
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

16 grudnia 2019  

   Lekcja  71                                    Temat:   Wiemy, kim jest Jezus 
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 21, 23-27 

 
 (23) Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu 
z pytaniem:  

Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę? 

(24) Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na 
nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. (25) Skąd pochodził chrzest Janowy: z 
nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam 
zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? (26) A jeśli powiemy: od ludzi - boimy się 
tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. (27) Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie 
wiemy. On również im odpowiedział: Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to 
czynię. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Arcykapłani i starsi zakwestionowali prawo Jezusa do nauczania w świątyni.                         

Ich stanowisko było do pewnego stopnia zrozumiałe. Jezus właśnie wkroczył do 

świątyni, jakby był jej gospodarzem, powywracał stoły tych, którzy zmieniali pieniądze, i 

powyrzucał handlarzy. Następnie zaczął uzdrawiać i nauczać tłumnie gromadzących się 

wokół Niego ludzi.  

Sytuacja rzeczywiście mogła budzić niepokój – obcy Galilejczyk uzurpuje sobie 

autorytet należny kapłanom, którzy zarządzali tym świętym miejscem. 

 Za kogo On się uważał? 

Jezus doskonale wiedział, kim jest – Mesjaszem! 

Wiedział również, że ci starsi nigdy Mu nie uwierzą, gdy oznajmi im, że to właśnie w 

Nim wypełniają się starotestamentalne obietnice, a Jego władza pochodzi od samego 

Boga. Odbił więc piłeczkę w ich stronę, zadając pytanie na temat Jana Chrzciciela, 

którego oni odrzucili. 

 



Tak było wtedy, ale dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji. W przeciwieństwie do starszych 

Jerozolimy, wiemy dobrze, kim jest Jezus.  

 Co więc mówi nam ten fragment? 

Wydaje się, że całkiem dużo.  

Opowiadanie o konfrontacji Jezusa z arcykapłanami i starszymi jest okazją do 

zastanowienia się, czym dla nas jest władza Jezusa.  

 Wyznajemy, że On jest Panem, ale wiemy także, jakim jest Panem.  

 Nie jest okrutnym dyktatorem, wymagającym od swoich poddanych 

bezwzględnego posłuszeństwa i karzącym ich bezlitośnie za każde popełnione 

wykroczenie. 

 Jest Władcą miłującym, który troszczy się o nas i nam współczuje.  

Jesteśmy posłuszni Jego wskazaniom, gdyż wiemy, że pragnie On dla nas jedynie 

dobra. Idziemy za Nim, ponieważ wskazuje nam drogę do życia w Jego miłości.  

W ostatecznym rozrachunku władza Jezusa jest dla nas darem,                  

a nie ciężarem.  

 Jest to dar ochrony przed złem.  

 Jest to dar łaski przemieniania się na Jego wzór. 

Jezus nigdy nie narzuci ci swojej woli. On zaprasza cię do relacji ze sobą – relacji 

zaufania i miłości, pokory i poddania. Idź więc do Niego bez wahania z każdą troską, 

każdą trudną sprawą, każdą pokusą. Poddaj wszystkie dziedziny swojego życia pod Jego 

panowanie, a On napełni cię swoim pokojem. 

 

„Jezu, spraw, by moje czyny świadczyły o tym, że to  

Ty jesteś Panem mojego życia”. 

 

Lb 24,2-7.15-17a      Ps 25,4-9 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

17 grudnia 2019                           

 Lekcja  72                                      Temat:  Dziedzictwo wiary i miłosierdzia  

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 1, 1-17 

 
 

(1) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna 

Abrahama. (2) Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego 

braci; .... 
 

 
 

 (16) Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany 

Chrystusem. (17) Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; 

od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia 

babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.  

 
 



 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jaka jest twoja historia? Odkryj swoje korzenie! Odnajdź swoje dziedzictwo! 

Może widziałeś takie i podobne hasła w reklamach testów kodu DNA, 

umożliwiających odkrycie swojego pochodzenia. Łatwo zrozumieć, dlaczego tego typu 

testy zdobywają sobie ostatnio taką popularność – dobrze jest przecież wiedzieć, skąd              

i od kogo pochodzimy. Również odkrywanie, w jaki sposób nasze dzieje wiążą się                        

z wydarzeniami historycznymi, może być fascynujące. Zawsze jest też szansa, że nasze 

DNA odsłoni coś zaskakującego, na przykład nieoczekiwane związki ze znanymi 

postaciami. 

