
ADWENT- CZAS RADOSNEGO OCZEKIWANIA 

Rzeczywistośd Bożego świata różni się nieco od naszej codzienności. Dlatego chod do kooca 

roku kalendarzowego jeszcze ponad miesiąc, Matka Kościół zaprasza nas do rozpoczęciaRoku 

Kościelnego, by po raz kolejny razem z Chrystusem obecnym w Liturgii odkrywad Tajemnice – 

Misteria Jego życia i w nich uczestniczyd. 

Rok kościelny zaczyna się Adwentem. W  języku świeckim to słowo oznaczało wydarzenie 

wstąpienia cesarza na tron i rocznice tego wydarzenia. W Ewangelii wg św. Mateusza czytamy „tak 

będzie z przyjściem Syna Człowieczego”( Mt 24,27, przyjście –adventus). Kościół więc od pierwszych 

wieków rozumiał ten termin dwojako: jako przygotowanie do świętowania Bożego Narodzenia  (por. 

wstąpienie cesarza na tron i  obchodzenie rocznicy), oraz jako przygotowanie do paruzji, 

ostatecznego przyjścia Syna Człowieczego na koocu czasów. Do przyjścia Jezusa na koocu świata 

przygotowuje nas I Niedziela Adwentu, II i III Niedziela zachęca do odnajdywania Chrystusa 

przychodzącego w codzienności, a ostatnia do świętowania Jego pierwszego przyjścia – Bożego 

Narodzenia. Czasem szczególnym jest okres od 17 do 24 grudnia. Kościół podpowiada nam przez 

kontemplacje mesjaoskich tytułów  Jezusa Chrystusa (Mądrośd, Wódz Izraela, Korzeo Jessego, Klucz 

Dawida, Wschód, Król narodów, Emmanuel) jaki jest Ten którego oczekujemy. 

Dlatego myśląc o czasie adwentu kojarzy się on z tęsknotą, ale taką, która jest przepełniona 

nadzieją. Kolorem tego czasu jest zdecydowanie fiolet, trochę jednak lżejszy niż ten wielkopostny,  

bardziej pokutny. W trzecią niedzielę, zwaną Gaudete pojawia się kolor różowy, mówiący o radości z 

bliskiego już świętowania przyjścia Pana. 

Tematem, często przewijającym się w tekstach liturgicznych, jest temat światła. To Chrystus 

Światłośd świata, przychodzi, by rozproszyd nasze ciemności. 

Postaciami które prowadzą nas przez ten okres liturgiczny są: prorok Izajasz, Jan Chrzciciel, 

Maryja i św. Józef. Szczególne miejsce przez sprawowane Msze święte Roratnie zajmuje w tym 

korowodzie Matka Zbawiciela. Ona z tęsknotą czekała na Tego, którego zapowiadały proroctwa, uczy 

nas więc jak nie przegapid naszego czasu nawiedzenia. 

Dzięki Adwentowi możemy sobie uświadomid, że Pan Bóg działa w czasie i spotyka się z 

człowiekiem w konkretach historii. Każdy z nas ma szanse na spotkanie z Nim poprzez wydarzenia 

liturgiczne, aby przygotowad się dobrze na to spotkanie, które będzie miało miejsce w momencie 

naszego przejścia od życia na tym świecie do życia w wieczności. 

Myśli zaczerpnięte z „Chrystus Świętem Kościoła. Rok liturgiczny. Historia, celebracja,  

teologia, duchowośd, duszpasterstwo.” Augusto Bergamini 


