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Drogie Siostry, Drodzy Bracia!
Kolejny raz Wszechmocny Bóg obdarzył nas łaską przeżywania cudownego i jakże bogatego refleksją wiary okresu Adwentu. Kolejne niedziele i ich teologiczny przekaz, symbolika Adwentowego wieńca, kolory świec, ich nazwy i poświęcone im biblijne
teksty, wreszcie modlitwa, uczucie, myśl.., to wszystko ma sprawić
by czas Adwentu ubogacał, wzmacniał i czynił nas Ludem wypatrującym nadejścia swego Pana.
Nie jest oczywiście możliwe by zepsuty człowiek sam
uczynił się gotowym na nadejście Zbawcy. Nie musimy jednak
czynić tego sami gdyż Pan Stworzenia osobiście wylewa na nas
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swą nieograniczoną,
bezwarunkową łaskę zasypującą ową przepaść
dzielącą nas, przez
grzech, od Niego. Jezus
Chrystus jest mostem, jest
danym przez Boga,
wypracowanym przez
Boga, zwycięstwem nad
śmiercią, nad złem, nad
tym wszystkim w nas, co
powstrzymuje od udziału
w cudownej społeczności
życia, do której łaskawy
Bóg przyzywa każdą i
każdego z nas.
Dziś znów zaczyna się ten
czas…
Nie zmarnujmy szansy na
odpowiednie przeżycie go.
Nie pozwólmy by szum
codzienności, troska o
rzeczy ważne i potrzebne,
ale nie pierwszoplanowe,
krzątanina i gwar przygotowań do świąt Narodzenia Pańskiego
przesłoniły nam tę chwilę
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0000
wyznaczoną na zadumę, modlitwę, kontemplacje najważniejszego
daru w naszym życiu - daru ŻYCIA właśnie.
Wtedy Adwent 2016 okaże się czasem dobrze
wykorzystanym, a
Rozkład
Rozkład
my z radością i w gotowości wejdziemy w okres
urzeczywistnienia
Nabożeństw:
się daru Bożej inkarnacji oraz obietnicy powtórnego
przyjścia.
Nabożeństw:
Amen!

Rozkład
Nabożeństw
27 XI

1 Adwentowa

g. 10.30

04 XII

2 Adwentowa

g. 10.30

11 XII

3 Adwentowa

g. 10.30

18 XII

4 Adwentowa

g. 10.30

24 XII

Wigilia

g. 16.00

25 XII

Boże
Narodzenie

g. 10.30

26 XII

Boże
Narodzenie

g. 10.30

31 XII

koniec roku

nie ma

01 I 17 nowy rok

g. 10.30

spotk. gwiazdkowe

WP

WP

Parafia
Ewangelicko-Reformowana
w Łodzi
tel. 42 63 77 444
e-mail: parafia.lodz@reformowani.pl
www.lodz.reformowani.net.pl
www.facebook.com/ReformowaniLodz
Radwańska 37
93-574 Łódź
nr. rach. bankowego:

24 1140 2017 0000 4402 0329 4725
0000

0000

0000

……………

Adwent / Boże Narodzenie 2016

0000

Par. Ewang.-Reform. - Łódź

Nasze oddawanie czci Jezusowi
w okresie Adwentu
Wraz z całą chrześcijańską społecznością na Ziemi chcemy, aby jej światło pomogło nam przygotować nasze serca i umysły na przyjście Syna
Człowieczego, Pana Naszego, Jezusa Chrystusa.
Niech stanie się, abyśmy
otrzymali boże światło, kiedy
słuchamy słów proroka Izajasza:
„Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie,
nad mieszkańcami krainy
mroków zabłyśnie światłość”
(Iz, 9:1)