Jeśli w ten sposób podejdziemy do dzisiejszej Ewangelii, to, co na pierwszy rzut oka 

wydawało się długą i nudną listą imion, może zamienić się w intrygującą lekturę. 

Wymienione tu osoby, wszystkie bez wyjątku, są naszymi duchowymi przodkami! 

Ich DNA żyje w nas i może odsłonić dawno zapomniane tajemnice naszego 

dziedzictwa.  

Jest to drzewo genealogiczne Jezusa. Fakt, że nie jesteś spokrewniony biologicznie                

z żadną z tych osób, nie ma tu większego znaczenia. Przez chrzest zostałeś przecież 

wszczepiony w Ciało Chrystusa. On jest twoim Bratem, a ty należysz do Jego rodziny. 

Oznacza to, że Jego przeszłość jest również twoją przeszłością. 

Co więc odsłania ci dziś Mateusz na temat twojego dziedzictwa? 

Po pierwsze, jest to dziedzictwo wiary. Niektóre z imion są nam dobrze znane: 

Abraham, Jakub, Józef, Maryja. Przypominając sobie ich historie, zadziwisz się tym, jak 

wiele przeciwności byli w stanie znieść, aby wytrwać w wierności Bogu. Może zechcesz 

pielęgnować pamięć o nich, tak jak cenisz sobie wspomnienia o swoich dziadkach. Może 

zechcesz ucieszyć się tym, że są oni dla ciebie przykładem wiary i zaufania Bogu. 

Po drugie, jest to dziedzictwo miłosierdzia. Podobnie jak każde drzewo 

genealogiczne, i to kryje w sobie parę niespodzianek. Przypomnij sobie nierządnicę 

Rachab, która uwierzyła w Boga i znalazła się w szeregu przodków Jezusa. Przypomnij 

sobie cudzoziemkę Rut, która dołączyła do Izraela, towarzysząc swojej teściowej. 

W historii króla Dawida znajdziemy niejeden zły czyn, jednak miłosierdzie Boże było 

wystarczająco wielkie, by przykryć wszystkie jego nieprawości. Jest też dość wielkie, 

aby przykryć twoje.  Oczywiście ta historia nie kończy się na tobie. Toczy się dalej – w 

życiu twoich dzieci i wszystkich ludzi, na których wywarłeś wpływ. Jest to niekończące 

się dziedzictwo łaski! 

„Panie, dziękuję Ci za to, że wprowadziłeś mnie do Bożej rodziny”. 

 

Rdz 49,1a.2.8-10   Ps 72,1-4.7-8.17 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

11 grudnia 2019                    

Lekcja  73                                    Temat:   Boży plan dla nas 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 11, 28 - 30 

 

(18) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z 

Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 

Świętego. (19) Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej 

na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. (20) Gdy powziął tę myśl, oto anioł 

Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 

Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej 

poczęło. (21)Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od 

jego grzechów . (22) A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane 

przez Proroka: (23) Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 

Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.   

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Chcesz posłuchać dobrej rady? Spodziewaj się niespodzianek.  

Teoretycznie wiemy, że nawet najlepiej przemyślanym planom może coś stanąć na 

przeszkodzie, ale kiedy rzeczywiście wydarza się coś nieprzewidzianego, zwykle jesteśmy 

zszokowani. W gruncie rzeczy wcale nie spodziewaliśmy się żadnych niespodzianek!  

(24) Zbudziwszy się ze snu, 

Józef uczynił tak, jak mu 

polecił anioł Pański: wziął swoją 

Małżonkę do siebie,  

 



Józef miał bardzo konkretne plany. Kochał Maryję. Byli już zresztą zaślubieni, choć 

jeszcze nie zamieszkali razem i nie rozpoczęli wspólnego życia jako mąż i żona. Wtedy 

jednak zdarzyło się coś niespodziewanego – okazało się, że Maryja oczekuje dziecka.  

