Szkoła
„SŁOWA BOŻEGO”

Poniedziałek :
26 listopada 2018
Lekcja

58

Temat: Być w przyjaźni z Jezusem
(Ap 14,1-3.4b-5 - Biblia Tysiąclecia)

(1) Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto
czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na
czołach. (2) I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos
wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, [brzmiał] jak gdyby harfiarze
uderzali w swe harfy. (3) I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed
czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć
prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi. (4) To ci, którzy
z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy

Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie;
ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, (5) a
w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni.
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

Być może zdarzyło ci się słyszeć uwagi typu: „Nie jestem pewien, czy chcę iść do
nieba. Tam musi być strasznie nudno”. Może nawet sam tak myślałeś. A niektóre
obrazy z dzisiejszego pierwszego czytania mogą cię jeszcze utwierdzić w tej opinii.
Słuchanie dźwięku harf i śpiewu hymnów może być wspaniałe na krótką metę, ale
raczej nie przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.
Ale czytajmy uważnie: „głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu”
(Ap 14,2). Jakie uczucia budzi w tobie potężna burza, fale obmywające morską plażę
czy wodospad spływający ze skał? Te obrazy chwały przygotowanej dla nas przez
Boga z pewnością nie są nużące ani jednostajne!

Św. Paweł mówi, że chwała ta przekracza wszystko, co widzieliśmy i o czym
słyszeliśmy do tej pory – a także wszystkie nasze wyobrażenia (1 Kor 2,9). To nie
przedstawia się nudno! Nasze najwspanialsze doświadczenia i wyobrażenia nie
umywają się do tych wspaniałości, jakie Bóg ma dla nas przygotowane.
W dzisiejszym fragmencie znajdujemy jeszcze jedną wskazówkę, jak będzie
wyglądało niebo – będziemy tam towarzyszyć Barankowi „dokądkolwiek idzie”
(Ap 14,4). Pomyślmy o tych, którzy szli za Jezusem w czasie Jego działalności
publicznej. Ich życie nie było nudne, przeciwnie, obfitowało w niespodzianki.
 Na przykład nie wiedzieli, kto zapewni im kolejny posiłek – bogaty urzędnik
czy chłopiec z koszykiem chleba i rybek.
 Nie wiedzieli, jak zostaną przyjęci w następnej miejscowości – serdecznie
przywitani czy wyrzuceni z jej granic.
 Nie wiedzieli, kogo teraz spotkają – niewidomego, żałobników idących w
kondukcie, opętanego, a nawet Mojżesza i Eliasza!
A już z pewnością byli zaskoczeni, gdy Jezus posłał ich na wyprawę misyjną, nie
pozwalając zabrać ze sobą nic oprócz sandałów i laski! Jeśli życie z Jezusem na
ziemi było tak ekscytujące, pełne niespodzianek, to co dopiero będzie w niebie!
Wprawdzie nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie wspaniałości nieba, ale możemy
być pewni, że nie będziemy się tam nudzić!
„Ojcze, dziękuję Ci za wszystkie wspaniałe niespodzianki, jakie dla mnie
przygotowałeś na ziemi i w niebie”.
Ps 24,1-6

Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 21, 1-4
(1) Gdy podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do
skarbony. (2) Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa
pieniążki, (3) i rzekł: Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła
więcej niż wszyscy inni. (4) Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im
zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na
utrzymanie.
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Temat:

Bóg obrońcą naszym

Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 21, 5-11
(5) Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi
kamieniami i darami, powiedział: (6) Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co
patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był
zwalony. (7) Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy
się to dziać zacznie? (8) Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie
zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem
oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. (9) I

nie trwóżcie się,

gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz
nastąpi koniec. (10) Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi
i królestwo przeciw królestwu. (11) Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód
i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

Przepowiednie nadchodzącego końca świata nie są niczym nowym – w ciągu
wieków absorbowały one opinię publiczną dosyć regularnie. Także Jezus musiał
jakoś reagować na tego typu spekulacje. Pytano Go, kiedy nastąpi koniec świata, i
skąd będzie wiadomo, że to się stanie. Zamiast jednak podawać konkretne
wskazówki, Jezus udzielił pytającym prostej rady: „Nie trwóżcie
Zareagował tak zresztą nie tylko na pytania dotyczące końca świata.

się” (Łk 21,9).

