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Ktoś jest odpowiedzialny za załatanie dziury w m oście.
Ktoś bierze pieniądze, małe bo małe, za troskę o znaki drogowe.
Ktoś z poczucia obowiązku powinien umyć okna w klatce schodowej w bloku.
Etyka zawodowa wymaga przygotowania się do lekcji w szkole.
Stawia ona żądania, by przestrzegać przepisów drogowych, by ponosić straty zamiast
zdobywać zyski od PZU za zaistniały wypadek. W niej są stawiane żądania, by dostrzegać
człowieka, a nie paragrafy i kodeksy. Trzeba bowiem , by funkcjonowała w rzeczywistości
etyka zawodowa.
C okolwiek uczyniliście potrzebującemu - M nieście uczynili. Ostatecznie za to bę
dziemy sądzeni. Aby stanąć przed miłosiernym Bogiem , trzeba mieć ręce pełne dobra.
Wtedy nie będziemy się obawiać Jego sprawiedliwości.
ks. A n ton i M ło tek

IV NIEDZIELA ADWENTU - 21 X II2003

Rozpoznać Przychodzącego
1. B oże Narodzenie stoi już u naszych drzwi. Kończy się okres przygotowania do prze
żywania uroczystości Narodzenia Pańskiego. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela ad
wentu, podczas której sięgamy do tekstów z Księgi życia, m ówiących już bezpośrednio
o faktach i ludziach związanych z przyjściem B ożego Syna w ludzkiej naturze, jest okazją
do zastanowienia się nad tym, jak wykorzystaliśmy dany nam czas. Jeżeli na serio potrak
towaliśmy okres adwentu, z pewnością zrozumieliśmy dobrze, że chodzi tutaj o coś więcej
niż tylko o oczekiw anie na doroczną szopkę, wigilijną kolację, zobaczenie się z krewny
mi. O w iele ważniejsze jest przeżycie przygotowania się na spotkanie z Bożym Synem,
który przyszedł, przychodzi i przyjdzie.
2. N asze oczekiwanie rozpoczęliśm y od szkoły św iętego Jana Chrzciciela, udając się
do niego na pustynię. To tam odnaleźliśmy naszą nadzieję, że Bóg nie pozostawia nas
samych, ale ma dla nas w ielkie plany. W swoim Synu natomiast wypowiada ostatnie i osta
teczne słow o, ofiarując nam m iłosierdzie i miłość. Równaliśmy nasze drogi, obniżaliśmy
nasze pagórki egoizm u, grzechu, zła. Zrozumieliśmy, że wychodząc naprzeciw Panu, win
niśmy w ychodzić z radością.
Uświadamiamy sobie raz jeszcze, że Bóg przychodzi do człow ieka nie w św ietle w iel
kich jupiterów, ale w pokorze i cichości. Dzisiejszej niedzieli uświadamia nam to prorok
Micheasz, kreśląc piękną w izję dotyczącą malutkiej m iejscow ości Betlejem. To z niej
wyjdzie oczekiw any Mesjasz. Bóg powiem nie patrzy na to, co zewnętrzne, na prezencję.
N ie patrzy naszymi oczami. Bóg widzi serce.
3. Nasze oczekiwanie i czuwanie odbywsię już teraz w świętym Kościele Boga, w szcze
gólnym znaku Jego obecności pośród świata. To zwłaszcza gdy gromadzimy się na spra
wowanie Eucharystii, B oży Syn jest obecny wśród nas. Trzeba sobie przypomnieć o Jego
czterech formach obecności: w zgromadzonym ludzie Bożym, w kapłanie sprawującym Eu
charystię, w Bożym słow ie i w pod znakami sakramentalnymi chleba i wina. D oświadczyli
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śmy Jego obecności również w innych sakramentach. Zwłaszcza w sakramencie pokuty, gdy
wsłuchaliśmy się w bicie Bożego Serca dla każdego z nas, doświadczającego Miłosierdzia.
Odkrywaliśmy przychodzącego Pana już tu i teraz w sakramencie ołtarza. Odkrywali
śmy Go i odkrywamy w sakramencie człowieka. Przychodzi bowiem do nas pod postacią
drugiego człowieka. Zwłaszcza tego, który jest ubogi, najmniejszy z braci. Czas adwentu
jest dla nas szczególnym momentem pamiętania, że nie można kochać Boga, którego się
nie widzi, jeżeli nie kocha się człowieka, którego się widzi. Dlatego podejmowaliśmy róż
ne dzieła miłosierdzia, aby uświadomić sobie, że pomagając potrzebującemu, przyjmuje
my samego Chrystusa. To była i jest nasza „Orkiestra Świątecznej Pomocy”, która z pew 
nością będzie grała do dnia Jego ostatecznego Przyjścia.
4.
Ostatnia niedziela adwentu ukazuje nam Elżbietę rozpoznającą w łonie Najświętszej
Maryi Panny obecnego Mesjasza. Powyższe wydarzenie skłania nas do refleksji, na ile
rozpoznajemy Chrystusa w naszej codzienności. Na ile jesteśmy przygotowani, aby roz
poznać go w przeżywaniu Bożego Narodzenia? Na ile jesteśm y gotowi, aby rozpoznać
Go, gdy przyjdzie w chwale? Niech zatem łaska Tego, który jest, i który był i który przy
chodzi, pom oże nam z pełną świadomością ciągle na nowo uświadamiać sobie Jego obec
ność. N iech ta świadomość będzie zawsze dla nas okazją do błogosławienia Boga za w iel
kie rzeczy, jakie dla nas uczynił.
ks. P a w e ł C em brow icz
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Nie było miejsca w gospodzie
W nasz polski - jakże ciepły, serdeczny i niepowtarzalny klimat świąt Bożego Naro
dzenia - wpisuje się bardzo dyskretnie wątek dramatu, który rozegrał się i nadal rozgrywa
pomiędzy niebem i ziemią. Św. Jan ujął to w czytanym dzisiaj Prologu bardzo konkretnie:
„Na św iecie było Słow o, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do
swojej własności, a sw oi Go nie przyjęli” (J 1,10-11). Możemy sobie mnożyć nasze sym 
bole i zw yczaje bożonarodzeniowe, zachwycać się ubóstwem stajenki, tworzyć nowe ko
lędy - a jednak dramat odrzucenia Boga trwa!
D laczego nie było miejsca w gospodzie?
Wykręt oficjalny gospodarzy betlejemskich zajazdów znamy: odbywał się spis ludno
ści, a w związku z tym było wielu przyjezdnych w małej mieścinie - popyt przerósł podaż
i stąd trudności z zakwaterowaniem. Ponadto sami możemy się domyślić, że Święta Ro
dzina pewnie nie budziła zbytniej sympatii; bliskość rozwiązania u brzemiennej Maryi
zapowiadała dodatkowe kłopoty dla właścicieli gospody, którzy z góry zakładali, że tacy
goście gotówki w nadmiarze nie posiadają...
Kogo z nas takie tłumaczenie zadowoli? Przecież polskie przysłowie mówi: „dla chcą
cego nic trudnego”. A le tamci nie chcieli chcieć, a powód jest taki sam jak dziś, na począt
ku XXI wieku. Zatem:

