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Lekcja  63                                Temat:   Co jest twoim mieczem? 

(Iz 2,1-5 :  Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: (2) Stanie 

się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i 

wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, (3) mnogie ludy 

pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga 

Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo 

Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem. (4) On będzie rozjemcą 

pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. 

Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, 

 a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, 

nie będą się więcej zaprawiać do wojny. (5) Chodźcie, domu Jakuba, 

postępujmy w światłości Pańskiej! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Każde uderzenie młota wznieca rój iskier. Z paleniska bucha gorąco. W 

powietrzu roznosi się szczęk metalu. Kowal kładzie miecz na kowadle i, uderzając 

ciężkim młotem, powoli, cierpliwie przekuwa go na ostrze pługa. 

 

 Czy ten obraz kojarzy ci się z Adwentem? 
 

Jest to obraz, za pomocą którego prorok Izajasz opisuje przyjście Mesjasza. Prorokuje o 

królestwie, w którym miecze przestaną być potrzebne, a wszystkie zbyteczne już narzędzia 

wojny i zniszczenia zostaną przerobione, by służyć życiu i pokojowi. 

 

Właśnie takiego przygotowania na przyjście Jezusa w Boże Narodzenie oczekuje od nas 

Bóg i na tym właśnie polega Adwent.  



Każdy z nas ma jakieś swoje „miecze” – narzędzia, których używamy, by ranić się 

nawzajem. 

 Może masz wybuchowy temperament.  

 Może jesteś kapryśny, chowasz urazy, a może ulegasz skłonności do obrażania 

czy potępiania innych.  

 

Pan chce zabrać nasze ostre słowa, a nauczyć nas mówić ze współczuciem i 

wyrozumiałością. Chce zabrać nasz gniew i przekształcić go w miłosierdzie. Chce pomóc 

nam przywracać pokój w naszych relacjach. Obraz mieczy przekuwanych na lemiesze 

wyjaśnia nam, że Jezus przyszedł na świat, aby wybawić nas od zniszczenia powodowanego 

przez grzech i uczynić narzędziami swojego pokoju.  

Tak właśnie ma wyglądać  

era mesjańska 
– czas, kiedy ludzie będą bardziej zaangażowani w to, by budować się nawzajem, niż 

żeby się nawzajem niszczyć. 

 

Wiemy z doświadczenia, że przekuwanie mieczy na lemiesze nie odbywa się 

automatycznie. Potrzebna jest współpraca z Boskim Kowalem. Trzeba oddać Mu nasze 

miecze, aby pomógł nam je przekuć.  
 

 Dlatego tak ważny jest sakrament pojednania. 
 

Znajdź więc przed Bożym Narodzeniem czas na to, by dokładnie zbadać swoje 

sumienie. Nie bój się rozpoznać i nazwać swoich „mieczy”, czyli sposobów, w jakie ranisz 

siebie i bliskich ci ludzi. A potem idź do spowiedzi. Bóg gotów jest ci przebaczyć i umocnić 

cię na dalszą drogę. Chce uczynić z ciebie eksperta w sztuce pokoju, nie wojny. Wykorzysta 

każdy twój akt skruchy, każdą chwilę spędzoną na modlitwie, każdy gest wielkoduszności i 

poświęcenia, aby obdarzyć cię swoją łaską. 

 

„Ojcze, oddaję Ci wszystkie moje miecze”. 
 

Ps 122,1-2.4-9 Mt 8,5-11 
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           Lekcja  64                                       Temat:    Dary Ducha Świętego - praktyka 

(Iz 11, 1-10 :  Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. (2)  

 

I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, 

duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. 
 

(3) Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował 

według pogłosek; (4) raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda 

słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci 

bezbożnego. (5) Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem 

lędźwi. (6) Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć 

będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. (7) Krowa i 

niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół 

będzie jadał słomę. (8)Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do 

kryjówki żmii. (9) Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo 

kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. (10) Owego 

dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy 

przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Mądrość, rozum, rada, męstwo, 

umiejętność, wiedza, bojaźń Boża. 

