
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

25 listopada 2019  

Lekcja  56                                       Temat:   Ludzkie starania, Boża opieka 
 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. 
 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Dlaczego ta wdowa zwróciła na siebie uwagę Jezusa?  

Może dlatego, że zdawał On sobie doskonale sprawę z ciężkiego losu wdów. Za Jego 

czasów w Palestynie kobieta, która straciła męża, a nie miała synów, którzy zapewniliby 

jej utrzymanie, była bezbronna i opuszczona. Jezus wiedział, że niewiele była w stanie 

ofiarować, toteż pochwalił ją za to, że „z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała 

na utrzymanie” (Łk 21,4). 

W Starym Testamencie Bóg wielokrotnie poleca swemu ludowi troszczyć się o wdowy      

i Jezus traktował to polecenie bardzo poważnie.  

 Pewnego razu, wchodząc do miasteczka Nain, zobaczył młodzieńca niesionego 

na marach, „jedynego syna matki, a ta była wdową” (Łk 7,12). Litując się nad 

nią, wskrzesił chłopca i oddał go matce.  

 Kiedy indziej potępił tych, którzy wykorzystywali wdowy (Łk 20,47). 

 

Także z własnego doświadczenia Jezus wiedział, co to znaczy troszczyć się o 

owdowiałą matkę. Po śmierci Józefa Maryja pozostałaby całkiem sama, gdyby nie Jego 

troskliwa opieka. Nie tylko utrzymywał Ją materialnie, pracując jako cieśla, ale był dla 

Niej oparciem.  



Pomyśl tylko, jak co tydzień w wieczór szabatu zapalał świece i odmawiał przepisane 

modlitwy!  

 Kiedy Jezus opuścił Nazaret, aby rozpocząć działalność publiczną,                          

z pewnością pomyślał o tym, by zapewnić Maryi odpowiednią opiekę. 

 Nawet umierając na krzyżu, zadbał o Jej przyszłość, powierzając Ją swemu 

uczniowi Janowi (J 19,26-27). 

Jeśli jesteś wdową lub wdowcem, pamiętaj, że Jezus patrzy na ciebie z taką samą 

czułością i szacunkiem, jak patrzył na kobietę z dzisiejszej Ewangelii. Kiedy czujesz się 

samotny, słaby, zalękniony, przypominaj sobie, że Jezus jest przy tobie i otacza cię swoją 

opieką. 

Dzisiejsze czytanie mówi nam także o świętym obowiązku troski o tych, 

którzy są samotni i opuszczeni. 

Obyśmy zawsze okazywali im miłość i troskę, której potrzebują i na którą zasługują. 

 

„Jezu, pobłogosław wszystkie wdowy i wszystkich wdowców, których otaczasz 

szczególną miłością i troską”. 

 

Dn 1,1-6.8-20    (Ps) Dn 3,52-56 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

26 listopada 2019                           

 Lekcja  57                                       Temat:   Mieszkania Jezusa 

 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”  

 

Wyobraź sobie reakcję ludzi na te słowa Jezusa. Dopiero co oczyścił świątynię, 

wypędzając z niej handlarzy. Również na dziedzińcu świątynnym wytknął hipokryzję 

przywódcom religijnym. Następnie pochwalił ofiarność kobiety, która złożyła swój drobny, 

lecz heroiczny dar na utrzymanie świątyni. Wszystko to wskazywało, że Jezus kocha 

świątynię i z pewnością zechce zapewnić pokój i pomyślność temu świętemu miejscu, w 

którym mieszka Bóg! 

Kiedy więc zamiast mówić o pokoju i pomyślności, Jezus przepowiedział zniszczenie 

świątyni, dla słuchaczy musiał to być głęboki wstrząs. Jak to możliwe? Było to przecież 

miejsce przebywania Boga, samo centrum religii żydowskiej, a nawet, według tradycji, 

centrum świata. Ponadto bez świątyni nie można by sprawować kultu.  

Spróbujmy uświadomić sobie, jak bolesna była perspektywa zburzenia świątyni 

jerozolimskiej dla uczniów Jezusa, którzy byli przecież prawowiernymi Żydami.  

