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Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy
czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w
podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu
wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie
wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów,
czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam
mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»
W kościele mamy dzisiaj początek roku. Rok liturgiczny zaczyna się bowiem od pierwszej
niedzieli adwentu. W ten sposób życie chrześcijanina, cały jego czas, są odniesione do jednego,
wyraźnie określonego wydarzenia: przyjścia Pana. Adwent nie jest tylko oczekiwaniem na
Boże Narodzenie. Jest również oczekiwaniem na „drugie przyjście” Chrystusa: ostateczne
przyjście Pana. Fragment Ewangelii, który rozpoczyna ten czas przygotowania, został wzięty
z „mowy eschatologicznej”, czyli z mowy, która dotyczy „rzeczy ostatecznych”. Chrystus mówi
w niej o końcu świata. Ponieważ nie wiadomo kiedy to nastąpi, Chrystus mówi „czuwajcie”.
Ten nacisk położony na nakaz: „czuwajcie” robi wrażenie. Co prawda zgiełk wojen,
prześladowań, kataklizmów, epidemii sprawia, że musimy czuwać z konieczności. Ale to nie o
takie czuwanie chodzi. Wydarzenia zewnętrzne – nie zależnie od tego, jak bardzo głośne i
przerażające – mogą co najwyżej nie pozwolić nam zasnąć. Chrześcijańskie czuwanie polega
na czymś innym. Związane jest z rzeczywistością wewnętrzną, jest oczekiwaniem,
przeżywanym w nadziei. Ciche kroki nadchodzącej osoby nie pozwalają nam zasnąć. My zaś
wsłuchujemy się w ciszę.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czym jest adwent w moim życiu? Czy i na ile Bóg jest obecny w mojej
codzienności?
Do wykonania: Będę często przypominał sobie, że adwent jest czasem oczekiwania na
przyjście Pana, także do mnie.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

30.11 (poniedziałek) Święto św. Andrzeja Apostoła

Andrzej apostoł pochodził z Betsaidy. Najpierw był uczniem Jana Chrzciciela, a następnie
poszedł za Chrystusem, do którego przyprowadził swego brata, Piotra. Razem z Filipem
przedstawił Chrystusowi pogan pragnących Go poznać. On teŜ wskazał chłopca
roznoszącego ryby i chleby (J 6,8-9). Po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w
róŜnych krajach. Andrzej został ukrzyŜowany głową w dół, na krzyŜu w kształcie litery X.
Stąd krzyŜ ten do dziś nazywany jest krzyŜem św. Andrzeja. Na całym świecie tego znaku
uŜywa się jako ostrzeŜęnia przed znakami kolejowymi, ale występuje teŜ na flagach państw

– np. Szkocji, Irlandii, Jamajki. Dla prawosławnych św. Andrzej jest jednym z
najwaŜniejszych świętych – podobną czcią w Kościele katolickim otaczany jest jego brat, św.
Piotr. W kościele wschodnim nazywa się go Apostołem Słowian a tradycja mówi, Ŝe to
właśnie Andrzej był załoŜycielem Kijowa. W ikonografii św. Andrzej Apostoł
przedstawiany jest jako starszy, brodaty męŜczyzna o gęstych, siwych włosach. Powracającą
sceną w sztuce religijnej jest chwila jego ukrzyŜowania. Jego atrybutami są: krzyŜ w kształcie
litery X (moŜna go spotkać przed kaŜdym przejazdem kolejowym), księga, ryba, sieć.
02.12 (środa) Wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera

Rafał Chyliński urodził się w Wysoczce koło Poznania w 1694 roku. Po okresie słuŜby
wojskowej wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, w którym otrzymał
święcenia prezbiteratu w 1717 roku. Pełnił posługę kapłańską w wielu klasztorach. Z
miłością Boga łączył heroiczne oddanie się w słuŜbie ubogich, chorych i cierpiących.
Zmarł w Łagiewnikach koło Łodzi 2 grudnia 1741 roku. Patron chorych i ubogich.
Urodził się w szlacheckiej rodzinie koło Poznania (wieś Wysoczka), jako Melchior, syn
Arnolda, herbu Bończa i Małgorzaty. Uczył się w szkole parafialnej w Buku koło
Poznania i w szkole jezuickiej. Po tragicznej dla rodziny epidemii dŜumy, w wyniku której
zmarł ojciec, a dwór spalono, nie było środków na dalszą naukę. Melchior zmuszony był
wstąpić do wojska (1712 r.). W 1715 roku przybywa do klasztoru franciszkanów w
Krakowie z zamiarem zostania bratem. Składa jednak śluby zakonne, otrzymuje święcenia
kapłańskie i imię Rafał (1717 r.). Odtąd pracował w róŜnych klasztorach franciszkańskich,
głównie w Krakowie i Łagiewnikach pod Łodzią, gdzie umiera 2 grudnia 1741 roku. Był
to heroiczny opiekun biednych, kalekich, chorych i konających (zwłaszcza w czasie
epidemii w 1736 roku w Krakowie). Jego postawa, umartwianie się, post i pokora
przyciągały rzesze wiernych do kościoła. Był ich spowiednikiem i kaznodzieją. Jego
świętość spowodowała, Ŝe juŜ w 1761 roku wszczęto proces informacyjny. Niestety
wojny i rozbiory nie pozwoliły dokończyć go. Dopiero papieŜ Pius XII wydał dekret o
heroiczności cnót o. Rafała Chylińskiego (1949 r.). Beatyfikacji dokonał w Warszawie
papieŜ Jan Paweł II w dniu 9 czerwca 1991 roku.
03.12 (czwartek) Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

Franciszek Ksawery (Francisco de Jaso y Azpilicueta) urodził się w Królestwie Nawarry
(obecnie Hiszpania) w roku 1506. Podczas studiów w ParyŜu przyłączył się do św.
Ignacego z Loyoli. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie w roku 1537, a następnie
oddawał się dziełom miłosierdzia. Wysłany na Wschód w roku 1541, przez dziesięć lat
apostołował w Indiach i Japonii, gdzie wielu nawrócił na chrześcijaństwo. Zmarł w roku
1552 na wyspie Sancjan u wybrzeŜy Chin. Zwany jest apostołem Indii.
04.12 (piątek) Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy

Legenda całkowicie zasłoniła nam historyczną postać św. Barbary. Pochodziła być moŜe
z Nikomedii (dzisiejsze Izmit). Według tradycji jej ojciec, poganin, uwięził ją jako
chrześcijankę w wieŜy. Według starego podania tam miał się jej objawić anioł z kielichem
i hostią. Została ścięta mieczem prawdopodobnie ok. 305 roku w Nikomedii lub
Heliopolis, podczas prześladowań za panowania cesarza Galeriusza (305–311). Jest
patronką górników oraz wszystkich naraŜonych na gwałtowną śmierć, a takŜe ludwisarzy.

