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                 SŁOWO OJCA PROBOSZCZA

W I niedzielę Adwentu weszliśmy w nowy Rok liturgiczny. 

Przyjęliśmy od naszych Pasterzy Kościoła temat zadany i pochylać 

się będziemy nad „Wielką tajemnicą wiary”. Nad realną i substan-

cjalną obecnością Boga wśród nas. Nad Jego szczególną obecnością 

wśród nas z Ciałem i Krwią, Duszą i Bóstwem, dzięki czemu może-

my mieć rzeczywisty, namacalny kontakt z Bogiem w czasie Eucha-

rystii. To wszystko z ludzką nadzieją, że zadanie to stanie się dla nas 

drogowskazem na drodze codziennego pogubienia i zagmatwania. 

Dziś tak bardzo jesteśmy pogubieni. Każdego dnia docierają do nas 

głosy ludzi, którzy nie wiedzą w co wierzyć. Coraz częściej słyszę 

i spotykam zniechęconych i poranionych kapłanów i osoby życia konsekrowanego. Z całą pewnością 

Kościół doświadcza dziś ciemnej nocy. Ogarnia go tajemnica nieprawości, która za każdym razem 

otwiera rany serca dziecka Kościoła. Jak mówił św. Paweł VI: „ogarnia nas swąd szatana”. Czasem 

mam wrażenie, że Kościół, który powinien być miejscem światła stał się siedliskiem ciemności. Papież 

Franciszek mówi, że „nad naszą epoką unosi się tajemnica Judasza, tajemnica zdrady”. Kryzys zdra-

dy przeżywa duchowieństwo, podobny kryzys przeżywa rodzina, małżonkowie, wielu z nas. Judasz, 

którego niewątpliwie umiłował Jezus, był posłany, by głosić Dobrą Nowinę. Wobec narastających 

wątpliwości Judasza owładnęło zwątpienie. Niepostrzeżenie zaczął oceniać nauczanie Jezusa 

i krytykować je. Przestał słuchać głosu Nauczyciela. Przestał towarzyszyć Mu w modlitwie i nocnych 

czuwaniach. Uciekł w sprawie świata. Zajął się trzosem, pieniędzmi i handlem. Kłamca nadal chodził 

za Jezusem, ale już w Niego nie wierzył. Szemrał, krytykował, obgadywał, hejtował ...

Drodzy Parafianie! 
Chrześcijanie dziś wydają się być chwiejnymi, wątpią. Chciałbym powiedzieć: Wy nie popa-

dajcie w zwątpienie. Trwajcie niewzruszenie w Kościele. Trwajcie na modlitwie. Tajemnica Juda-

sza, tajemnica zdrady to wyrafinowana trucizna. Diabeł usiłuje sprawić, byśmy zwątpili. Co w takim 

razie czynić? Jest wiele spraw, którymi należy się zająć, ale ta jedna w ten szczególny wieczór Bożego 

Narodzenia wydaje się być priorytetową: ofiaruję wam to, co jest istotą mojego życia – wiarę w Boga, 

Jedynego, Prawdziwego, zrodzonego a nie stworzonego. Boga żywego, który przyjmuje ciało 

człowieka z Dziewicy Maryi dla naszego wybawienia.

I życzę Wam, drogie Dzieci Boże, silnej wiary, niezachwianej nadziei i doskonałej miłości, 

która wszystko przetrzyma i pomoże wytrwać w Kościele w gronie Dzieci Bożych w poczuciu własnej 

wielkości i godności osoby ludzkiej.

Z darem modlitwy