Co miał zrobić w tej sytuacji Józef?  

Opracował plan B – zamierzał potajemnie oddalić Maryję, żeby nie narazić Jej na 

zniesławienie. Ale wówczas po raz kolejny stało się coś nieprzewidzianego. We śnie 

objawił mu się anioł, który odsłonił przed nim Boży plan – Maryja poczęła z Ducha 

Świętego i urodzi Syna, który „zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21). 

Czy wyobrażasz sobie, jak w tym momencie czuł się Józef?  

Musiał być przejęty do żywego. Jednak jego wiara była na tyle silna, że wobec tych 

wszystkich niespodzianek był w stanie zawierzyć Bogu i zaakceptować to, co niepojęte. 

Józef wierzył, że Bóg jest dobry. Ufał, że skoro Boży plan rzeczywiście był taki, jak 

oznajmił mu anioł, to z pewnością wyniknie z tego dobro, wielkie dobro. Zamiast więc 

narzekać czy kwestionować nieoczekiwany obrót spraw, wziął Maryję do siebie, tak jak 

polecił mu anioł. Dzięki temu otrzymała Ona potrzebne wsparcie, by wydać na świat 

Zbawiciela. 

Wszyscy znamy z doświadczenia sytuacje, w których musieliśmy wcielić w życie plan 

B, a może nawet C czy D. Czasami były to drobne niedogodności, kiedy indziej coś tak 

poważnego, jak nagła choroba, zmiana pracy wymagająca przeprowadzki na drugi koniec 

kraju czy niespodziewana ciąża.  

We wszystkich takich przypadkach jesteśmy wezwani do zawierzenia Bogu oraz ufnego 

przyjęcia nowej, nieznanej, a czasem budzącej lęk sytuacji.  

Kiedy cię spotka coś takiego, pomyśl o Józefie. Zaskoczony niespodziewanym 

rozwojem wypadków, z wiarą i ufnością przyjął to, co Bóg wobec niego zamierzył.  

Módl się o łaskę czynienia podobnie. 

 

„Ojcze, wiem, że Twój plan jest zawsze dobry. Udziel mi łaski zaufania Tobie w 

każdej sytuacji”. 

 

Jr 23,5-8    Ps 72,1-2.12-13.18-19 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

19 grudnia 2019 

Lekcja  74                                 Temat:   Jan Chrzciciel 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 1,5-25 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(5) Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z 

oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. (6) Oboje byli 

sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i 

przepisów Pańskich. (7) Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; 

oboje zaś byli już posunięci w latach. (8) Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei 

pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, (9) jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim 

przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. (10) A cały lud 

modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. (11) Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący 

po prawej stronie ołtarza kadzenia.(12) Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach 

padł na niego. (13) Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się Zachariasz! Twoja prośba 

została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię 

Jan. (14) Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się 

będzie. (15) Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w 

łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. (16) Wielu spośród synów Izraela 

nawróci do Pana, Boga ich; (17) on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, 

żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych - do 

usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. (18) Na to rzekł 

Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w 

podeszłym wieku. (19) Odpowiedział mu anioł: Ja jestem Gabriel, który stoję 

przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść 

radosną. (20) A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się 

to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. (21) Lud 

tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w 

przybytku. (22) Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, i zrozumieli, że miał widzenie w 

przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. (23) A gdy upłynęły dni jego posługi 

kapłańskiej, powrócił do swego domu. (24) Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i 

pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy. (25) Tak uczynił mi Pan - mówiła - wówczas, 

kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



Przy całym swoim uroku okres Bożego Narodzenia może także wydobyć na jaw 

wszystkie rodzinne podziały i animozje. Kiedy spotykają się ze sobą krewni, którzy nie 

widują się na co dzień, mogą odżyć na nowo zadawnione spory o majątek, wzajemne 

słuszne i niesłuszne pretensje czy różnice poglądów w istotnych sprawach. Czasami nie 

trzeba wiele, by czas, w którym śpiewamy o „pokoju na ziemi”, zamienił się w czas kłótni 

i rozgoryczenia.  

Być może właśnie takie sytuacje miał na myśli anioł Gabriel, zapowiadając 

Zachariaszowi, że jego syn „serca ojców nakłoni ku dzieciom” (Łk 1,17).  

