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PAR. EWANGELICKO-REFORMOWANA W ŁODZI

Siostry i Bracia w
Chrystusie,

Parafialny
„Tylko w Bogu odpoczniesz, moja duszo,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
Tylko On jest moją opoką i zbawieniem,
moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
Bóg jest moim zbawieniem i chwałą, opoką
mojej mocy. W Bogu moje schronienie!
Narodzie, zawsze Mu ufaj, otwórzcie
wszyscy przed Nim swoje serca,
Bóg jest naszym schronieniem!”
Psalm 62, 6 - 9
Kiedy patrzymy na kolejne cyfry oznaczające mijające lata w naszych kalendarzach aż dech zapiera od szybkości, z jaką
się zmieniają.
Myślę, że w chwilę po swoich 54 urodzinach
mogę już bez hipokryzji dzielić się z Wami
tego rodzaju przemyśleniami…
Czas zatem nie tyle płynie i raczej
pędzi na złamanie karku.
Dzieje się tak jednak nie dlatego, że Stwórca
nadał mu taki szaleńczy pęd, ale ze względu
na to jaką ilością monotonii i „beztreści”
napełniamy nasze dni.

ADWENT I BOŻE NARODZENIE 2019

Praca - często odczłowieczająca swoją
nudą i traktowaniem ludzi, codzienne czynności, którym nadajemy tak chętnie pozór istotności
- jak np. zakupy. To wszystko toczy się
ustalonym, niezmiennym rytmem przesuwając
wskazówki i datowniki naszych zegarów wciąż
do przodu, wypierając rzeczy, sprawy w istocie
o wiele bardziej istotne, jak rodzina, przyjaźń,
wiara, społeczność.
Do tego spokojnie, jak sądzę, można
dorzucić jeszcze jednego demona naszych
czasów, a mianowicie sport. Obłędnie modnie
jest uprawiać sporty, zwłaszcza bieganie cieszy
się w ostatnich latach rosnącą popularnością i
dawno z fotela najpopularniejszej dyscypliny
wyparło już jazdę na rowerze.
Ze sportami w zasadzie wszystko powinno być
dobrze, są zdrowe, zdrowiej i dłużej dzięki nim
żyjemy, a jednak są też demonem odciągającym nas od bliskich, od społeczności i od Kościoła. Dzisiaj przecież prawie wszystko, nawet
uprawianie sportu, robimy samotnie.
Jeśli spojrzeć na nasze życia, coraz
więcej jest w nich miejsca na wszystko czyli na
nic. Jeżeli nie potrafimy wyznaczyć sobie właściwych priorytetów, roztapiamy się w masie
beztreściowości. Jeżeli nie potrafimy wyznaczyć
sobie jasnego szlaku, którym chcemy kroczyć
przez dni życia i konsekwentnie się go trzymać,
gubimy się w natłoku tego, co pozornie istotne,
godne poświęcenia uwagi, a co w rzeczywistości od rzeczy istotnych nas jedynie odciąga.
Czytałem dziś fragment księgi Koheleta
(Kaznodziei Salomona), który idealnie pasuje