 

 Przypominasz sobie tę listę? Niewykluczone, że uczyłeś się jej na pamięć przed 

bierzmowaniem.  



Te dary Ducha Świętego nie są jednak jakimiś abstrakcyjnymi cnotami, 

które mają automatycznie zaistnieć w twoim życiu po przyjęciu sakramentu.  

 

Są one praktycznymi narzędziami danymi ci przez Boga, abyś mógł prowadzić pełne 

Ducha, zwycięskie życie. Umieścił je On w twoim duchowym przyborniku w nadziei, że 

będziesz je z niego wyjmować i nauczysz się nimi posługiwać. Wyjmując takie narzędzie, 

czyli próbując się posługiwać darem duchowym, szybko odkryjesz, że Bóg jest z tobą i 

przychodzi ci z pomocą. Udzieli ci siły do odparcia pokusy. Włoży ci w usta „słowo 

mądrości” dla krewnego czy przyjaciela, który przeżywa trudności i nie wie, jak powinien 

postąpić. Da ci odwagę do porzucenia grzechu. 

 

Dary Ducha Świętego nie są abstrakcją, ale czymś nieprawdopodobnie praktycznym. 

Spróbuj więc zdmuchnąć z nich kurz i zacząć używać ich na różne sposoby w codziennym 

życiu.  

 

„Dziękuję Ci, Duchu Święty, za dary, którymi 

mnie obdarzyłeś. Naucz mnie posługiwać się nimi 

dla budowania Twojego królestwa”. 
 

Ps 72,1-2.7-8.12-13.17   Łk 10,21-24 
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      Lekcja 65                               Temat:       Nasz udział w Eucharystii - jesteś głodny?! 

(Mt 15, 29-37:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(29) Stamtąd podążył Jezus dalej i przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na 

górę i tam siedział. (30) I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą 

chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg 

Jego, a On ich uzdrowił. (31) Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, 

ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga 

Izraela. (32) Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal Mi tego tłumu! Już 

trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, 

żeby kto nie zasłabł w drodze. (33) Na to rzekli Mu uczniowie: Skąd tu na 

pustkowiu weźmiemy tyle chleba żeby nakarmić takie mnóstwo? (34) Jezus 

zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i parę 

rybek. (35) Polecił ludowi usiąść na ziemi; (36) wziął siedem chlebów i ryby, i 

odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś 

tłumom. (37) Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze 

siedem pełnych koszów. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Opowiadając historię wspaniałego cudu – rozmnożenia chleba i ryb – dzisiejsza 

Ewangelia ukazuje nam również, że nie jesteśmy biernymi uczestnikami uczty życia. 

Owszem, to Jezus dokonał cudu. To Jezus nakarmił wielki tłum odrobiną żywności i nikt 

inny nie byłby w stanie tego dokonać. Ale każdy z obecnych miał w tym dniu do odegrania 

swoją rolę. 



 Ludzie stojący w tłumie wykonali to, co do nich należało. Gorliwie szukali Jezusa, 

przynosząc do Niego swych chorych krewnych i znajomych. Widząc uzdrowienia, wielbili 

Boga Izraela (Mt 15,31). A kiedy poczuli głód, nie rozpierzchli się w poszukiwaniu 

żywności ani nie zaczęli się buntować, tylko posłuszni poleceniom uczniów, spokojnie 

rozsiedli się na ziemi, czekając na to, co uczyni Jezus. Z podziwem przyjęli dokonany przez 

Niego cud i zjedli to, co otrzymali. 

 

Także Dwunastu odegrało ważną rolę w tym cudzie. Najpierw Jezus podzielił się z nimi 

swoją troską: „Żal mi tego tłumu!” (Mt 15,32). Następnie uczniowie zebrali swoje 

skromne zapasy i zanieśli je do Niego. A kiedy Jezus odmówił dziękczynienie i żywność 

została rozmnożona, to właśnie uczniowie rozdzielali ją zdumionym tłumom. 

