
OGŁOSZENIA:

Nabożeństwa z sakramentem 
Wieczerzy Pańskiej:

- 25.12 - g. 10.30 - Łódź
- 31.01 - g. 10.30 - Łódź

W niedzielę 17 grudnia po 
nabożeństwie, w sali zborowej 
odbędzie się nasze spotkanie 

wigilijne, podczas którego 
oprócz życzeń, kolęd będziemy 

mogli spróbować tego 
wszystkiego, co sami 

przyniesiemy, żeby podać 
wspólny lunch.

Nabożeństwa w okresie 
świątecznym 2017r. odbywać 

się będą według 
zamieszczonego poniżej 

porządku. 
�

 

�

 

niedz. 3 grudnia - 1 Adwentu - g. 10.30
niedz. 10 grudnia - 2 Adwentu - g. 10.30
niedz. 17 grudnia - 3 Adwentu  + spotk. wigilijne - g. 10.30 
niedz. 24 grudnia - 4 Adwentu - g. 10.30          

  
Poniedziałek 25 grudnia - 1 dzień Bożego Narodzenia - g. 10.30 + WP
Wtorek 26 grudnia - 2 dzień Bożego Narodzenia - g. 10.30

Niedziela 31 grudnia - Sylwester - g. 10.30 + WP.
Poniedziałek 1. 01 - Nowy Rok - nab. nie będzie

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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Siostry i Bracia   
w Chrystusie,

W  październiku tego roku, na jednej 
z półek  w pewnym łódzkim supermarke-
cie, dostrzegłam artykuły, które 
przeniosły mnie myślami do odległego 
jeszcze wtedy czasu – do świąt Bożego 
Narodzenia. Pudełeczka ze słodyczami 
w kształcie reniferów, mikołajów i   
bombek, adwentowe kalendarze, złote i 
srebrne gwiazdki – wszystko to mnie,  
jako klienta – zamiast  ucieszyć (co za-
uważyłam u niektórych  kupujących)  
zasmuciło. 
W kraju, w którym wciąż podkreślana jest 
od wyżyn do nizin jego przynależność  
do świata chrześcijańskiego, często za-
tracany jest wymiar tej przynależności. A 
przecież tak jak w roku kalendarzowym 
jest czas na pory roku, tak i w roku koś-
cielnym jest czas na różne święta, w tym 
święta Bożego Narodzenia.….. 

Zanim jednak one nadejdą mamy Adwent, 
który można porównać do świtu anonsu-
jącego nowy dzień. Ale Adwent to coś 
więcej niż forpoczta nadchodzących świąt - 
to czekanie na Jezusa Chrystusa. Ale nie 
tego ze żłóbka w Betlejem. To czekanie na 
Chrystusa   Odkupiciela, w które to 
czekanie jednocześnie wpisane jest 
czuwanie.
„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w 

którym dniu Pan wasz 
przyjdzie” (Mt. 24,42)

Jezus wielokrotnie wzywał do czuwania, 
jak choćby w przypowieści o pannach 
mądrych i nieroztropnych czy człowieku, 
który udał się w podróż I powierzył sługom 
swój dom.
Przyjrzyjmy się więc  własnemu czuwaniu: 
nad językiem, nad tym czego słuchamy, co 
myślimy o sobie i o innych. 
Znajdźmy czas na modlitwę i  rozmowę z 
Bogiem.
To będzie nasze czuwanie serca w tym 
nadchodzącym Adwencie.

Za Kolegium
Elżbieta Jóźwiak



Jezus powiedział do swoich uczniów:
Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, we-
jdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto 
spełnia wolę mojego Ojca, który jest w 
niebie. 
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i 
wypełnia je, można porównać z człowiekiem 
roztropnym, który dom swój zbudował na 
skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały 
się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak 
nie runął, bo na skale był utwierdzony. 
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a 
nie wypełnia ich, można porównać z 
człowiekiem nierozsądnym, który dom swój 
zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały 
rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten 
dom. I runął, a upadek jego był wielki. 

(Mt. 7, 21, 24-27)

Siostry i Bracia, 

Adwent już się zaczął, święta za 
pasem… choć właściwie święta zaczęły 
się zaraz po 1 listopada i w tym roku 
wystartowały równolegle z mikołajkami… 
Tak przynajmniej wynika z kalendarium 
przyjętego w hipermarketach…

Od miesiąca biegamy już zatem po 
sklepach wypełnionych zabawkami 
choinkowymi i różnymi innymi artefakta-
mi zakorzenionymi tak w obyczajowości 
świątecznej, jak i w żądzy zbicia majątku 
na naszej zakupowej naiwności…

Ja jednak, jak zwykle chcę Was Kochani 
zachęcić do refleksji nie poświęconej 
komercyjnej biegłości handlowców, ale 
raczej prawdziwej naturze tego 
wyjątkowego czasu, który jest przed 
nami, a nawet bardziej może istocie 
okresu, który teraz przeżywamy - Adwen-
tu.


Adwent jest czasem przygotowania się 
na przyjście Pana, to które miało 
miejsce przed dwoma mileniami w 
Izraelu i to, które ma dopiero nastąpić u 
progu czasów ostatecznych.

W tym sensie winien więc być dla nas  
urzeczywistnieniem Jezusowych słów: 
„Królestwo Boże jest pośród was.” I 
wezwaniem do zastanowienia nad tym 
na jakim fundamencie budujemy nasze 
życie i naszą wiarę. W jaki sposób uży-
wamy czasu, sił i talentów, którymi Bóg 
uposaża każdą i każdego z nas. Jaki 
owoc wydajemy w tym wszystkim, 
czym otacza nas Najwyższy.

Serdecznie zachęcam Was Kochani, ale 
także i siebie samego, do zastanowienia 
nad sobą, nad swym życiem i wyborami 
jakich dokonujemy. Nad tym w jaki 
sposób i czy w ogóle podążamy za Bo-
giem, na ile istotną rolę gra wiara w 
naszym życiu oraz na ile jest ona je-
dynie deklaratywna, a na ile oparta na 
dobrych, rzeczywistych owocach 
miłości jakie w niej wydajemy.

Niech więc w tej adwentowej zadumie 
prowadzi nas wszystkich łaskawy Bóg i 
niech pomoże nam dotrzeć do świąt i 
przejść je tak by to On wypełniał nasze 
myśli i prowadził nas w naszych czy-
nach, żebyśmy nasz duchowy dom 
oparli na Jedynym właściwym i mocnym 
fundamencie i stali się Jego świadkami 
na ziemi.

Błogosławionych świąt!!!


	 	 	 Pastor Semko Koroza