Zapowiedź Jezusa spełniła się. 



Miało to miejsce w 70 roku naszej ery, kiedy armia rzymska brutalnie zdławiła powstanie 

żydowskie. Dla Żydów była to niepojęta katastrofa – niezaprzeczalny triumf sił zła nad 

ludem Boga. Jednak Bóg, jak należało się tego spodziewać, potrafił wyprowadzić dobro 

nawet z tak ogromnej tragedii. Gdy zabrakło świątyni, pierwsi chrześcijanie uświadomili 

sobie jeszcze mocniej tę prawdę, że mocą Ducha Świętego Bóg mieszka teraz w nich 

samych. 

Prawda ta jest dziś równie aktualna, jak była w roku 70 po Chrystusie. 

 Chrystus mieszka w tobie. Mieszka też w tabernakulach całego świata. 

A także w każdym twoim bracie i w każdej siostrze w Chrystusie. 

 

 Czy przeżywasz dziś jakąś tragedię? 

Może coś dotknęło cię osobiście lub o czymś bolesnym usłyszałeś w mediach.                          

Nie wstydź się wyrażać swego smutku czy opłakiwać straty. Wołaj do Boga o uzdrowienie     

i siłę. Uwierz, nawet wbrew nadziei, że On trzyma cię w swoich dłoniach. I uwierz, wbrew 

lękom i smutkom, że On już działa, aby wyprowadzić dobro ze zła. 

 

„Jezu, pokładam ufność w Twojej miłości i mądrości. Pomóż mi powierzać Ci 

trudne sytuacje w moim życiu”. 

 

Dn 2,31-45    (Ps) Dn 3,57.58a.59a.60a.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

27 listopada 2019                    

Lekcja  58                                       Temat:   Daniel - przykładem "boskiego ducha" 
 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 (Biblia Tysiąclecia) 

(1) Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w liczbie tysiąca wielką ucztę i pił 

wino wobec tysiąca osób. (2) Gdy zasmakował w winie, rozkazał Baltazar przynieść 

srebrne i złote naczynia, które jego ojciec, Nabuchodonozor, zabrał ze świątyni                            

w Jerozolimie, aby mogli z nich pić król oraz jego możnowładcy, jego żony                                    

i nałożnice. (3) Przyniesiono więc złote i srebrne naczynia zabrane ze świątyni                            

w Jerozolimie; pili z nich król, jego możnowładcy, jego żony i jego nałożnice. (4) Pijąc wino 

wychwalali bożków złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych                              

i kamiennych. (5) W tej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały za świecznikiem na 

wapnie ściany królewskiego pałacu. Król zaś widział piszącą rękę. (6)Twarz króla zmieniła 

się, myśli jego napełniły się przerażeniem, jego stawy biodrowe uległy rozluźnieniu,                         

a kolana jego uderzały jedno o drugie.  

 (13) Wtedy przyprowadzono Daniela przed króla. Król odezwał się do Daniela: Czy to 

ty jesteś Daniel, jeden z uprowadzonych z Judy, których sprowadził z Judy król, mój 

ojciec? (14) Słyszałem o tobie, że posiadasz boskiego ducha 

i że uznano w tobie światło, rozwagę i nadzwyczajną mądrość.  

(16) Słyszałem zaś o tobie, że umiesz dawać wyjaśnienia i rozwiązywać zawiłości. 

Jeśli więc potrafisz odczytać pismo i wyjaśnić jego znaczenie, zostaniesz odziany                         

w purpurę i złoty łańcuch na szyję i będziesz panował jako trzeci w królestwie. (17) Wtedy 

odezwał się Daniel i rzekł wobec króla: Dary swoje zatrzymaj, a podarunki daj innym! 

Jednakże odczytam królowi pismo i wyjaśnię jego znaczenie.  

(23) lecz uniosłeś się przeciw Panu nieba. Przyniesiono do ciebie naczynia Jego 

domu, ty zaś, twoi możnowładcy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino. 