 

 Jak widzimy, ludzie z dzisiejszej Ewangelii nie byli biernymi widzami.  

 Także i my nie powinniśmy nimi być – a zwłaszcza na Mszy świętej! 

 

Podobnie jak ludzie w czasach Jezusa 

przychodźmy na Mszę głodni Jego 

słowa i spragnieni Jego dotyku. 
 

 Uczestniczmy aktywnie we wszystkim, co się dzieje, słuchajmy z uwagą słowa 

Bożego, włączmy się w śpiew, a w czasie ofiarowania złóżmy Panu samych siebie                          

i wszystkie nasze sprawy. A kiedy Jezus przemieni ofiarowane Mu dary, podejdźmy do 

ołtarza, by otrzymać Chleb, który zaspokaja wszelki głód. 

Nasz Bóg jest Bogiem hojnym. Daje nam o wiele więcej, niż prosimy. Pyta, ile mamy 

„bochenków”, chociaż doskonale zna odpowiedź. Następnie bierze tę odrobinę, którą 

jesteśmy w stanie Mu ofiarować, i rozmnaża ją stokrotnie, napełniając nas swoją łaską.  

 

 Nieustannie, na każdej Mszy świętej, obdarza nas na nowo! 

 

„Jezu, oddaję Ci moje serce, mój umysł i moją wolę. Weź wszystkie moje 

dobre pragnienia, pobłogosław je i rozmnóż dla chwały Twojego królestwa”. 

 

Iz 25,6-10a       Ps 23,1-6 
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Lekcja    66                                         Temat:  Światło Pana 

(Ps 118,1.8-9.19-21.25-27:  Biblia Tysiąclecia) 
 

  (1) Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki.  

(8) Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. (9) Lepiej się uciec 

do Pana, niżeli zaufać książętom.  

(19) Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: chcę wejść i złożyć dzięki Panu. (20) Oto 

jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. (21) Dziękować Ci będę, że mnie 

wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem.  

(25) O Panie, wybaw! O Panie, daj pomyślność! (26) Błogosławiony, który 

przybywa w imię Pańskie! Błogosławimy wam z domu Pańskiego. (27)  

Pan jest Bogiem: niech nas oświeci! 

Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach, aż do rogów ołtarza. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Wyobraź sobie, że znajdujesz się w absolutnie ciemnym pokoju. Nic nie widać, trudno 

jest zorientować się, gdzie co jest. Teraz w tej ciemności ktoś włącza latarkę lub zapala 

świecę. To nikłe światełko całkowicie zmienia sytuację. Jak wielkie jest znaczenie światła! 

W Piśmie Świętym i liturgii motyw światła pojawia się tak często, że może nam 

umknąć jego znaczenie. Zatrzymajmy się więc na chwilę i zastanówmy,  
 

co takiego daje nam 

światło Pana. 

 



    Światło daje nam wgląd w siebie. 

 

Włączenie światła w ciemnym pokoju pozwala nam zobaczyć, co tam się znajduje. 

Światło dane nam przez Boga czyni to samo w wymiarze duchowym. Może na przykład jest 

w tobie wiele irytacji i złości wobec współmałżonka. Boże światło może pomóc ci odkryć, 

co leży u korzenia tych uczuć – uzmysłowić ci urazy i zranienia znajdujące się pod 

powierzchnią świadomości, ale także przypomnieć ci waszą wzajemną miłość, która w 

jakimś momencie zeszła na dalszy plan. Zaczniesz inaczej patrzeć na swego współmałżonka 

i dostrzegać możliwość dalszego wzrostu waszej miłości. 

 

   Światło ukazuje nam szerszą perspektywę. 