Głoszenie pojednania w rodzinie wydaje się dosyć zaskakującą rolą dla Jana 

Chrzciciela. Czy jego podstawowym zadaniem nie miało być wzywanie ludzi do 

nawrócenia, aby przez to przygotować ich na przyjście Mesjasza? 

Owszem, właśnie takie było powołanie Jana Chrzciciela. Głosząc potrzebę nawrócenia, 

nie wzywał on ludzi jedynie do wyrażenia skruchy przed Bogiem.  

 Zachęcał ich także do naprawienia tego, co było złe w ich wzajemnych relacjach.  

 Wzywał możnych do dzielenia się z ubogimi i świadczenia im miłosierdzia.  

 Polecił żołnierzom, aby poprzestali na swoim żołdzie i nikogo nie uciskali.  

 Powiedział wreszcie celnikom, aby zaniechali oszukiwania swoich rodaków.  

Jan zdawał sobie sprawę – być może nauczył się tego właśnie od Zachariasza – że nasza 

zdolność do przyjęcia Bożego przebaczenia zależy od tego, czy sami potrafimy przebaczać  

i prosić o przebaczenie innych. 

Skoro misją Jana Chrzciciela było przygotowanie ludzi na 

przyjście Jezusa przez dar pojednania, możesz prosić go o wsparcie 

także w trudnych sytuacjach rodzinnych. Proś go o pokorę, która jest podstawą wszelkiej 

skruchy i przebaczenia. Mów mu, że w swoim domu pragniesz wzajemnej miłości                                 

i jedności bardziej niż obdarowywania się świątecznymi prezentami. 

Proś go więc, aby modlił się wraz tobą o poprawę wszystkich trudnych relacji wśród 

twoich bliskich. On wie, jak skłaniać ku sobie nawzajem rozdzierane niezgodą serca. 

 

„Św. Janie Chrzcicielu, ty doprowadziłeś wielu ludzi do Chrystusa, głosząc im 

pojednanie. Módl się za mnie, abym także wybierał drogę pojednania i pokoju”. 

 

Sdz 13,2-7.24-25a   Ps 71,3-6.16-17 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

20 grudnia 2019                           

Lekcja  75                                  Temat:   Maryja - godna czci 
 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 1,26-38 

 

 (26) W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 

Nazaret, (27) do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 

było na imię Maryja. (28) Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan 

z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>.  

 

 

 

 (32) Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 

Jego praojca, Dawida. (33) Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 

panowaniu nie będzie końca. (34) Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro 

nie znam męża? (35) Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 

Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem 

Bożym. (36) A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już 

w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. (37) Dla Boga bowiem nie ma nic 

niemożliwego.  

(38) Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 

według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

(29) Ona zmieszała się na te słowa                

i rozważała, co miałoby znaczyć to 

pozdrowienie. (30) Lecz anioł rzekł do Niej: 

Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 

Boga. (31) Oto poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus. 



Dzisiejsza Ewangelia na przepięknym przykładzie ukazuje nam, dlaczego  

Maryja stała się godna czci i naśladowania po wszystkie czasy – potrafiła Ona 

rozważać w swoim sercu Boże tajemnice nawet wtedy, gdy były dla Niej 

kłopotliwe i niepokojące. 

Maryja uczy nas, że medytowanie nad Bożymi prawdami pomaga nam przekroczyć 

nasze ludzkie, ograniczone myślenie i zobaczyć szerszy obraz rzeczywistości – spojrzeć 

na nią z perspektywy wieczności.  

Bez modlitewnego rozważania wydarzeń, które nas spotykają na naszej drodze wiary, 

życie staje się podobne do filmu, na który przyszliśmy z półgodzinnym spóźnieniem. 

Trudno doszukać się sensu we wszystkim, co się nam przydarza. Musimy zrozumieć, 

tak jak zrozumiała to Maryja, że nasze życie jest częścią większej całości. Maryja była                                                             

w stanie przyjąć tak bardzo zaskakujące przesłanie anioła, ponieważ starała się jak 

najpełniej zrozumieć Boże zamysły co do całego Jego ludu.  