Wychwalałeś bogów srebrnych i złotych, miedzianych, żelaznych, drewnianych                              

i kamiennych, którzy nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją. Bogu zaś, w którego mocy jest 

twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś. (24) Dlatego posłał On tę rękę, która 

nakreśliła to pismo. (25) A oto nakreślone pismo: mene, mene, tekel ufarsin.  



(26) Takie zaś jest znaczenie wyrazów: Mene - Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił 

jego kres. (27) Tekel - zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki. (28) Peres - twoje 

królestwo uległo podziałowi; oddano je Medom i Persom. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 

Jedną z żelaznych reguł reklamy jest ta, że aby sprzedać jakiś produkt, najlepiej jest 

pokazać celebrytę, który go zachwala. Producent zamieszcza więc zdjęcie wybitnego 

sportowca w butach swojej marki. Napój dietetyczny reklamowany jest przez szczupłą, 

atrakcyjną aktorkę lub znaną modelkę. Cieszący się szacunkiem były polityk opisuje 

zalety nowego preparatu leczniczego. 

Kryje się za tym subtelne – a czasami nawet niesubtelne – przesłanie: „Jeśli chcesz 

odnieść podobny sukces jak oni, naśladuj ich poprzez stosowanie naszych produktów”. 

 Wyobraź sobie teraz, że jesteś odpowiedzialny za kampanię reklamową, 

która ma zachęcić ludzi do wytrwałości w wierze.  

Nikt nie nadawałby się do tego lepiej niż Daniel, bohater 

dzisiejszego pierwszego czytania. 

Tekst opowiada o tym, jak Daniel, młodzieniec królewskiego rodu, uprowadzony do 

Babilonu po upadku Jerozolimy w VI wieku przed Chrystusem, zostaje przeznaczony do 

służby królowi Nabuchodonozorowi. Przebywając wśród pogan, Daniel stara się za 

wszelką cenę zachować tradycje żydowskie. Odmawia spożywania pokarmów, które 

uważa za nieczyste, odmawia składania pokłonu obcym bogom i wypełnia nakazy swojej 

religii pomimo kilku edyktów delegalizujących judaizm. Z każdej niebezpiecznej sytuacji, 

na jaką naraża go wierność swojej wierze, Daniel wychodzi zwycięsko. 

Podczas wszystkich tych prób Daniel przedstawiony jest jako człowiek skromny, mądry 

i sprawiedliwy, o nieskazitelnym charakterze.  

Różni go to od wielu innych bohaterów biblijnych, na przykład Dawida, który dopuścił 

się cudzołóstwa i morderstwa, czy Salomona, który zwiedziony przez swe pogańskie 

nałożnice, zaczął czcić obcych bogów. Od czasu spisania historii Daniela jawi się on jako 

najlepszy z najlepszych, bohater bohaterów – wzór gorliwości dla każdego młodego 

wierzącego. 

Choć może nigdy nie znajdziemy się w jaskini lwów ani w rozpalonym piecu, to                       

z pewnością będą na nas wywierane różnego rodzaju naciski, by żyć jak inni, nawet gdyby 

oznaczało to zaparcie się wiary.  

Przykład Daniela przypomina nam, że jeśli mocni w wierze oprzemy się naciskom, 

czyniąc to, co słuszne, Bóg będzie naszą nagrodą i obroną. 



 

„Panie, pomóż mi trwać mocno w wierze. Daj mi odwagę i mądrość Daniela, 

abym szedł za Tobą bez względu na wszystko”. 

 

(Ps) Dn 3,62a.63a.64a.65a.66a.67       

 

 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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28 listopada 2019 

Lekcja  59                                       Temat:   Świadectwo i ewangelizacja 
 

Dn 6,12-28  (Biblia Tysiąclecia) 
 

(12) Mężowie ci podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego 

Boga.(13) Udali się więc i powiedzieli do króla w sprawie zakazu królewskiego: Czy nie 

kazałeś, królu, ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu trzydziestu dni o coś 

jakiegokolwiek boga lub człowieka poza tobą, ma być wrzucony do jaskini lwów? W 

odpowiedzi król rzekł: Sprawę rozstrzygnięto według nienaruszalnego prawa Medów i 

Persów. (14) Na to odpowiedzieli zwracając się do króla: Daniel, ten mąż spośród 

uprowadzonych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. 

Trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy. (15) Gdy król usłyszał te słowa, ogarnął go 

smutek, postanowił uratować Daniela i aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, 

by go ocalić. (16) Lecz ludzie ci pospieszyli gromadnie do króla, mówiąc: Wiedz, królu, że 

zgodnie z prawem Medów i Persów żaden zakaz ani dekret wydany przez króla nie może 

być odwołany. (17) Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do 

jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, 

uratuje cię. (18) Przyniesiono kamień i zatoczono na otwór jaskini lwów. Król 

zapieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych możnowładców, aby nic nie uległo 

zmianie w sprawie Daniela. (19) Następnie król odszedł do swego pałacu i pościł przez 

noc, nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic, a sen odszedł od niego. (20) Król wstał o 

świcie i udał się spiesznie do jaskini lwów. (21) Gdy był blisko jaskini, wołał do Daniela 

głosem pełnym bólu: Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz 

tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów?  

(22) Wtedy Daniel odpowiedział królowi: Królu, żyj wiecznie! (23)Mój Bóg posłał swego 

anioła i on zamknął paszczę lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On uznał 

mnie za niewinnego; a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego. (24)Uradował się z 

tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów; nie znaleziono na nim żadnej rany, 

bo zaufał swemu Bogu. (25) Na rozkaz króla przyprowadzono mężów, którzy oskarżyli 

Daniela, i wrzucono do jaskini lwów ich samych, ich dzieci i żony. Nim jeszcze wpadli na 

dno jaskini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich kości. (26) Król Dariusz napisał do 

wszystkich narodów, ludów i języków, zamieszkałych po całej ziemi: Wasz pokój niech 

będzie wielki!  



(27) Wydaję niniejszym dekret, by na całym obszarze mojego królestwa odczuwano 

lęk i drżenie przed Bogiem Daniela. Bo On jest Bogiem żyjącym i trwa na 

wieki. (28) On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi.                        

On uratował Daniela z mocy lwów. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Można wyobrazić sobie tytuły na pierwszych stronach gazet: „Dzielny Żyd wychodzi 

żywy z jaskini lwów”. Oczywiście odwaga i opanowanie Daniela są godne podziwu, ale 

jest jeszcze inny aspekt tej historii, na który warto zwrócić uwagę. Kiedy Daniel wychodzi 

z jaskini nietknięty, król Dariusz wydaje dekret nakazujący, aby Bóg Daniela był odtąd 

czczony i wychwalany w całym królestwie. Taką moc miało świadectwo Daniela! 

Oczywiście Dariusz znał i cenił Daniela już wcześniej. W pierwszych rozdziałach księgi 

Daniel ukazany jest jako wpływowy dworzanin, znający wszystkie niuanse pałacowego 

życia i obracający się w najwyższych kręgach władzy. Który przez cały ten czas 

konsekwentnie czcił jedynego Boga, okazując Mu posłuszeństwo. Nawet gdy dekret 

władcy zabronił modlitwy, Daniel z niej nie zrezygnował, narażając się na śmierć. Kiedy 

został wrzucony do jaskini lwów, Bóg go ocalił, odpowiadając cudem na wierność 

Daniela. Widząc to, król Dariusz wyznał wiarę w prawdziwego Boga. 

Niezależnie od tego, czy pracujesz na eksponowanym stanowisku czy na budowie, czy 

jesteś zajmującą się domem mamą, czy wpływowym urzędnikiem państwowym, możesz 

być świadkiem Boga dokładnie tak samo jak Daniel. Jak?  

Wykonując wiernie swoje obowiązki i świadcząc o Panu, gdy nadarzy się ku temu 

okazja. Tak przeważnie zaczyna się ewangelizacja – w zwykłym życiu i codziennych 

kontaktach. Trudno jest zlekceważyć autentyczne świadectwo życia wiarą.  

