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„I urodziła swojego pierworodnego 
syna, zawinęła Go w pieluszki 
i położyła w żłobie, ponieważ zabrakło 
dla nich miejsca w gospodzie.” (Łk. 2, 7)

Przed nami kolejne święta Narodzenia 
Pańskiego i kolejny raz czytanie    z Ewan-
gelii wg Łukasza, o  Marii i Józefie, ich po-
dróży z Nazaretu do Betlejem i o narodzinach 
naszego Zbawiciela. 
Co nowego można jeszcze znaleźć w 
tym, tak wszystkim nam znanym, 
tekście ?
 
Maria i Józef wyruszają z Nazaretu - mi-
asta w Galilei do Betlejem - miasta w 
Judei bo cesarz August ogłosił dekret o 
spisie powszechnym. Podróż jest trudna 
bo Maria jest brzemienna. Dziecko – 
Jezus  rodzi się w miejscu, które nie jest 
dla niego miejscem zbyt przyjaznym.  

Przez ostatnie dwa miesiące sprawy ważne i 
mniej ważne, zobowiązania wobec różnych 
osób, tak mnie pochłonęły, że dopiero 
ubieranie wieńca adwentowego pozwoliło mi 
zatrzymać się w tym niesamowitym pędzie i 
zastanowić się nad tym, co straciłam z oczu. 
Wracając z parafii do domu, niczym natrętna 
mucha, kilka razy  przebiegł mi w myślach 
fragment wersetu  siódmego z Ewangelii wg 
Łukasza : (...)zabrakło dla nich miejsca w 
gospodzie. 
Wieczorem  otworzyłam Biblię i zaczęłam 
czytać rozdział drugi. Wszystko zaczęło  się 
układać w całość. Przecież narodziny Jezusa 
to narodziny Światłości w miejscu, gdzie 

wcześniej było raczej ciemno,  podróż  Marii 
i Józefa to  oczekiwanie na przyjście na 
świat dziecka  - Zbawiciela. To nie do 
uwierzenia ale tekst , który jest  czytany  w 
święta Narodzenia Pańskiego przemówił do 
mnie jako tekst o Adwencie.....  
Czy zatem,  ja również  muszę udać się 

do miasta, żeby spotkać Jezusa?
Tak, żeby spotkać Światłość  muszę udać się 
do miasta - do miasta , które nazywa się Ja,  
do siebie samej.  Jezus może narodzić się  
tylko  we mnie prawdziwej, bez maski i bez 
odgrywanych ról.  To nie jest łatwe, spojrzeć 
w głębię samej siebie i wrócić do swojego 
prawdziwego oblicza, zrywając maskę.  
Zdarza się, że przylega ona tak dokładnie, iż 
wydaje się nią nie być.

A gdzie znajdę Światłość w mieście, 
do którego się udam?

Z pewnością nie tam, gdzie wszystko 
błyszczy i  oślepia . To ciemność błyszczy.  
Światłość znajdę  tam, gdzie  panuje półm-
rok.  To tak , jak pisze w Liście do Rzymian 
apostoł Paweł:

Noc prawie przeminęła ,
a dzień się zbliżył.

Odrzućmy więc uczynki ciemności,
a przyobleczmy się w oręż światłości.
Dobrze, że jest Adwent - czas duchowej re-

fleksji  i modlitwy i, że dopiero się zaczął. 
Mam  szansę spojrzeć na siebie przez pryz-
mat swojego serca,  czyli tego co  w 
człowieku jest najgłębsze. I mogę się 
cieszyć. Bo  Adwent to również czas radości 
z tego, że  dwa tysiące lat temu Boża miłość 
objawiła się w Jezusie Chrystusie.  
I  czas nadziei  - na powtórne przyjście 
Zbawiciela.

Elżbieta Jóźwiak
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Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

Zaczął się już kolejny rok. Zaczął, a nie 
kończy ponieważ kalendarz kościelny nie 
kończy, ale rozpoczyna się Adwentem, 
okresem przygotowań i oczekiwania na 
powtórne przyjście Pana.
Dobrze się składa ponieważ daje nam to 
asumpt do zmiany sposobu patrzenia 
również w innych aniżeli kalendarz 
sprawach.
Otaczający nas świat, w którym nazbyt 
często pokładamy nadzieję na stabilność i 
bezpieczeństwo, zupełnie tym naszym 
oczekiwaniom się tym razem sprze-
niewierzył.
Od roku siedzimy na przysłowiowej 
bombie jeśli chodzi o zdrowie, ale nie 
tylko.
Emocje związane z koniecznością 
ograniczeń w gromadzeniu się, wcześniej 
też przemieszczaniu sięgają niebez-
piecznego poziomu. Starczy wspomnieć, 
że znacząco wzrosła liczba przypadków 
przemocy domowej w stosunku do lat 
ubiegłych.
To wszystko skłania nas do zadawania py-
tania kiedy to wreszcie się skończy..?