 Podczas Ostatniej Wieczerzy powiedział do uczniów: „Niech się nie trwoży
serce wasze” (J 14,1).
 A w czasie swojej działalności publicznej mówił do słuchaczy: „Nie bój się,
mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo”
(Łk 12,32).
W każdej sytuacji, w obliczu każdego zagrożenia, Jezus kieruje do nas te same
słowa: „Nie bój się, mój Ojciec jest z tobą. Nigdy cię nie opuszczę ani nie porzucę”.

Także dziś, gdy rok kościelny zbliża się do końca, Jezus mówi nam, żebyśmy się
nie bali. Nawet jeśli będziemy świadkami niepokojących zjawisk i usłyszymy
przerażające nowiny, nie dajmy się temu przytłoczyć. Czy nie byłoby wspaniale
wkroczyć w nowy rok liturgiczny z postanowieniem trwania przy tym prostym
zdaniu: „Nie będę się bać!”?
Pismo Święte obiecuje nam, że „każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie
zbawiony” (Rz 10,13). Każdy, kto zwróci się do Pana, otrzyma pomoc w potrzebie.
Jesteśmy umiłowani przez wiernego Boga, który jest naszym Pasterzem i
Opiekunem. Opiekuje się nami Ten, który powiedział: „Ja jestem twoim obrońcą”
(Rdz 15,1).
„Nie bójcie się – mówi nam – gdyż jestem z wami i będę wam pomagać. Ja jestem
waszą siłą w każdej sytuacji. Wyznawajcie ufnie i śmiało: Nie będę się bać!”.
Dzieci ufają, że mama i tata poradzą sobie ze wszystkim, cokolwiek się wydarzy.
Podobnie my ufajmy, że Jezus poradzi sobie ze wszystkim. Pewnego dnia nastąpi
koniec świata. Kiedy on nadejdzie, Jezus postara się o to, byśmy wiedzieli wszystko,
co będzie nam potrzebne. A teraz nie musimy się martwić. Niech pokój Chrystusa
króluje w naszych sercach i promieniuje na innych. Niech nasza postawa mówi im:
„Nie trwóżcie się!”.
„Ojcze, oddaję Ci wszystkie moje lęki. Weź mnie za rękę, a nie będę się bać”.
Ps 96,10-13
(Ap 14,14-20 - Biblia Tysiąclecia)
(14) Potem ujrzałem: oto biały obłok - a Siedzący na obłoku, podobny

do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry
sierp. (15) I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do
Siedzącego na obłoku: Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora
dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi! (16) A Siedzący na obłoku rzucił
swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta. (17) I wyszedł inny anioł ze
świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp. (18) I wyszedł inny anioł od
ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do mającego ostry sierp:
Zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej
dojrzały! (19) I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i
wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu - ogromnej. (20) I wydeptano tłocznię poza
miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni, na tysiąc i sześćset
stadiów.
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Temat:

Męczeństwa: krwi i ... codzienności!

(Ap 15,1-4 - Biblia Tysiąclecia)
(1) I ujrzałem na niebie znak inny - wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów
trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew

I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane
z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej
Boga. (2)

imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże. (3) A taką
śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są wielkie
i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje
drogi, o Królu narodów! (4) Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie
uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz
przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki.
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

Czytając dzisiejszy fragment, możemy dojść do przekonania, że zwycięstwo
oznacza tu śmierć męczeńską. Ale czy nie dotyczy on także innego rodzaju
zwycięstw?
Jeśli przyjrzymy się życiu św. Katarzyny

Labouré (1806 -1876), której wspomnienie
dzisiaj obchodzimy, odpowiedź okaże się
zdecydowanie twierdząca.
Św. Katarzyna zasłynęła tym, że po objawieniu
się jej Maryi w 1830 roku zapoczątkowała
zwyczaj noszenia Cudownego Medalika.