do tego, co chcę tu napisać pokazując jak
ważne jest ustalanie priorytetów i trzymanie się
ich:
Na wszystko jest odpowiednia pora i każda
rzecz pod niebem ma swój właściwy czas:
Jest czas narodzin i czas śmierci, czas
sadzenia i czas zbiorów.
Jest czas zabijania i czas leczenia, czas
burzenia i czas budowania.
Jest czas płaczu i czas śmiechu, czas żałoby
i czas tańców.
Jest czas rozrzucania kamieni i czas ich
gromadzenia, czas przytulania się do siebie
i czas pozostawania z dala.
Jest czas poszukiwania i czas utraty, czas
oszczędzania i czas trwonienia.
Jest czas rozdzierania i czas zszywania, czas
milczenia i czas rozmów.
Jest czas miłości i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju.
Kazn. Salom. 3, 1 - 8
Dziś rozpoczynamy kolejny okres Adwentu,
wypatrywania nadchodzącego powtórnie Jezusa
i rozpamiętywania Jego pierwszej wśród nas
bytności, która pozwoliła nam doświadczyć
Bożej łaski, wspaniałości społeczności z Panem
i ludźmi, Miłości i Pokoju.
Rozpoczynamy go niedzielą nadziei, bo tak
nazywa się właśnie pierwsza niedziela w Adwencie. Pozwólcie więc Siostry i Bracia, że złożę
Wam adwentowe życzenia właśnie nadziei dotyczące.
Niech słowa ewangelisty Mateusza: „W Jego
imieniu narody będą pokładać nadzieję” (Mat.
12, 21) wytyczą dla Was wszystkich właściwą,
dobrą i mądrą ścieżkę do przejścia tego
wyjątkowego czasu i nadchodzących w ślad za
nim świąt Narodzenia Pańskiego w taki sposób
byście zdołali niczego nie przegapić, o niczym
nie zapomnieć, żebyście zdołali znaleźć właściwy czas i właściwe rzeczy do robienia w tym
czasie z właściwymi ludźmi.

Pamiętacie remont naszego domu parafialnego?
Ja pamiętam. Aż za dobrze. Czyste pandemonium brudu, smrodu rozpuszczalników, hałasu i
wyrzucania śmieci - niekiedy z dodanym elementem frajdy z rozwalania starych szafek, ale
dzisiaj nie o tym. Niemniej, niezależnie od tego,
jak wyglądało to w trakcie, miło jest dzisiaj usiąść
w odnowionej sali zborowej, podejść po kawę do
nowej kuchni - nie wspominając o tym, że i
naszym miłym lokatorom jest raczej przyjemniej
w świeżych, odremontowanych pokojach.
Remont nie wziął się z powietrza: trzeba
go było zaplanować, zgromadzić środki, przygotować się na czas, kiedy trzeba będzie go dopilnowywać. Przygotowania trwały dłuższą chwilę,
potem przez jakiś czas było ciężko, teraz jest
zdecydowanie przyjemniej. Tak, jak być powinno.
No, ale przecież nie będę pisał do adwentowego biuletynku parafialnego o remoncie - to
należy do sprawozdania proboszcza na Synod.
Wspomnienie o naszym remoncie może nam
jednak posłużyć do uświadomienia sobie paru
rzeczy związanych z tym czasem, w który teraz
wchodzimy.
Adwent jest czasem oczekiwania, oczywiście. Czekamy na to, aż wypełni się tajemnica
wcielenia Słowa, dzieciątko się narodzi, Syn
będzie nam dany, ale jednocześnie czekamy też
na coś zupełnie innego, na wypełnienie się
jeszcze czegoś - czasu. Czas płynie ku
wieczności, ale kiedyś musi nastąpić to ostre cięcie, które jedno od drugiego oddzieli. W tradycyjnych kategoriach mówi się czasem o końcu
świata, co nie do końca oddaje prawdę; lepiej