My dziś mamy skłonność do koncentrowania się na swoich osobistych sprawach                       

i niezajmowania się tym, co wykracza poza nasze własne podwórko. Im lepiej 

rozumiemy, że nasze życie jest wplecione w całość historii miłości Boga do człowieka, 

tym łatwiej będzie nam odczytać sens dobrych i złych wydarzeń w naszym życiu. 

Będziemy pytać: „Co to oznacza? Gdzie w tej sytuacji jest Bóg? Jak mam zareagować na 

to konkretne wydarzenie, by przyczynić się do budowania Jego królestwa i oddać Mu 

chwałę? Czego Bóg ode mnie oczekuje?”. 

Rozważając w ten sposób wydarzenia naszego życia, wyznajemy, że jesteśmy 

umiłowanymi dziećmi Boga. Nie musimy już walczyć o kontrolę nad naszym życiem, 

lecz jedynie o ufność i posłuszeństwo. Wciąż bowiem toczymy walką duchową. 

Prowadząc życie w świecie, musimy dokładać wszelkich starań, by znaleźć czas na 

modlitwę, refleksję i lekturę duchową. 

 

„Duchu Święty, pomóż mi jak najlepiej ogarnąć umysłem doskonały plan 

Boga. Naucz mnie rozważać wszystkie sprawy w moim sercu, jak czyniła to Maryja,                      

i dostrzegać działanie Boga we wszystkich sytuacjach mojego życia”. 

 

Iz 7,10-14   Ps 24,1-6 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 1,39-45 

(39) W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do 

pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. (40) Weszła do domu Zachariasza                       

i pozdrowiła Elżbietę. (41) Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, 

poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił 

Elżbietę. (42) Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między 

niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. (43)  

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 

(44) Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 

poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. (45) Błogosławiona jesteś, 

któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 

Odwiedziny Maryi u Jej krewnej, Elżbiety, były pod wieloma względami wyjątkowe. 

Większość z nas nie miałaby ochoty na podejmowanie tak uciążliwej podróży – i to 

jeszcze na początku ciąży! Maryja jednak „poszła z pośpiechem” (Łk 1,39) do domu 

Elżbiety.  

Z pewnością nie było to dla Niej łatwe – przypuszczalnie szła pieszo lub jechała na 

osiołku. Wiedząc, że nosi w swym łonie Syna Bożego, musiała odczuwać ciężar 

odpowiedzialności. 

 



Ale to Jej nie powstrzymało. Maryja bez wahania ruszyła w drogę. Usłyszawszy od 

anioła Gabriela, że Jej krewna, uchodząca za bezpłodną i będąca w podeszłym wieku, jest 

w ciąży, po prostu musiała się z nią spotkać. Każda z nich spodziewała się dziecka, 

którego poczęcie było niezwykłe. Któż więc mógł lepiej zrozumieć Maryję niż Elżbieta. 

Z pewnością Maryja chciała też pomóc swojej starszej krewnej, której ciąża ze 

względu na jej wiek nie była łatwa. Chociaż sama nosiła pod sercem Boga, nie mogła 

zapomnieć o potrzebach Elżbiety. Taka po prostu była. Dlatego udała się do niej                          

w odwiedziny. 

To, co wydarzyło się na miejscu, wydaje się nagrodą od Boga za Jej wielkoduszność                 

i bezinteresowność. Na dźwięk głosu Maryi maleńki Jan podskoczył w łonie Elżbiety, a 

jego matka, napełniona Duchem Świętym, zawołała z radości:  

„Skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1,43).  

W tym momencie życie rozpoznało Życie, a to napełniło obie 

kobiety wielką radością. 

 W tym kończącym się już Adwencie spróbuj naśladować Matkę Najświętszą.  

Zastanów się, jak możesz przeżyć twoje własne „nawiedzenie”? Możesz odwiedzić 

kogoś, kto jest samotny, cierpiący czy potrzebujący pomocy, aby zanieść mu Bożą 

miłość i pokój. Jeśli nie będzie to dla ciebie łatwe ani wygodne, przypomnij sobie, że 

taka była również droga Maryi do Elżbiety. Podobnie jak Bóg wynagrodził mozolną 

drogę Maryi, tak samo pobłogosławi tobie za trud poniesiony  dla któregoś z Jego dzieci. 