Jednak zasługuje ona na naszą cześć z jeszcze innego, o wiele bardziej
prozaicznego powodu.
Katarzyna opowiedziała o swoich wizjach jedynie spowiednikowi, zobowiązując
go do dyskrecji. Przez czterdzieści sześć lat nikt w jej klasztorze nie wiedział, że to
właśnie ona widziała Matkę Bożą. Wypełniała zwyczajne obowiązki siostry
miłosierdzia, podczas gdy jej spowiednik wprowadzał w życie zalecenia Maryi.
Dopiero przed samą śmiercią Katarzyna przyznała się do objawień jeszcze komuś –
swojej przełożonej!
Obserwując w cichości i pokorze, jak kult Cudownego Medalika rozpowszechnia
się na świecie, Katarzyna nie przypisywała sobie z tego powodu żadnej zasługi – i na
tym polegało jej zwycięstwo. Wprawdzie nie została umęczona za wiarę, ale
„umartwiła” w sobie pragnienie chwały i uznania. Tak czyniąc, stała się świadkiem
mocy Bożej, a taka właśnie jest istota męczeństwa.
Pamiętajmy, że greckie słowo martyr znaczy „świadek”. Być może sądzisz, że
nie odnosisz takich zwycięstw jak Katarzyna czy święci opisani w dzisiejszym
pierwszym czytaniu. Ale jeśli tylko czynisz wszystko, co w twojej mocy, by okazać
posłuszeństwo Panu, ty także jesteś zwycięzcą.
Papież Franciszek powiedział niedawno:
„Męczeństwo krwi nie jest jedynym sposobem dawania świadectwa o Jezusie
Chrystusie (…) Istnieje także męczeństwo codzienności: Męczeństwo
uczciwości, męczeństwo cierpliwości w wychowywaniu dzieci, męczeństwo wiernej
miłości, kiedy łatwiej byłoby wybrać inną, potajemną drogę”.
 Za każdym razem gdy wybierasz dobro kogoś innego, a nie swoje własne,
odnosisz zwycięstwo.
 Za każdym razem gdy współpracujesz z łaską Bożą, zamiast poddać się pokusie,
odnosisz zwycięstwo.
Choć niekoniecznie to widzisz, Bóg kształtuje twój charakter, czyni cię
świadkiem swojej mocy. I daje ci zwycięstwo.
„Panie, proszę Cię o pokorę, prostotę i pragnienie pójścia za Tobą w szarej
codzienności mojego życia”.
Ps 98,1-3.7-9

Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 21, 12-19
(12) Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować.
Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was
będą do królów i namiestników. (13)

Będzie to dla was sposobność do składania
świadectwa.
(14) Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. (15) Ja
bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców
nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. (16) A wydawać was będą nawet
rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć
przyprawią. (17) I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u
wszystkich. (18) Ale włos z głowy wam nie zginie. (19) Przez swoją wytrwałość
ocalicie wasze życie.
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Temat: Jesteś zaproszony do wiecznego świętowania
(Ap 18,1-2.21-23; 19.1-3.9a- Biblia Tysiąclecia)

(1) Potem ujrzałem innego anioła - zstępującego z nieba i mającego wielką
władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. (2) I głosem potężnym tak zawołał:
Upadł, upadł Babilon - stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką
wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego
i budzącego
(21) I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński, i rzucił
w morze, mówiąc: Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona
i już się wcale nie znajdzie. (22) I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów,
trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żaden mistrz jakiejkolwiek sztuki już się w
tobie nie znajdzie. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. (23) I światło
lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się
nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami
omamione zostały wszystkie narody - wstręt,
(1) Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie mówiących: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, (2) bo wyroki
Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co
znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew
swoich sług. (3) I rzekli powtórnie: Alleluja! A dym jej wznosi się na wieki
wieków.

Błogosławieni, którzy są wezwani na
ucztę Godów Baranka!
(9) I mówi mi: Napisz:

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

Czy to nie wspaniale otrzymać zaproszenie na wesele? Komuś zależy na tobie na
tyle, że chce dzielić z tobą radość tego ważnego dla siebie dnia. Wpisujesz więc datę
w kalendarz. Zaczynasz myśleć o odpowiednim stroju, prezencie, połączeniach
komunikacyjnych. A kiedy data już się przybliża, liczysz dni dzielące cię od tego
wydarzenia.
 Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi nam, że Bóg zaprasza nas na ucztę
weselną – „ucztę Godów Baranka” (Ap 19,9).
Nie jest to zwyczajna ceremonia. W Piśmie Świętym małżeństwo jest często
metaforą relacji przymierza, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem, a obraz uczty ukazuje
radość i świętowanie, jakie czekają nas w niebie. Jest to więc