Jeśli będziesz traktować innych z szacunkiem i współczuciem, ludzie to zobaczą. 

Zauważą, że twoja wiara ma wpływ na to, jak spędzasz czas, jakie podejmujesz decyzje, 

ile dobra wyświadczasz na co dzień innym ludziom. Wszystko to razem kieruje innych ku 

Bogu, którego czcisz oraz ku Jego miłości i łasce. 

 

Noc spędzona przez Daniela w jaskini lwów 

była po prostu jednym więcej – choć 

wymagającym wielkiego zaufania – aktem 

wierności Bogu. Ale z pewnością nie byłoby 

go na to stać, gdyby nie wszystkie drobne 

akty wierności, których dokonywał przez 

całe życie. 



Naśladuj więc Daniela, kimkolwiek jesteś i cokolwiek robisz. A jeśli kiedykolwiek 

znajdziesz się w sytuacji rzeczywiście przypominającej jaskinię lwów, będziesz do tego 

przygotowany przez akty codziennej wierności. 

 

„Panie, pomóż mi wiernie iść za Tobą – jak Daniel – i być Twoim świadkiem                  

w otaczającym mnie świecie”. 

 

(Ps) Dn 3,68a.69a.70a.71a.73a.74     

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 21, 20 - 28 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

 (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. 
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Lekcja  60                                    Temat:   Zwycięski Bóg! 
Dn 7,2-14   (Biblia Tysiąclecia) 

(2)Daniel więc powiedział: Ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry nieba 

wzburzyły wielkie morze. (3) Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od 

drugiej. (4)Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano 

jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, 

dając jej ludzkie serce. (5) A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z 

jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: 

Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa! (6) Potem patrzałem, a oto inna bestia podobna do 

pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy; jej 

to powierzono władzę. (7)Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach: a oto 

czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i 

miedziane pazury; pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od 

wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. (8) Gdy przypatrywałem się rogom, 

oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim 

wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie 

rzeczy. (9) Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była 

biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych 

płomieni, jego koła - płonący ogień. (10) Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. 

Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd 

zasiadł i otwarto księgi. (11) Z powodu gwaru wielkich słów, jakie wypowiadał róg, 

patrzałem, aż zabito bestię; ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na 

spalenie. (12) Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia 

co do czasu i godziny. (13) Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach 

nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i 

wprowadzają Go przed Niego. (14) Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę 

królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest 

wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo 

nie ulegnie zagładzie.  

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



Postacie niczym z fantastyki, bitwa i masakra, niespodziewane zwroty akcji – wizja 

Daniela mogłaby z powodzeniem trafić do hollywoodzkiego scenariusza! Reżyserzy 

filmowi stosują kreatywne techniki i efekty specjalne, ale w gruncie rzeczy chodzi im po 

prostu o opowiedzenie pewnej historii. Podobnie i Danielowi.  

Zobaczmy więc, co takiego ma on nam do przekazania. 

Można pokusić się o rozebranie wizji Daniela na czynniki pierwsze. Co oznacza róg? 

Dlaczego jednej z bestii wyrwano skrzydła? Dlaczego po odebraniu władzy bestiom 

„ustalono okres trwania ich życia do czasu oznaczonego”? I dlaczego pośród plejady 

wszystkich tych bestii pojawia się opis „Przedwiecznego”?  

Bibliści traktują wizję Daniela jako kreatywną interpretację przeszłości i przyszłości 

Izraela, kończącą się obietnicą zwycięstwa sprawiedliwości Bożej. Ale mimo to 

chcielibyśmy w tej tajemniczej symbolice odkryć szczegółową zapowiedź naszej 

przyszłości. 

Tymczasem w dzisiejszej Ewangelii, Jezus, po tym jak zapowiada swoje powtórne 

przyjście, czyni oczywistą, ale istotną uwagę – kiedy drzewo wypuszcza pąki, to znak, że 

zbliża się lato. Nie ma w tym nic tajemniczego – możemy to stwierdzić osobiście. Nie 

potrzebujemy też skomplikowanych narzędzi do badania starożytnych proroctw.  

