
Impuls dla ducha w trzecim tygodniu Adwentu 2021 
 

Adwent to czas przygotowania do świętowania narodzin Chrystusa. Często 
wypełniony jest on  uroczystościami adwentowymi, jarmarkami 
 Bożonarodzeniowymi, a także poszukiwaniem prezentów. 
Możemy także wykorzystać ten okres Adwentu, aby skupić się na tym, co 
najważniejsze w Bożym Narodzeniu, zastanowić się przy tym co jest najważniejsze w 
naszym życiu. 
 

W tym celu raz w tygodniu znajdziesz „Impulsy dla Ducha” na naszej stronie głównej 
oraz na Facebooku/Instagramie. 
Poświęć sobie należny czas; Znajdź ustronne miejsce, wygodną pozycję do 
rozmyślań i cichą muzykę w razie potrzeby. Możesz zapalić sobie świeczkę. Bądź 
wolnym w tym, jak wykorzystasz ten czas dla siebie! 
 

Zrób sobie przyjemność! 
 

Adwent to czas, kiedy wielu ludzi szuka prezentów, które mogliby podarować rodzinie 
i przyjaciołom na Boże Narodzenie. 
Te poszukiwania mogą być zabawne, ale także stresujące, ponieważ prezent 
powinien podobać się obdarowanemu, być piękny, wyglądać na drogi... jest wiele 
różnych kryteriów, według których ludzie wybierają prezenty. 
Ale jest jedna rzecz, o której nie powinniśmy zapominać: 
W czasie Adwentu powinniśmy również poświęcić czas dla samych siebie: 
- Czas, aby samemu odpuścić i  
- Czas który spędzę z innymi 
- Czas na słuchanie muzyki 
- Czas by powiedzieć coś swojej bliskiej osobie 
- Czas na długi spacer 
- ale i Czas na drzemkę 
- Czas na pogłębioną rozmowę z Bogiem 
- Czas na ładne zapakowanie prezentów świątecznych i 
- Czas na pyszną kawę lub kakao 
 

Im bardziej wydaje nam się, że nie mamy czasu, zwłaszcza w okresie Adwentu, tym 
bardziej powinniśmy uważać, aby go wykorzystać! 
Poświęcanie czasu dla siebie jest wyrazem miłości do siebie. Kiedy Jezus mówi nam: 
"Będziesz miłował Boga i bliźniego swego jak siebie samego!", wie, że jedno nie jest 
możliwe bez drugiego: miłość Boga i bliźniego nie działa bez miłości samego siebie. 
 

Bernard z Clairvaux, w liście do papieża Eugeniusza III, pisze: „...O wiele mądrzej jest 
dla ciebie wycofać się od czasu do czasu z twoich zajęć, niż żeby cię one pociągały i 
stopniowo doprowadzały do punktu, w którym nie chcesz skończyć.... Pamiętaj więc: 
pozwól sobie na odrobinę przyjemności. Nie mówię, żeby to ciągle robić, nie mówię, 
żeby robić to często, ale mówię, żeby robić to raz na jakiś czas. Bądź tam dla siebie, 
jak jesteś dla wszystkich innych, lub przynajmniej bądź zaraz po wszystkich innych." 
 
Szczególnie w tym długim okresie pandemii Korony, mamy prawo patrzeć nie tylko 
na naszych bliźnich, ale także na siebie samych i oddawać się temu, co wzbogaca 
nasze życie. 



 

W tym duchu życzę wam, abyście w drodze na święto narodzin Jezusa Chrystusa 
zafundowali sobie coś dobrego. Szczęśliwego czwartego tygodnia Adwentu! 
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