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Czwarta Niedziela Adwentu zwiastuje rychłe nadejście 
Jezusa, którego z wytęsknieniem oczekujemy. Czas ten 
minął nam w towarzystwie Trzeciej Osoby Boskiej – Boga 
Ducha Świętego. To z Nim przeżywaliśmy tegoroczne 
Roraty poznając siedmiorakie Dary, jakich nam udziela oraz 
Owoce dojrzewające na dziewięć sposobów w życiu 

chrześcijan otwartych na działanie Bożego Ducha. Owe siedem darów i dziewięć owoców, 
to rzec można, pakiet podstawowy jaki proponuje nam Duch Pański. Jego działanie jest 
przecież niczym nieograniczone i nie sposób go ogarnąć. Jest bowiem Tym, który tchnie kędy 
chce. Zależy więc od tego, na ile potrafimy udźwignąć. Radością jest liczny udział dzieci, 
młodzieży i dorosłych w tej swoistej katechezie przed świętami Narodzenia Pańskiego. 
Niech serca nasze wypełnione darami Ducha Świętego wydają dobre owoce. 

 

Adwent to także czas śniadań dla dzieci. Od kilku już lat po mszy świętej porannej salki 
katechetyczne tętnią życiem. Tam przygotowany jest stół śniadaniowy. Zastawiony jest on 
dzięki hojnym sercom Parafian i naszych Gości. Jak co roku, tak było i teraz, z ważną 
posługą przychodzą Panie, które dbają, by wszystko było gotowe na czas. Dzięki należą się 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli i tworzyli nasze wspólne Adwentowe 
dzieło. 

 

Przed nami Wigilia i święta Narodzenia Pańskiego. Wiele elementów tworzy nastrój 
tych świąt. Ważna jest kolorowo przystrojona choinka, pod nią ułożone prezenty, suto 
zastawiony stół, ogólny nastrój świąteczny. Jednakże najważniejszy jest człowiek. Nie 
można o tym zapomnieć. To w nim spotykamy Boga, również Tego, który się narodził z 
miłości do nas i dla naszego zbawienia. 

 

A zatem życzymy Wam błogosławionych świąt i błogosławionego Nowego Roku. Niech 
to błogosławieństwo wypływa z pełnych miłości świątecznych spotkań z bliskimi. Nie 
zapomnijmy o nikim, zwłaszcza o cierpiących, samotnych, o tych, którzy się źle mają. Niech 
nasza miłość ich umocni, pocieszy i przybliży im Nowonarodzonego Boga. 

Franciszkanie z Gliwic 