Wiemy, jak zakończą się wszystkie te historie – zwycięstwem Jezusa! 

 Czy czekają nas niepokoje i przewroty? 

 Czy pojawią się klęski żywiołowe? 

 Czy pojawią się ludzie, którzy będą chcieli wprowadzić w błąd wierzących? 

Owszem. Dzieje się tak od upadku naszych pierwszych rodziców i będzie trwało do 

czasu powtórnego przyjścia Jezusa. Jednak niezależnie od tego, co jeszcze przyniesie 

przyszłość, na koniec to Jezus okaże się zwycięski. 

Jak powiedział papież Franciszek w homilii inaugurującej jego pierwszy 

Światowy Dzień Młodzieży: „«Smok», zło istnieje w naszej historii, ale nie on jest 

najsilniejszy. Najsilniejszy jest Bóg i Bóg jest naszą nadzieją!”. 

Nawet tajemnicza wizja Daniela kończy się wiecznym panowaniem Przedwiecznego.                 

I tego się trzymajmy w czasach zamętu, niepewności i niepokoju. Nabierzmy ducha – 

Chrystus jest w nas i do Niego należy zwycięstwo! 

 

„Jezu, wierzę, że Ty masz władzę nad wszystkim. Pomóż mi nie spuszczać                      

z Ciebie wzroku”. 

 

(Ps) Dn 3,75a.76a.77a.78a.79a. 80a.81     

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 21, 29 - 33 

 

 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Św. Andrzeja, Apostoła 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 4, 18-22 
 

 (18) Gdy /Jezus/ przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, 

zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 

rybakami. (19) I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.  

(20) Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 

(21) A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i 

brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też 

powołał. (22) A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Decyzja Piotra i Andrzeja, aby zostawić swoje sieci – a z nimi rodziny, przyjaciół i całe 

dotychczasowe życie – może się nam wydawać niewiarygodna.  

 Skąd mieli wiarę i odwagę, by dokonać tak śmiałego wyboru? 

Otóż przeżyli oni osobiste spotkanie z Jezusem. 

Pozostawieni sami sobie, nigdy nie zdołaliby podjąć tak radykalnej decyzji. Andrzej, 

którego święto dziś obchodzimy, nigdy nie wyruszyłby z misją głoszenia Ewangelii do 

Grecji i Turcji i nie poniósłby heroicznej śmierci męczeńskiej. Ale po tym, jak doświadczył 

miłości Jezusa i mocy Ducha Świętego, stało się to możliwe. 

 Już pierwsze zaproszenie Jezusa było dla niego na tyle intrygujące, że zdecydował się 

„pójść i zobaczyć” (J 1,39). A kiedy zobaczył, postanowił poświęcić swoje życie głoszeniu 

Dobrej Nowiny, której skutków sam zaczął doświadczać. 

Istotne jest również to, że Jezus nie wybrał Andrzeja i Piotra przypadkiem, a Jego 

wezwanie skierowane było konkretnie do nich.  



Tego dnia na jeziorze było wielu rybaków, ale Jezus upatrzył sobie tych dwóch 

mężczyzn. Zrobił to z rozmysłem; wybrał właśnie ich i przemówił do ich serc.  

Jezus także dziś powołuje uczniów. 

Nie przypadkiem, nie połowicznie, nie z oddali. Do każdego przemawia w inny sposób, 

pragnąc poruszyć jego serce. On daje też siłę, by odpowiedzieć na Jego wezwanie. 

Chociaż jest raczej mało prawdopodobne, żeby Jezus zażądał od ciebie porzucenia 

rodziny i pracy, chce On, abyś był otwarty na Jego różnorakie wezwania.  

 Dla niektórych może to być wezwanie do nowej formy dzielenia się Dobrą 

Nowiną w swoim środowisku.  

 Dla innych wezwanie do zmiany pracy, aby móc spędzać więcej czasu z rodziną.  