Kościoły prezbiteriańskie, jak również te,
które wywodzą swój rodowód z Reformacji doceniają wartość roku kościelnego, nawet, jeśli nie
zawsze w rygorystyczny sposób podążają w
swoich nabożeństwach za jego
rytmem. Wiele z pośród tych
zborów wyróżnia czas Adwentu, Bożego Narodzenia,
Wielkanocy i Zielonych Świąt,
jako najważniejsze momenty
historii zbawienia, które
porządkują duchowe życie
Kościoła. W tym duchu
corocznie w czas Adwentu kobiety dekorują świątynie, pastorzy przygotowują serię specjalnych kazań, a nabożeństwa
rozpoczyna się zapalaniem
świec adwentowych, do którego zapraszani są pojedynczy członkowie społeczności lub całe rodziny.
Zapalanie świec symbolizuje obietnicę, wedle,
której Światło zstąpi na Ziemię: „Lud, który
chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad
mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie
światłość” (Iz, 9:1)
Każda ze świec symbolicznie przybliża nas
do chwil narodzin Chrystusa oraz jego powtórnego
przyjścia. Pamiętając jezusową przypowieść o
Dziesięciu Pannach (Mt. 25,1-3) chcemy okazać
się roztropni trzymając nasze lampki oliwne w
pogotowiu na powtórne nadejście Oblubieńca.
Jezus bowiem powiedział: „Czuwajcie więc, bo
nie znacie dnia ani godziny, o której Syn
Człowieczy przyjdzie” (Mt.25:13)
Oddając cześć naszemu Panu Jezusowi
Chrystusowi i rozważając Jego Powtórne Przyjście
musimy także pamiętać o Jego ciągłym przychodzeniu.
Dobrze oddał to swoimi słowami Max Lucado:
„Ten, który przyszedł, przychodzi ciągle. Ten który
mówił, nie przestał mówić”
Niech Pan pobłogosławi ten czas, abyśmy
wraz z naszymi rodzinami umieli zbliżyć się do
niego i abyśmy odczuli Jego obecność, a Jego
słowa usłyszeli w nowy, świeży sposób.
Pierwsza niedziela Adwentu
27 listopada
Zapalamy dzisiaj pierwszą świecę adwentowego wieńca. Świeca ta symbolizuje NADZIEJĘ.
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Módlmy się:
Panie, przez rozważanie
narodzin Jezusa pozwól nam
dostrzec Twoje światło, które
pomoże nam być Twoim światłem dla innych.
Przygotuj nasze serca na radość i zadowolenie z
Twojego przyjścia, bo Jezus jest naszą nadzieją
Amen.
Druga niedziela Adwentu
4 grudnia
Dzisiaj ponownie zapalamy świecę
NADZIEI. Zapalamy też świecę POKOJU na
wieńcu adwentowym. Przygotowując się na
przyjście naszego Pana, pamiętamy, że Jezus to i
nadzieja i pokój. Jak powiedział prorok Izajasz:
„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest
nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i
nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.’” (Iz 9: 5)
Jan natomiast mówi:
„Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam;
nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie
trwoży serce wasze i niech się nie lęka.” (Jan
14:27)
Módlmy się:
Dobry Boże, udziel nam swego pokoju w
ten czas przygotowań na narodziny naszego pana.
Niech wszystkie podziały między nam, wśród
naszych rodzin skończą się szczęśliwym pojednaniem. Niech pokój zagości w naszym kraju i we
wszystkich krańcach Ziemi. Pomóż nam odnaleźć
ścieżkę wiodącą do pokoju w naszym życiu i daj
odwagę, aby umieć nią iść. Panie pozwól nam
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pamiętać, że jesteś jedynym , który daje wieczny i
niezmącony pokój i że Ty jesteś zawsze z nami.
Amen

Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i
strasznym, który nie ma względu na osobę ani
nie przyjmuje darów, On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przybysza”. W Ewangelii wg. Jana
czytamy: „Nowe przykazanie daję wam, abyście
się wzajemnie miłowali, jak Ja was
umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie
miłowali. Po tym wszyscy poznają ,żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.”