 

„Maryjo, w tych ostatnich dniach przed Bożym Narodzeniem uproś nam taką 

ofiarność i bezinteresowność, z jaką sama udałaś się do Elżbiety”. 

 

Pnp 2,8-14 albo So 3,14-17   Ps 33,2-3.11-12.20-21 
 

 

 

 

 

 



 

 

Adwent 
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Iz 7,10-14  (Biblia Tysiąclecia) 
 
 
 
 
 

(10) I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami:  

(11) Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko 

w Szeolu, czy to wysoko w górze! (12) Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę 

prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. (13) Wtedy rzekł [Izajasz]: 

Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż 

naprzykrzacie się także mojemu Bogu? (14) Dlatego Pan sam da wam znak: 

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

  

 

 

Słysząc to, prorok Izajasz wezwał Achaza do ponownego przemyślenia tej decyzji.  

Przyszłość króla judzkiego Achaza, panującego               

w Jerozolimie, zapowiadała się fatalnie. Z trudem 

stawiał opór sprzymierzonym wojskom Samarii                   

i Aramu. Sytuacja była tak rozpaczliwa, że Achaz 

postanowił zwrócić się o pomoc do króla Asyrii: 

„Jestem twoim sługą i twoim synem. Przyjdź                      

i wybaw mnie” (2 Krl 16,7). 

 



Prorok wiedział, że złożenie hołdu Asyrii będzie oznaczało przyjęcie fałszywych 

bogów i grzesznych obyczajów tego narodu. „Proś dla siebie o znak od Pana” (Iz 7,11) 

– błagał króla. Poproś Boga, a On ci pomoże. 

Jednak Achaz odmówił. Twierdził, że nie chce ryzykować ściągnięcia na siebie 

gniewu Bożego poprzez wystawianie Boga na próbę. Tak naprawdę nie wierzył, że Bóg 

zechce okazać mu swoją dobroć i wybawić go – zwłaszcza że tak wiele razy                                

w przeszłości „nie czynił on tego, co jest słuszne w oczach Pana” (2 Krl 16,2), 

okazując Mu nieposłuszeństwo. 

My także, jak Achaz, często mamy poczucie, że musimy sami zmagać się z naszymi 

życiowymi problemami. A przecież Bóg wciąż daje nam znaki swojej obecności                          

i wsparcia. Niektóre są bardzo subtelne, jak uśmiech dziecka, piękny wschód słońca czy 

kwitnąca magnolia, inne bardziej oczywiste, jak wierna przyjaźń kogoś bliskiego.  

Są też znaki pełne mocy albo wręcz prorocze, jak ten, który Izajasz zapowiedział 

Achazowi: „Oto PANNA pocznie i porodzi Syna, i nazwie 

go imieniem EMMANUEL” (Iz 7,14). 

Emmanuel – Bóg z nami. Żywy znak Bożej miłości i opieki. Osobowy, 

niezaprzeczalny znak tego, jak bardzo Bóg jest oddany swojemu ludowi. Zapewnienie, że 

On zna nasze potrzeby i jest gotów nam pomóc, jeśli zwrócimy się do Niego. 

Dziś, podczas Mszy świętej, ujrzysz wiele znaków: krzyż, ołtarz, a przede wszystkim 

ten największy znak bliskości Boga – Jezusa obecnego pod postaciami chleba i wina. On 

jest znakiem, który możesz nie tylko zobaczyć, ale także dotknąć i skosztować. Jest 

znakiem, który zbawia, uzdrawia i odnawia. Nie bądź więc jak Achaz. Przyjmij ten znak. 

Weź go sobie do duszy i serca.  

„Jezu, dziękuję Ci za wszystkie znaki Twojej obecności, które 

dasz mi dzisiaj”. 

Ps 24,1-6     Rz 1,1-7    

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 1, 18-24 

 
 

 

(18) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, 

wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. (19) Mąż 

Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, 

zamierzał oddalić Ją potajemnie. (20) Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we 

śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z 

Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. (21)Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, 

On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . (22) A stało się to wszystko, aby się wypełniło 

słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: (23) Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu 

nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. (24) Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, 

jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,  


