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Drodzy Bracia, Siostry i Przyjaciele Rodziny Pasjonistów, 
 
Początek okresu liturgicznego Adwentu przypomina nam, że cenne i ważne święto Bożego 
Narodzenia już się zbliża. Przesłanie, które jest nam dane to: Przygotujcie się! Ale "przygotować, 
co?" ... "jak przygotować?" ... 
 
Od początku listopada już zauważyłem "świecką" postawę świątecznych znaków takich jak choinki, 
reklamy i inne dekoracje, które są już na wystawach w sklepach i na ulicach Rzymu. 
Najprawdopodobniej zdarza się to także w innych częściach świata. 
 
Tak wielu ludzi już kupiło, lub myśli o kupnie, 
prezentów dla bliskich i dla przyjaciół. Dla 
niektórych, to wszystko staje się źródłem 
stresu, ponieważ muszą zdecydować, co kupić, 
biegają od sklepu do sklepu, aby znaleźć coś 
odpowiedniego, w dobrej cenie, próbując 
utrzymać się w granicach limitowanych 
wydatków, aby nie nadużyć budżetu. Dla 
innych jest to okres w ciągu roku, w którym 
odżywają kontakty i przyjaźnie poprzez 
wysyłanie i odbieranie kartek świątecznych 
(lub e-mailów). Dla innych jest to czas, w którym trzeba pamiętać o tych, którzy są mniej szczęśliwi 
i poprzez dystrybucję świątecznych prezentów, przynieść wsparcie potrzebującym. Wszystkie te 
rzeczy są oczywiście bardzo dobre i pozytywne jeśli tylko mają odpowiednią motywację, ponieważ 
jest to sposób, aby nawiązać kontakt z innymi, aby wzmocnić więzi i relacje aby, przyczynić się do 
budowania lepszego świata. 
 
Ale to wszystko to jedynie przygotowanie zewnętrzne, chociaż są to rzeczy ważne i konieczne, 
Adwent jest czymś więcej. Tak często pozwalamy, ażeby Advent pozostawał w tle. Podczas gdy, 
neurotycznie robimy wszystko, aby przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy tak 
zajęci przygotowaniami zewnętrznymi, organizacją, kupnem, że w końcu docieramy na święta 
Bożego Narodzenia wyczerpani. A przecież nie dla tego istnieje Adwent! 
 
Adwent to raczej czas "oczekiwania", to czas "pragnienia i tęsknoty", to "czekać". Adwent jest tym 
okresem liturgicznym i modlitewnym, który zaprasza nas do przygotowania wewnętrznego i 
duchownego, nie do czegoś, co jest ważne, ale dla Kogoś, kto jest wyjątkowy: Jezus, nasz 
Odkupiciel i Zbawiciel. 
 



 Pamiętam że jednego roku moja przyjaciółka zapytała mnie, co chcę na Boże Narodzenie i ja 
odpowiedziałem: "Nic! Nie martw się co masz mi kupić, bo ja 
naprawdę nie potrzebuję niczego". Oczywiście, ja wiedziałem, że 
ona pozostanie ze swoją ideą i że będzie musiała coś mi kupić! Ale 
jej pytanie zmusiło mnie aby się zatrzymać i zadać sobie później to 
samo pytanie: "Co naprawdę chcę na Boże Narodzenie w tym 
roku?". Pytanie które później mnie zaprowadziło do zastanowienia 
się nad Adwentem: "Czego pragnę, za czym tak naprawdę 
tęsknię?". Zastanawiając się nad tym pytaniem, doszedłem do 
zrozumienia, że moje "tęsknoty" tak naprawdę nie odnoszą się do 
tych zewnętrznych rzeczy, które tak łatwo można kupić; moje 
pragnienia, raczej są skierowane do tych głębszych, zdrowszych 
darów, którymi są, ten pokój, ta radość, to miłosierdzie i 
zadowolenie, które tylko Bóg może dać i które tylko Bóg naprawdę 
daje, jeśli tylko pozwolimy Bogu wejść. 
 
Filozof, żyd Martin Buber opowiada jedną chasydzką historie, która 
się odnosi do zrozumienia czasu i pór roku dla nas, ludzi jako 

chrześcijan: 
 

Rabbin, kiedyś zapytał grupę ludzi wykształconych, którzy przyszli go odwiedzić: “Gdzie jest 
miejsce zamieszkania Boga?”. Oni się roześmieli: “Jakie zadajesz pytanie?” – zapytali – "Cały 
świat jest pełny chwały Boga". Rabbin odpowiedział na swoje własne pytanie mówiąc: “Bóg 
mieszka tam, gdzie ludzie pozwalają mu wejść”. 
 

 To jest nasz ostateczny cel: pozwolić Bogu wejść. Podczas gdy, 
cały świat jest zajęty, aby "przygotowywać", my ludzie wiary, 
mamy za pierwszy cel "zostawić to": pozwolić Bogu wejść, 
pozwolić Bogu działać. 
 
We wszystkich przygotowaniach, podczas których przygotujecie 
nowe i odnowione drogi do przyjęcia Chrystusa, podczas tego 
Bożego Narodzenie, spróbujcie zarezerwować miejsce, w tych 
tygodniach Adwentu, do refleksji na temat Adwentu: "Za czym 
tęsknisz, czego naprawdę gorąco pragniesz?", i zaangażujcie się, 
zostawcie więcej miejsca w waszym sercu, aby pozwolić Bogu 
wejść. 
 
W środku przygotowań Adwentu w tym roku, Ojciec Święty 
Franciszek ogłosił początek nadzwyczajnego Jubileuszu 
Miłosierdzia. Rok święty, zaprasza nas do otwarcia drzwi naszych 
serc, z większą determinacją i pewnością siebie, aby pozwolić 
Bogu wejść. Jest to okazja i moment do nawrócenia! Przyjmijmy go z radością i bez lęku. 
 
Orędzie anioła do przestraszonych pasterzy, przy narodzeniu Jezusa, było: "Nie bójcie się. Oto 
zwiastuję wam wielką radość, radość, która jest dla wszystkich ludzi ... Zbawiciel narodził się dla 
was, On jest Mesjaszem i Panem" (Łk 2, 10-11). Jezus nas zbawia, i nas kocha w swoim miłosierdziu, 
które my pasjoniści kontemplujemy w męce Jezusa. 
 



W bulli ogłaszającej Misericordiae Vultus, Papież Franciszek przypomina nam, że to dzieciątko, które 
urodziło się Maryi i Józefowi, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie w Betlejem, jest kimś 
wyjątkowym „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary 
chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło 
swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu”. (n. 1). 
 
Dlatego też, podczas medytacji nad Bożym Narodzeniem w tym roku, przyjmijmy zaproszenie Ojca 
Świętego do "nieustannej kontemplacji tajemnicy miłosierdzia", które mówi nam, "że jest ona dla 
nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia”. (n. 2). 
 
Życzę wszystkim błogosławieństwa z nieba w przygotowaniu, kontemplacji i celebracji w czasie 
Adwentu i Bożego Narodzenia. Ażeby wasze żarliwe oczekiwanie mogło przynieść radość, ukojenie 
i pokój. 
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