I oto symboliczna odpowiedź… Już się 
skończyło, wraz ze starym rokiem. Zaczyna 
się nowy rok i zaczyna się nowy czas. 
Oczywiście nie automatycznie, nie bez 
naszego udziału. 
Zmiana starego w nowe, gorszego w lepsze 
w sposób konstytutywny opiera się na nas, 
na naszej własnej przemianie.
W tym roku czekamy więc nie tylko na 
pamiątkę pierwszego i nadejście 
ponownego przyjścia Pana. Czekamy też 
na lepsze jutro, na dobry dzień jutro, po-
jutrze i dalej.
Czekamy na to, że Dobro, które łaskawy 
Bóg wkłada cierpliwie w nasze serca i 
umysły wyda w nas wreszcie dobry owoc.
Niestety nie wpłynie to na sytuację 
związaną z pandemią, ma jednak szansę 
odmienić nasze „tu i teraz” z innymi, tymi 
bliskimi nam i tymi dalszymi.
Spróbujmy zatem wykorzystać tę szansę. 
Wyciągnijmy rękę na zgodę w kierunku, 
który wydawał nam się do tej pory ostatnim, 
w którym chcielibyśmy sięgać. Spójrzmy 
ciepło na nieznanych nam ludzi, podzielmy 
się dobrym słowem i dobrym czynem z 
potrzebującymi. Zwróćmy się do Pana i 
przynieśmy mu nasze sprawy by w oparciu 
o Niego zbudować odpowiednią ich hierar-
chię.
Popatrzmy na nasz Kościół i nas w nim. 
Zmieńmy, zbudujmy, odtwórzmy to, co 
potrzebne by dobrze owocował w Panu i 
żebyśmy my składali w nim dobre 
świadectwo wiary.
Zatroszczmy się o to, by otaczała nas 
miłość płynąca z naszych serc i będąca na-
jlepszą pożywką dla szczęścia.

Chwalcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy, 
którzy się Go boicie, mali i wielcy”  (Obj. 19, 5b)
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Życzę tego z całego serca nam wszystkim 
z tym nowym rokiem…

A poza wszystkim innym, życzę Wam też 
Kochani dobrych, radosnych, błogosław-
ionych świąt Narodzenia Pańskiego i obfi-
tości głębokiej modlitwy.

Wasz pastor,

Semko Koroza

przeżyć, by możliwie najbardziej z niego 
skorzystać, czym może dla nas być.

Kiedy myślimy o Narodzeniu Pańskim, łatwo 
jest nam uciec w trochę abstrakcyjne 
myślenie o wcieleniu. Mówimy o nim jako o 
dogmacie, o prawdzie wiary, przyznajemy 
się do niego w wyznaniu apostolskim i kon-
stantynopolitańskim, ale w gruncie rzeczy 
pozostaje ono częścią nauczania tak samo, 
jak wszystko inne – dajmy na to, rola Ducha 
Świętego czy rozumiany jako duchowa 
wspólnota świętych żywych i umarłych Koś-
ciół. Narodzenie Pańskie jest tajemnicą, też 
w tym sensie, że nie jest dla nas często 
czymś namacalnym, rzeczywistym. Taki jest 
często los narracji i opowieści – są obecne 
w naszym myśleniu, ale z czasem stają się 
odrealnione, oderwane od codzienności, 
pozbawione związku z tym, co sami 
przeżywamy. A przy tym tracą też związek z 
czasem i przestrzenią.

Adwent przypomina nam o tym, że to pow-
iązanie istnieje. Oczekiwanie na moment 
Świąt, nawet pomimo tego, że nie mają one 
związku z rzeczywistą dzienną datą naro-
dzenia historycznego Chrystusa, przypomi-
na, że mówimy o konkretnym wydarzeniu, w 
konkretnym czasie, w konkretnym miejscu. 
Wcielenie nie jest abstrakcją, abstrakcją jest 
to, co dalej z nim robimy: kiedy mówimy o 
miejscu i roli wcielenia w historii zbawienia, 
kiedy mówimy o roli wcielenia dla naszego 
rozumienia godności człowieka, kiedy za-
czynamy wchodzić w rozważania o natu-
rach Chrystusa i ich relacji, ale sam fakt 
wcielenia jest po prostu faktem.

Czytając Ewangelię o Narodzeniu Pańskim 
(Łk 2,1 nn.) zwróćmy uwagę na to, jak 

Siostry i Bracia,

rozpoczęliśmy kolejny w naszym życiu ad-
went. Jako chrześcijanie przywykliśmy go 
traktować jako okres przygotowania do 
Świąt, oczekiwania na pamiątkę Naro-
dzenia Pańskiego, czas refleksji i spo-
jrzenia w siebie. I chociaż od duchowej 
strony ten rok nie różni się niczym od 
poprzednich, to jednak musimy spojrzeć 
prawdzie w oczy – z każdej innej perspek-
tywy znaleźliśmy się w zupełnie nowych i 
nieprzewidzianych warunkach. Nasze życie 
wygląda inaczej, nasze Święta będą inne, 
pozostaje pytaniem na przyszłość, na ile 
nasze życie społeczne wróci do normy, 
kiedy obecna sytuacja się skończy. 
Dowiemy się, w swoim czasie.