najwspanialsze

zaproszenie, jakie można otrzymać –
zaproszenie na wieczne świętowanie z Bogiem oraz
wszystkimi Jego aniołami i świętymi!
 Jak więc na nie odpowiesz?
Podobnie jak ziemskie wesele, uczta niebieska także wymaga od ciebie podjęcia
pewnych przygotowań. Może myślisz, że najważniejszy jest odpowiedni strój?
Nie musisz się o niego martwić, gdyż zadbał już o to sam Bóg. Pismo Święte mówi,
że On chce przyodziać nas „radością” i „płaszczem sprawiedliwości” (Ps 30,12;
Iz 61,10). Oferuje nam „bisior lśniący i czysty” sprawiedliwych czynów (Ap 19,8).
I co ważne, ostrzega, byśmy nie zapomnieli go założyć przed przybyciem na ucztę
(Mt 22,11-13).
 Jak więc mamy zdobyć ten strój?
Otóż już go masz! Przy twoim chrzci rodzice włożyli na ciebie białą szatę na znak,
że Bóg obmył cię z grzechu pierworodnego i przyoblekł w Chrystusa. Następnie
padają słowa: „Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować
godność dzieci Bożych, nieskalaną aż po życie wieczne”.
Tak więc wraz z zaproszeniem na niekończącą się niebiańską ucztę, otrzymujesz
gotową szatę! Pozostaje ci tylko starać się o jej czystość.
„Jezu, dziękuję Ci za to, że zapraszasz mnie na swoją ucztę weselną.
Pomóż mi dobrze się do niej przygotować”.
Ps 100,1-5

Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 21, 20-28
(20) Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej
spustoszenie jest bliskie. (21) Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w
góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do
niego nie wchodzą! (22) Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło
wszystko, co jest napisane. (23) Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni!
Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: (24) jedni polegną od
miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima
będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. (25) Będą znaki na
słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec
szumu morza i jego nawałnicy. (26) Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu
wydarzeń
zagrażających
ziemi.
Albowiem
moce
niebios
zostaną
wstrząśnięte. (27)

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego
w obłoku z wielką mocą i chwałą.
(28) A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ
zbliża się wasze odkupienie.

Św. Andrzeja, Apostoła
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Temat: Wiara - a słuchanie

Ewangelia dnia dzisiejszego:

Rz 10,9-18

(9) Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu
swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz
zbawienie. (10) Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a
wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (11) Wszak mówi Pismo:

żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.
(12) Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan
wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go
wzywają. (13) Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie
zbawiony. (14) Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże
mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie
głosił? (15) Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest
napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę! (16) Ale
nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył
temu, co od nas posłyszał? (17) Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy,
tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. (18) Pytam więc: czy może
nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata
ich słowa.
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

Co wprowadza cię w zawstydzenie? Jakieś
dawne grzechy? A może twoje odbicie w
lustrze, na które nie lubisz patrzeć? Albo
porównywanie twoich dochodów z dochodami
tych, którym się lepiej powodzi? Zwykle wstyd
pojawia się wtedy, gdy sądzimy, że nie
sprostaliśmy jakimś oczekiwaniom – i to często
oczekiwaniom nazbyt wygórowanym
Spróbujmy odczytać ten werset w odniesieniu do św. Andrzeja, którego święto
dzisiaj obchodzimy.
 Był on pierwszym, który poszedł za Jezusem. Bez niego Piotr, jego brat, mógłby
w ogóle nie spotkać Pana.
 Andrzej znał także Jana i Jakuba, a może nawet był ich współpracownikiem.
 Choć jednak ta czwórka była ze sobą tak blisko, Jezus do najściślejszego grona
swoich uczniów wybrał tylko trzech z nich – Piotra, Jana i Jakuba. Z jakichś
powodów pominął Andrzeja.
Nie wiemy, jak zareagował Andrzej na to pominięcie. Może pomyślał, że nie
zasługuje na to, by trafić do grona najbliższych uczniów Jezusa. Może czuł się gorszy
i było mu przykro, gdy Jezus zabierał gdzieś wybraną trójkę, a on zostawał z resztą
Apostołów. Może bywały chwile, kiedy zastanawiał się, czy w ogóle powinien być
Apostołem.
Ale może nic takiego nie miało miejsca. Przynajmniej nie mamy żadnej wzmianki
o tym, by Andrzej czuł się zawstydzony czy gorszy z powodu tego, że został
pominięty. A jeśli nawet odczuwał wstyd, nie pozwolił mu nad sobą panować.
Z czasem stał się jednym z najbardziej nieustraszonych Apostołów, niosącym
Ewangelię do najdalszych zakątków.
 Po zesłaniu Ducha Świętego wyruszył na północny wschód, by ewangelizować
ludy koczownicze w basenie Morza Czarnego i na terenach dzisiejszej krainy.
 Założył także Kościół w Konstantynopolu, który stał się stolicą wschodniego
chrześcijaństwa.
 A kiedy przyszedł czas męczeństwa, poprosił, by ukrzyżowano go nie na takim
krzyżu jak Jezusa ani nie głową w dół, jak Piotra, ale na krzyżu w kształcie
litery X.