 Jeszcze dla innych – do rezygnacji z oglądania godzinami seriali w telewizji czy 

Netfliksie, aby być bardziej dyspozycyjnym dla Boga. 

 

Przede wszystkim jednak pamiętaj, że ważne jest nie tyle to, co masz robić, ile 

to,  Kto cię wzywa. 

 

Jezus chce, abyś poznał Jego miłość – tę miłość, która może przemienić 

cię tak, jak przemieniła św. Andrzeja. 

 

„Panie, chcę dziś iść za Tobą. Pomóż mi dochować Ci wierności”. 

 

Iz 49,1-6 albo Rz 10,9-18   Ps 19,2-5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adwent 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 24, 37 - 44 
 

 

 (37) A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna 

Człowieczego. (38) Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się  

i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, (39) i nie spostrzegli 

się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem 

Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, 

drugi zostawiony. (41) Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga 

zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz 

przyjdzie. (43) A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy 

złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego 

domu. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie 

domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Stało się – zabłysła pierwsza adwentowa świeca. Od Bożego Narodzenia dzielą nas 

niespełna cztery tygodnie, należy więc zacząć przygotowania. Jeśli planujemy obdarować 

bliskich prezentami, wysłać kartki świąteczne czy zaprosić rodzinę na Wigilię, musimy już 

powoli zacząć o tym myśleć.  



W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi coś podobnego, tylko kieruje naszą uwagę w inną 

stronę: „Przygotowujcie się, bo nie wiecie, kiedy przyjdę powtórnie!”. 

 Jak więc mamy przygotować się na przyjście Jezusa, zarówno w dzień 

Bożego Narodzenia, jak i na Jego przyjście w chwale?  

Oto pewna sugestia – przygotowując prezenty gwiazdkowe dla rodziny i przyjaciół, 

pomyśl też o darach, jakie mógłbyś złożyć Dzieciątku Jezus. 

 Na przykład znajdź w każdym tygodniu godzinę na adorację Jezusa                

w Najświętszym Sakramencie. W ciszy Jego obecności wychwalaj Go i dziękuj 

Mu za to, że stał się człowiekiem, aby wybawić cię od grzechu i śmierci. Postaraj się 

wziąć udział w rekolekcjach adwentowych i jak najczęściej uczestniczyć w roratach. 
 

 Pamiętaj o biednych i potrzebujących – weź udział w świątecznej zbiórce 

żywności, kup, jeśli możesz, prezenty gwiazdkowe jakiejś ubogiej rodzinie, pomóż 

starszym krewnym czy sąsiadom w przedświątecznych porządkach. 
 

 Zastanów się wreszcie, co oddala cię od Boga, a następnie idź do 

spowiedzi, by przyjąć Boże przebaczenie i łaskę przemiany życia.                

Czy jest ktoś, komu powinieneś przebaczyć? Jeśli tak, proś Jezusa o łaskę 

przebaczenia podejmij próbę pojednania z tą osobą.  

 

 Zastanawiając się nad tym, co podarujesz Jezusowi, pamiętaj, że chodzi nie tylko 

o to, co ty robisz, przygotowując się na Jego przyjście, ale także o to,               

co On pragnie uczynić dla ciebie. I tak kiedy trwasz przed Nim na 

adoracji, uczestniczysz w rekolekcjach czy roratach, On pragnie dawać ci swój 

pokój. Kiedy służysz potrzebującym, 

On pragnie wyjść ci na spotkanie w swoich umiłowanych ubogich. Kiedy idziesz do 

spowiedzi, On pragnie okazać ci swoje miłosierdzie. A kiedy przebaczasz innym, pragnie 

uzdrawiać twoje poranione relacje. 

Jezus jest tak miłosierny, że sam pragnie przygotować cię na swoje przyjście.  

Pozwól Mu w tym Adwencie obdarować cię wrażliwym                  

i kochającym sercem. 

„Jezu, pragnę Twojego przyjścia. Pomóż mi się na nie przygotować”. 

Iz 2,1-5   Ps 122,1-2.4-9  Rz 13,11-14 