Trzecia niedziela Adwentu
11 grudnia
Dziś ponownie zapalamy pierwsze dwie
świece w wieńcu adwentowym. Świecę NADZIEI i
świecę POKOJU. Zapalamy też trzecią świecę,
świecę RADOŚCI. Wraz z przybliżeniem się nadejścia Jezusa, naszego
Zbawcy nasza radość
wzrasta wraz z nadchodzącym uczestnictwem we wspomnieniu Jego narodzin. Z
księgi Izajasza czytamy
słowa naszego Pana:
„…będą się radować i
weselić po wszystkie
czasy z tego, co ja
stworzę, bo oto ja
stworzę z Jeruzalemu
wesele, a z jego ludu
radość!” (Izaj. 65, 18) a
z Nowego Testamentu słowa Pawła skierowane do
kościoła w Galacji: „Owocem zaś Ducha są:
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,
wstrzemięźliwość. […] Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy” (Gal5, 2225).

Módlmy się:
Naucz nas Panie
kochać ,przedkładać Ciebie ponad
wszystko. Spraw abyśmy zawsze
podążali twoimi ścieżkami,
abyśmy świadomi twej miłości
umieli sami okazywać ją w swym
życiu. Przygotowując się do narodzin Chrystusa, napełnijmy nasze
serca miłością do świata, niech
wszyscy poznają Boga Ojca i tego
,który został przez Niego zesłany,
Syna, naszego Zbawiciela. Amen.

Módlmy się:
Radośnie wychwalamy Cię Panie, za
wypełnienie z Twej obietnicy dotyczącej Zbawiciela
i tego wszystkiego, co On oznacza w naszym życiu. Dziękujemy Ci za dar zbawienia w narodzinach Twego Syna Jezusa. Odnów nas Panie, i
pomóż nam dostrzec Twą chwałę, gdy wypełniasz
nas swym Duchem. Amen!
Czwarta niedziela Adwentu
18 grudnia
Dziś powtórnie zapalamy pierwsze trzy
świece adwentowego wieńca: świece NADZIEJI,
POKOJU i RADOŚCI. Zapalamy tez czwartą
świecę - MIŁOŚCI. Jezus obdarowując nas bezgraniczną, bezwarunkową miłością objawia nam
się jako Dobry Pasterz. Adwent to czas dobroci,
życzliwości, dzielenia się i myślenia o bliźnich. To
czas aby kochać w sposób jaki Bóg nas umiłował
dając nam najbardziej drogocenny z darów. Jeśli
więc Bóg jest miłością, my także nią bądźmy.

Wieczór Wigilijny
24 grudnia
W wigilię narodzin Chrystusa, zapalamy
wszystkie świece Adwentowego wieńca. Najpierw
zapalamy świecę NADZIEI jako że Jezus jest
naszą nadzieją, potem rozbłyska świeca POKOJU
dlatego iż Jezus uosabia pokój i nadzieję. Jako
trzecia świeci RADOŚĆ, ponieważ Chrystus ją
nam przynosi. Jako czwartą rozpalamy świecę
MIŁOŚCI, ponieważ Jezus jest miłością. W końcu
zapalamy centralną świecę CHRYSTUSOWĄ.
Jezus się narodził, nadeszło zbawienie.
Z Listu do Galacian czytamy: „Lecz gdy nadeszło
wypełnienie czasu, Zesłał Bóg Syna swego,
który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi”
Módlmy się:
Dobry Boże światłości i miłości, dziękujemy
Ci dzisiaj za blask tej wyjątkowej gwiazdy, która
ponad dwa tysiące lat temu zaprowadziła skromnych pasterzy oraz mędrców do Świętego
Dzieciątka. Prowadź nas teraz światłem swej
miłości, tak abyśmy mogli podążać do nowego
życia w Chrystusie. Uczcijmy zatem narodziny
Króla i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa
modląc się wspólnie. Amen
żródło:https://mikemilton.wordpress.com/
2010/11/28/advent-readings-and-lighting/

W Księdze Powtórzonego Prawa znajdujemy te
słowa: „Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i
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