byłoby mówić o końcu czasów, a jeszcze lepiej - o ich całkowitej przemianie. Tak jak larwa
motyla musi najpierw zamknąć się w kokonie
jako poczwarka, gdzie najpierw przechodzi
całkowity rozkład, żeby potem na nowo przeorganizować się i wyjść z kokonu już jako
dorosły owad, który często potrafi zachwycić
kolorami i wzorami na skrzydłach, tak samo i
świat i czas muszą ulec radykalnej przemianie, by odpowiadały planowi Boga względem
nich - wizje tego znajdujemy chociażby w
apokaliptycznych pismach Nowego Testamentu, Objawieniu (oczywiście), ale też w
listach Judy czy drugim Piotra. Dochodzi tam
jeszcze symbolika oczyszczenia przez ogień,
która znowu znana jest dobrze z pism
starotestamentowych, zwłaszcza prorockich.
Musimy mieć tego świadomość - nie
czekamy tylko na Narodzenie Pańskie, ale
też na dzień ostatni, ten, o którym śpiewa się
w pieśni na koniec roku kościelnego “Przybliża się już sądny dzień”.
No tak, sąd. Sąd Ostateczny, niepokojąco często używany do straszenia Bogu
ducha winnych ludzi, bo nie ma nic
łatwiejszego, niż straszenie sądem.
Tyle tylko, że musimy sobie zadać
jedno pytanie - czy naprawdę jest się czego
bać?
Sąd Ostateczny to tylko moment ostatecznej (nomen-omen) odnowy. Świat
wreszcie stanie się taki, jaki być powinien.
Człowiek - żywy czy umarły - zostanie
przemieniony i w tym momencie naprawdę
będzie na obraz i podobieństwo. Świat wróci
do normy sprzed upadku - to jest ta dobra
wiadomość dla wierzących, bo miejmy
świadomość tego, że w wierze jesteśmy w
rzeczywistości, gdzie ten Sędzia straszny w
swej wielkości (to inna pieśń, model dla
poprzedniej - “Dies irae”) to nikt inny jak
Chrystus, który przecież położył za nas swoje
życie na Krzyżu, a zmartwychwstając obiecał
nam nowe niebo i nową ziemię. Nowe
Jeruzalem.
Sądny dzień to dla nas w Kościele
tylko taki remont domu parafialnego na kosmiczną skalę. Wielka odnowa, żeby było lepiej. Owszem, może się łączyć z niedogodnościami - wstyd jest tu wysoko na liście,
zaraz obok poczucia winy za to, cośmy na tej
ziemi złego zrobili i gdzie zaniedbaliśmy
naszą relację z Bogiem - ale z drugiej strony
to tylko mała niedogodność na drodze do
pełni szczęścia w nowym domu, gdzie

odnowa już nigdy nie będzie potrzebna. A
adwent? Adwent to moment zbierania środków i planowania - wykorzystajmy go,
pomyślmy o tym wszystkim, co dopiero ma
się wydarzyć, a co dla nas wszystkich,
koniec końców, jest ostatecznie ważne.
Czekając na wypełnienie się czasu znajdźmy
czas, żeby się na niego przygotować.
Pastor Michał Koktysz

Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z
tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie
bój się więc i nie trwóż się!”
V Mojż. 31;8
Kiedy w naszym domu ma się pojawić
ważny dla nas gość , przygotowujemy się
wcześniej do tej wizyty. Planujemy, co podamy na s†ół i jak ten stół udekorować,
staramy się też wprowadzić ład w miejsca,
gdzie wcześniej tego ładu u nas nie było...
Tego wymaga gościnność.
Właśnie jesteśmy w „przeddzień“
takiego zdarzenia. Za cztery tygodnie, zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy, by w ten
sposób rozpocząć świętowanie Narodzenia
Pańskiego i by „powitać“ naszego gościa –
wcielonego Jezusa Chrystusa.
Będziemy więc, zgodnie z tradycją, która
nadaje klimat świętom, szykowali specjalne
potrawy, kupowali dla bliskich prezenty,
ubierali choinkę, składali życzenia ...I może
nawet część z nas, w dobie sms-ów i internetu, pokusi się wysłać pocztą kartki
świąteczne z życzeniami.
Tylko co z prawdziwym sensem dni,
które nadchodzą? Sensem, który zabijany

