wsp. feria Adwentu, 3 kl.
Św. Franciszka Ksawerego, Wyznawcy, 3 kl., wsp. feria
Adwentu, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana
naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa
za kapłanów i o powołania kapłańskie
P.P. Św. Barbary, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl., wsp. feria
Adwentu, 3 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw.
Serca Jezusa
feria Adwentu, 3 kl., wsp. św. Saby, Opata, Pierwsza sobota
miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.

3 czw.

4 pt.

5 sob.
6 niedz.
7 pn.
8 wt.
9 śr.
10 czw.
11 pt.
12 sob.
13 niedz.
14 pn.

2. Niedziela Adwentu, 1 kl.
Św. Ambrożego, Biskupa i Wyznawcy, 3 kl., wsp. feria
Adwentu, 3 kl.
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, 1 kl.,
wsp. feria Adwentu, 3 kl.
feria Adwentu, 3 kl.
feria Adwentu, 3 kl., wsp. św. Melchiadesa, Papieża i
Męczennika
Św. Damazego, Papieża i Wyznawcy, 3 kl., wsp. feria
Adwentu, 3 kl.
feria Adwentu, 3 kl.
3. Niedziela Adwentu, 1 kl.
feria Adwentu, 3 kl.
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15 wt.

feria Adwentu, 3 kl.

16 śr.

Środa Suchych Dni Zimowych, 2 kl., wsp. Św. Euzebiusza,
Biskupa i Męczennika, 3 kl.
feria Adwentu, 2 kl.

17 czw.
18 pt.

Piątek Suchych Dni Zimowych, 2 kl.

19 sob.

Sobota Suchych Dni Zimowych, 2 kl.

20 niedz.

4. Niedziela Adwentu, 1 kl.

21 pn.

Św. Tomasza, Apostoła, 2 kl., wsp. feria Adwentu, 2 kl.

22 wt.

feria Adwentu, 2 kl.

23 śr.

feria Adwentu, 2 kl.

24 czw.

Wigilia Bożego Narodzenia, 1 kl.

25 pt.

Boże Narodzenie, 1 kl.

26 sob.

Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika, 2 kl., wsp. oktawy
Bożego Narodzenia

27 niedz.

Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia, 2 kl., wsp. Św.
Jana, Apostoła i Ewangelisty, 2 kl.
Świętych Młodzianków, Męczenników, 2 kl., wsp. oktawy
Bożego Narodzenia
W oktawie Bożego Narodzenia, 2 kl., wsp. św. Tomasza (z
Canterbury), Biskupa i Męczennika
W oktawie Bożego Narodzenia, 2 kl.

28 pn.
29 wt.
30 śr.
31 czw.

W oktawie Bożego Narodzenia, 2 kl., wsp. św. Sylwestra I,
Papieża i Wyznawcy

Porządek Mszy św. w kościele przeoratowym na kolejne tygodnie
podawany będzie w kruchcie kościoła oraz można go będzie znaleźć w
internecie:
na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl
na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia

