
Spotkanie adwentowe  -  zamek Książ – 12 grudnia 2015 

Klimat na ziemi się zmienia,  jesień wydłuża się , a ja czekam na pierwszy śnieg, który przypomni  mi             

- uświadomi, że rozpoczyna się czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia – czas Adwentu. 

Niestety, tego zwiastuna już nie ma. 

 Trzeba szukać innych form, które wypełnią scenerię oczekiwania. W zależności od potrzeb, jednych  

przygotują duchowo, drugich emocjonalnie. Dobrze więc się dzieje, że zaczynamy przyswajać sobie 

tradycje panujące od dawna u naszych zaodrzańskich  sąsiadów.                                                                                 

A tam okres Adwentu,  już od pierwszej jego niedzieli można odczuwać wszystkimi zmysłami. Oczy 

cieszą bożonarodzeniowe jarmarki , uszy wypełniają świąteczne melodie, w kościołach na wieńcach   

zapalane są kolejne świece, odbywają się adwentowe koncerty . Jak ostatnio usłyszałam, czas ten,              

to też okres spotkań ze znajomymi,  z którymi już nie będzie czasu spotkać się  w kulminacyjnym 

momencie.   Wszędzie odczuwa się atmosferę nadchodzących Świąt.  

W tych aspektach uważam międzyparafialne  spotkania adwentowe, organizowane przez diecezję 

wrocławską,   za strzał w dziesiątkę.  Sądzę, że  zbliżają one parafian,  poznajemy się wzajemnie, 

cieszę  się na skierowane do nas słowa naszych duchownych przypominających nam o znaczeniu   

adwentu.   Nie czuję się  już członkiem jakiejś tam mniejszej lub trochę większej parafii.  To już jest 

społeczność uświadamiająca mi moje korzenie   i moje miejsce we wspólnocie ewangelickiej.             

Można dyskutować nad  formą tych spotkań. Jakie bardziej mi  odpowiadają?                                                       

Czy te  organizowane przez parafię w Lubaniu  -  ciepłe, kameralne, wypełnione widocznym 

zaangażowaniem i sympatią  gospodarzy, czy też  te organizowane   z większym  rozmachem,                                       

ale bardziej anonimowe,  odbywające się     w Świdnicy czy w Wałbrzychu?  To chyba jednak sprawa 

indywidualnych potrzeb i gustów,   a one podobno,  nie podlegają dyskusji.  

Na pewno długo , może do następnego razu,  będę  wspominać ,  zorganizowane , w pięknej scenerii 

zamku Książ,  tegoroczne spotkanie adwentowe, które zgromadziło około 150 osób. Było więc 

przedsięwzięciem  dużym i chwała organizatorom, za sprawną organizację, za otoczenie opieką                 

i  pomoc  naszym seniorom,  w przemieszczanie się pomiędzy piętrami zamku, za zaangażowanie                 

i  stworzenie miłej atmosfery.  Szczególnie ujął mnie gest parafian z  Lubania, którzy obdarowali nas 

pięknym, dużym wieńcem adwentowym. Teraz należałoby  tylko marzyć, by  zapalenie jego ostatniej, 

czwartej świecy odbywało się  w wigilijny wieczór we wnętrzu kościoła. Ale to chyba tylko moje 

marzenia.  

Podobało mi się  tempo  spotkania, gdzie na wszystko był czas,  piękne kazanie biskupa seniora 

Ryszarda Bogusza,  ciekawe  i głębokie słowa rozważania,  nawiązujące do otaczającej nas mrocznej 

rzeczywistości , wygłoszone już w sali balowej,  przez biskupa Waldemara Pytla.  

 Piękna uroczystość , zawsze jest jednak jakieś  -ale. Tym razem szkoda, że do tego tempa nie 

dostosował się,  mimo wyraźnych przyspieszeń  ze strony śpiewających, nasz przeważnie pięknie 

grający organista.  

 

       Dzidka Jaworek 