Ani zazdrość, ani rywalizacja, ani popadanie w kompleksy czy potępianie siebie,
jakie często wywołuje zawstydzenie, nie zdołały zawładnąć sercem Andrzeja. Jego
doświadczenie miłości Jezusa oraz wierność Jego wezwaniu wzięły górę nad
egoizmem i uczyniły z niego pokornego sługę.
Wstyd bywa przytłaczający. Ale o ileż mocniejsze jest doświadczeni
bezwarunkowej, miłosiernej miłości Jezusa. Ta miłość, dająca nam pewność, że do
Niego należymy, że jesteśmy dla Niego ważni, uzdrawia i usuwa wstyd. Ty także
masz do niej dostęp.
„Panie, spraw, by Twoja miłość wypaliła we mnie wszelki wstyd i poczucie winy”.

Lub: Iz 49,1-6 Ps 19,2-5 Mt 4,18-22

Szkoła
„SŁOWA BOŻEGO”

Sobota :
1 grudnia 2018
(Ap 22, 1 - 7: Biblia Tysiąclecia)
(1) I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i
Baranka. (2) Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące
dwanaście owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca - a liście drzewa /służą/ do
leczenia narodów. (3) Nic godnego klątwy już /odtąd/ nie będzie. I będzie w nim tron Boga i
Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. (4) I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego
- na ich czołach. (5) I /odtąd/ już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła
słońca, bo Pan

Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki

wieków. (6) I rzekł mi: Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków,
wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. (7) A oto
niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi.

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

Czy jesteś może jednym z tych czytelników, którzy nie potrafią powstrzymać się
przed zajrzeniem na koniec książki, aby z góry wiedzieć, czy na pewno wszystko
skończy się dobrze, a pozytywny bohater odniesie zwycięstwo nad przeciwnikami?
Można uznać, że czytana dziś wizja św. Jana jest takim właśnie szczęśliwym
zakończeniem historii ludzkości. Ukazuje ona ostateczne zwycięstwo pozytywnych
bohaterów – Jezusa i Jego zwolenników.
I nie jest przypadkiem, że czytamy te słowa w ostatnim dniu roku liturgicznego.
Kościół pragnie nam przez to pokazać, dokąd zmierza nasze życie. Pragnie obudzić w
nas poczucie nadziei i radosnego oczekiwania, by towarzyszyło nam ono we
wszystkich dniach nadchodzącego roku.

Wyobraźmy sobie, jak wspaniałe będzie ostateczne zwycięstwo Boga!
Rozważając dzisiejsze czytanie, nabierzmy ducha i wychwalajmy Boga za
wszystko, co dla nas zaplanował.

 Dzięki Ci, Panie, za ochłodę „rzeki wody życia, lśniącej jak kryształ”
(Ap 22,1). Nie muszę już bezskutecznie tęsknić za sensem, miłością, radością.
Ty dajesz mi poczucie spełnienia; Twoja rzeka gasi moje pragnienie Ciebie.
 Wysławiamy Cię, Panie, bo Twoje „drzewo życia” (Ap 22,2) daje nam
uzdrowienie i siłę. Nie jesteśmy już odcięci od niego przez grzech; dostęp do
tego błogosławionego drzewa jest otwarty. Znowu oferujesz nam jego
rozkoszny owoc!
 Ale to jeszcze nie wszystko, Panie. Mówisz mi, że „nic godnego klątwy już nie
będzie” (Ap 22,3) w moim życiu. W niebie nie będzie już śmierci, chorób ani
nieszczęść. Otrzesz z moich oczu wszelką łzę, a „śmierci już nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu” (Ap 21,4).
 Panie, Ty obiecujesz również, że „już nocy nie będzie” (Ap 22,5), gdyż Ty sam
będziesz świecił nad nami. Nie będzie już zamętu! Nie będzie pokus! Nie będzie
ciemności, winy ani grzechu!
O Panie, jak wielki jest mój podziw! Obiecałeś, że stanę przed Twoim niebieskim
tronem i wreszcie zobaczę Cię twarzą w twarz. Nie będzie już zasłony między nami.
Zobaczę Cię i będę całkowicie do Ciebie należeć!
Dziękuję Ci, Panie, za tę wizję, która daje mi radość, nadzieję i moc.
Dziękuję Ci, Jezu, za to, że jesteś ze mną tu, na ziemi, i czynisz wszystko, aby moja
wędrówka mogła zakończyć się szczęśliwie!