Pytaniem, które jest znacznie bardziej 
znaczące tu i teraz jest, w jaki sposób 
możemy wykorzystać adwent w obecnych 
warunkach i okolicznościach. Co może 
wnieść do naszej duchowości, jak go 
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starannie ewangelista buduje swoją 
opowieść, łącznie z osadzeniem jej w kon-
tekście. Dekret Augusta, namiestnik 
Syryjski, dokładne określenia miejsca akcji 
– to wszystko ma nam pokazać, że 
wydarzenie wcielenia nie jest oderwane od 
świata, w którym się dzieje. Jest w nim 
bardzo głęboko, mocno osadzone. To 
samo tyczy się braku miejsca w gospodach 
czy pasterzy, którzy wykonują swoją codzi-
enną pracę; wszystko toczy się swoim 
prawie normalnym rytmem, jeśli nie liczyć 
faktu, że administracja cesarstwa powodu-
je trochę zamieszania ze względu na 
obowiązek sprawozdawczy i potrzeby 
aparatu skarbowego. Jeśli trudno nam się 
wczuć w sytuację pasterzy pilnujących 
nocą swoich stad, to ta ostatnia 
okoliczność może wydawać się znacznie 
bliższa, nawet, jeśli nie jesteśmy w tym 
roku dotknięci zobowiązaniami wynikają-
cymi z Powszechnego Spisu Rolnego.

Z drugiej strony, w tę rzeczywistość 
zwykłej, codziennej krzątaniny, organiza-
cyjnego bałaganu i urzędniczej pa-
pierkowej roboty nagle wkracza 
Wieczność, ta przez wielkie „W” – „A oto 
Anioł Pański stanął podle nich, a chwała 
Pańska zewsząd oświeciła je, i bali się bo-
jaźnią wielką. I rzekł do nich Anioł: Nie bój-
cie się; bo oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie wszystkiemu ludowi: Iż 
się wam dziś narodził zbawiciel, który jest 
Chrystus Pan, w mieście Dawidowem.” [Łk 
2,9-11 BG] Nagle w codzienność wdziera 
się wojsko niebieskie, opowiadające 
radość z narodzenia zbawiciela – ale nie 
bez odwołania do rzeczywistości; stało się 

to „dzisiaj” i „w mieście Dawidowem”. Nawet 
w momencie, kiedy na scenę wkraczają an-
iołowie, chwała Pańska i do tego momentu 
najważniejsze wydarzenie w historii relacji 
ludzi z Bogiem, ewangelista opowiada o 
nim w bardzo konkretnych kategoriach.

Adwent pozwala nam się przygotować na to 
samo doświadczenie wkroczenia Boga do 
codzienności, nawet jeśli nie będzie się to 
wiązało z tak spektakularnymi doświad-
czeniami. Święta to nie tylko okazja do 
wspólnego spędzania czasu przy stole, ale 
przede wszystkim moment, kiedy możemy 
sobie uświadomić, że wiara nie jest tylko 
kwestią tego, co myślimy i o czym nawet 
jesteśmy przekonani, ale jest też osadzona 
w rzeczywistości i w rzeczywistości też ma 
swoje miejsce. Narodzenie Pańskie nie jest 
tylko częścią credo Kościoła, jest częścią 
jego historii, częścią historii człowieka i 
Boga.

Wykorzystajmy go dobrze – przygotujmy 
się. Przygotujmy się na przeżycie, w naszej 
codzienności, w naszym dystansie 
społecznym, ograniczeniach i obiektywnie 
trudnej sytuacji, spotkania z Wiecznością, 
która nie jest tylko rozważaniem teorety-
cznych wniosków z tekstów, które czytamy, 
ale też doświadczeniem, naszym własnym, 
najbardziej osobistym. Tak jak doświadczyli 
jej pasterze wtedy, pod Betlejem.

Z najlepszymi życzeniami na Święta i Nowy 
Rok,

Wasz pastor

Michał Koktysz
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OGŁOSZENIA:

Nabożeństwa z sakra-
mentem Wieczerzy Pań-

skiej: 

-25.12 - g. 10.30 
-01.01 - g. 10.30

Niestety, pandemia i 
wynikające z niej ogra-

niczenia w gromadzeniu 
się nie pozwalają nam w 
tym roku zorganizować 
spotkania wigilijnego.

Nabożeństwa w okresie 
świątecznym 2020 roku 
odbywać się będą we-
dług zamieszczonego 

poniżej porządku. 

 

 

niedziela 20 grudnia - 4 Adwentu - g. 10.30

czwartek      24 grudnia - wigilia - g. 16.00
piątek  25 grudnia - 1 dzień Bożego Narodzenia - g. 10.30 + WP
sobota       26 grudnia - 2 dzień Bożego Narodzenia - g. 10.30
niedzielą 27 grudnia - - godz. 10.30

czwartek 31 grudnia - Sylwester - nie ma naboż.

piątek 01 stycznia - Nowy Rok - g. 10.30 + WP

nasz numer rach. bank.
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adres Parafii: 

Radwańska 37 
93-574 Łódź 
tel. (42) 6377444 

               email: parafia.lodz@reformowani.pl
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