jest co roku przez komercjalizację świąt i to
już po pierwszym listopada a objawiającą się
chociażby w postaci półek supermarketów,
zapełnionych bombkami, łańcuchami,
gwiazdkami, czekoladowymi aniołkami i
mikołajami, które to czekoladowe mikołaje
widziałam w tym roku już na początku
września. Nie wspomnę o coca-colowym
Mikołaju, mającym niewiele wspólnego
z tym tradycyjnym Mikołajem, wywodzącym
się od biskupa miasta Miry, który to biskup
podbił sobie serca wiernych, nie tylko gorliwością pasterską, ale także troską o ich
potrzeby materialne.
Mając taki obraz przed oczami odnoszę
wrażenie, że adwent, który jest przestrzenią
do głębszych przeżyć i duchowego przygotowania się do obchodzenia pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa, został w ten
sposób pozbawiony znacznie bardziej
ważnego zadania. Zadania, jakim jest przypominanie o oczekiwaniu na powtórne
przyjście naszego Zbawiciela.
Nie wiemy przecież kiedy to nastąpi.

tału 24 godzin. Ale co ja z tym kapitałem robię? Pomnażam, jak ów dobry i wierny sługa
czy marnuję zakopując, jak ten zły i leniwy?
Jak zmierzyć, czy jestem gotowa? Czy tylko
relacją z Bogiem? Czy może z drugim
człowiekiem? A jak wygląda moja relacja
z Bogiem?
Czy nie jest to czasem tak, że prosząc Go w
cierpieniu i bólu by działał, ustalam, jak ma to
czynić? I chcę by trochę dopasował się do
moich potrzeb i moich zamysłów? Albo wręcz
stawiam Mu warunki?
Niech tegoroczny adwent stanie się dla
mnie szansą na ponowne zaufanie Jezusowi.
I to tak bezwarunkowo i bezgranicznie.
A zrobię to tak, jak podpowiadają słowa modlitwy ks. Dolindo Ruotolo.
Odetnę się od pokusy, jaką jest myślenie o
przyszłości i skupię się na teraźniejszości.
Odrzucę niespokojne myśli oraz związany
z nimi zamęt . Przymknę oczy. Wtedy na
pewno, w ciszy, skupieniu i modlitwie poczuję obecność Boga koło siebie. A wówczas
zdam się na Niego i tylko na Niego.

A gdyby, w tym roku, On – z krwi i
kości – stanął nagle w moich
drzwiach?
Czy mogłabym spojrzeć Mu w oczy i
powiedzieć: „Jestem gotowa“?

OGŁOSZENIA:
Nabożeństwa z sakramentem
Wieczerzy Pańskiej:
- 25.12 - g. 10.30
- 01.01 - g. 10.30

W niedzielę 22 grudnia po nabożeństwie, w sali zborowej
odbędzie się nasze spotkanie
wigilijne, podczas którego
oprócz życzeń, kolęd będziemy
mogli spróbować tego wszystkiego, co sami przyniesiemy na
nasz wspólny posiłek.

Bo przecież On jest jak przewodnik, który prowadzi mnie
swoimi ścieżkami, ale również
jak matka, która bierze na ręce
swoje dziecko, gdy to dziecko
nie ma już siły iść dalej.

Codziennie, gdy budzę się rano, jestem
świadoma otrzymania kolejnej szansy - kapi-

Adwentowe studia biblijne w
każdy piątek Adwentu o godz.
18.30
ZAPRASZAM!

Elżbieta Jóźwiak
niedz. 01 grudnia
niedz. 08 grudnia
niedz. 15 grudnia
niedz. 22 grudnia

06.12.2019
Iron Horse Pub (Tuwima 16), wjazd 20:00

GRAMY
DLA ZUZI
z nami

- 1 Adwentu
- 2 Adwentu
- 3 Adwentu
- 4 Adwentu + spotk. wigilijne

- g. 10.30
- g. 10.30
- g. 10.30
- g. 10.30

Wtorek
Środa
Czwartek

24 grudnia - wigilia
25 grudnia - 1 dzień Bożego Narodzenia
26 grudnia - 2 dzień Bożego Narodzenia

- g. 16.00
- g. 10.30 + W.P.
- g. 10.30

Niedziela
Środa

29 grudnia
01 stycznia - Nowy Rok

- g. 10.30
- g. 10.30 + W.P.
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