„Jezu, dziękuję Ci za obietnicę nieba! Ufam Tobie, Panie!”
Ps 95,1-7 Łk 21,34-36

Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 21, 34 - 36
(34) Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was
znienacka, (35) jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy
mieszkają na całej ziemi. (36) Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem
Człowieczym.

Wszechmogący Bóg ma zaszczyt zaprosić cię na uroczystość przyjścia Jego
Syna na świat. To bezprecedensowe wydarzenie będzie radośnie świętowane w dwóch
miejscach: w niebie i na ziemi.
Celebracja odbędzie się 25 grudnia, toteż zachęcamy do poświęcenia kolejnych trzech
tygodni na przygotowanie się do uroczystego świętowania.

I Niedziela Adwentu
Szkoła
„SŁOWA BOŻEGO”

Niedziela
2 grudnia 2018
(Jr 33, 14 - 16 - Biblia Tysiąclecia)
(14) Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy
wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i
domowi judzkiemu. (15) W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi
potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na
ziemi. (16) W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie
mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą
sprawiedliwością.
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

Zwykle odbieramy historię Bożego narodzenia jako jeden prosty ciąg wydarzeń.
W rzeczywistości jednak składa się ona z wielu pojedynczych historii, z których
każda mówi nam coś wyjątkowego o przyjściu na świat Chrystusa.
 Scena zwiastowania ukazuje otwarcie Maryi na Boże plany.
 Historia Zachariasza i Elżbiety opowiada o Janie Chrzcicielu –
poprzedniku Jezusa – który został powołany jeszcze w łonie matki.
 Opowieści o pasterzach i mędrcach przekonują nas, że warto jest szukać Jezusa.
Ale jest jeszcze inna historia, o której nie myślimy zbyt często. Jest to historia
właściciela gospody, który zamknął drzwi przed Maryją i Józefem, zmuszając ich do
szukania schronienia w grocie.

Wyobraźmy sobie przez chwilę, że ów gospodarz znalazł jednak dla nich miejsce.
To jego gospoda byłaby czczona przez cały świat. Na jej miejscu wybudowano by
wspaniały kościół, do którego pielgrzymowałyby kolejne pokolenia wiernych.
W tym rozpoczynającym się Adwencie nie naśladujmy właściciela gospody, który
zmarnował niepowtarzalną okazję przez to, że nie znalazł miejsca dla Jezusa.
Wielu z nas w czasie nadchodzących świąt spotka się z rodziną i przyjaciółmi.
Każdy, kto był już gospodarzem takich spotkań, wie dobrze, jak wiele czasu
pochłaniają przygotowania. Chcemy przecież odpowiednio przyjąć naszych gości;
chcemy, by wszystko było jak należy. I chociaż wymaga to wiele pracy,
podejmujemy ją chętnie, a perspektywa ujrzenia bliskich zgromadzonych przy
świątecznym stole czyni ją dla nas lżejszą.
Przyjmijmy tę samą postawę wobec Jezusa.
 Trwajmy w radosnym oczekiwaniu, nawet jeśli będzie wymagało to od nas
większego wysiłku.
 Wykorzystujmy wszelkie okazje do dłuższej modlitwy, czytania Pisma
Świętego, a jeśli to tylko możliwe, weźmy udział w roratach i rekolekcjach
adwentowych.
 Starajmy się też okazywać więcej miłości tym, których mamy wokół siebie.

nadchodzą dni”

Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi nam, że „
(Jr 33,14), w których Bóg nawiedzi swój lud.

Poświęćmy nachodzące dni Adwentu na przygotowanie naszych serc, aby Jezus
znalazł w nich dla siebie otwarty i wygodny dom.
„Panie, pomóż mi w tym rozpoczynającym się Adwencie
znajdować czas dla Ciebie”.
Ps 25,4-5.8-10.14

1 Tes 3,12--4,2

Łk 21,25-28.34-36 - Biblia Tysiąclecia

(25) Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów
bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. (26) Ludzie mdleć będą ze strachu,
w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną
wstrząśnięte. (27) Wtedy
ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego

w obłoku z wielką mocą i chwałą. (28) A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie
ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. (29) I powiedział im
przypowieść: Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. (30) Gdy widzicie, że
wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. (31) Tak i wy, gdy ujrzycie, że
to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. (32) Zaprawdę, powiadam wam:
Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. (33) Niebo i ziemia przeminą,

ale moje słowa nie przeminą. (34) Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były
ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na
was znienacka, (35) jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na
całej ziemi. (36) Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem
Człowieczym.