 

Ciemność nie pozwala nam spojrzeć szerzej. Koncentrujemy się jedynie na tym, w jaki 

sposób kolejne wydarzenia dotykają nas osobiście. Natomiast światło dane przez Boga 

ukazuje nam panoramę Jego planu zbawienia. Na przykład planujesz rodzinny wyjazd, a tu 

nagle zachorowało dziecko i musisz zostać z nim w domu. Na pierwszy rzut oka jest to 

zawód. Jednak twoje poświęcenie pozwoli odczuć dziecku, że jest kochane, co może 

pogłębić waszą wzajemną bliskość. Zamiast skupiać się na doznanym rozczarowaniu, 

możesz skupić się na otrzymanym błogosławieństwie. 

 

    Światło daje nam nadzieję.  

 

Ciemność napełnia nas lękiem przed tym, czego nie widać. Światło pomaga zobaczyć, 

gdzie mamy iść. Może masz przed sobą podjęcie ważnej decyzji i nie wiesz, co wybrać. 

Boże światło pomaga ci rozeznać sytuację. Niekoniecznie wskaże ci dokładnie, co masz 

robić, ale przypomni ci, w jakim kierunku zmierzasz. Ukaże ci twój cel ostateczny, to jest 

życie z Bogiem w niebie, i uświadomi obecność braci i sióstr towarzyszących ci w drodze. 

A to napełni cię nadzieją. Boże światło jest wokół ciebie. Jest w tobie. Daje ci lepsze 

poznanie siebie, perspektywę i nadzieję. 

 

„Panie, pomóż mi kroczyć w Twoim świetle”. 

 

Iz 26,1-6   Mt 7,21.24-27 
 

 

 

 

 

 



 

 

Niepokalane Poczęcie 

Najświętszej Maryi 

Panny 
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      Lekcja 67                                   Temat:    Podejmij duchową adopcję dziecka poczętego 

(Ef 1,3-6.11-12:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(3)Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana 

naszego Jezusa Chrystusa; 

który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach 

niebieskich - w Chrystusie. (4) W Nim bowiem wybrał nas przez 

założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 

obliczem. (5) Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów 

przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, (6)ku chwale 

majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.  

(11) W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem 

Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli (12) po to, 

byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem 

nadzieję złożyli w Chrystusie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 



 

 Napełnieni wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie.  

 Wybrani, by stać się świętymi i nieskalanymi.  

 Przeznaczeni na przybrane dzieci Boga.  

 

Wszystkie te sformułowania, opisujące odwieczny Boży plan wobec każdego z nas, 

nabierają szczególnego znaczenia, gdy odniesiemy je do Najświętszej Maryi Panny i Jej 

Niepokalanego Poczęcia. 

 

W tym szczególnym dniu oddajemy cześć Maryi 

 

 jako nowej Ewie, Kobiecie zachowanej od grzechu pierworodnego na mocy 

wyjątkowego daru Boga.  

Gdy zastanawiamy się, jak wyglądałaby ludzkość, gdyby nie grzech, spójrzmy na 

Maryję. Widzimy w Niej pokorną ufność w Boże prowadzenie. Widzimy dialog z Bogiem – 

zadawanie Mu pytań i rozważanie w ciszy serca Jego odpowiedzi. Nie zawsze dostrzegamy 

w Niej doskonały pokój, ale zawsze doskonałą wiarę. Dlatego Kościół nie przestaje nas 

zachęcać do wpatrywania się w Maryję jako naszą Matkę i wzór życia chrześcijańskiego.  
 

Będąc niepokalanie poczęta, Maryja otrzymała z góry wszystkie                                

te błogosławieństwa, które my teraz otrzymujemy w Chrystusie. 
 

 Przez Jego krzyż wszyscy staliśmy się synami i córkami Boga. Przez chrzest zostaliśmy 

oczyszczeni z grzechu pierworodnego. Przez dar Ducha Świętego staliśmy się świątynią 

Boga i możemy nieść Chrystusa światu. 
 

Otrzymując podobne łaski jak Maryja, naśladujmy Jej przykład. Codziennie otwartym 

sercem przyjmujmy Boży plan, nawet gdy wydaje się nam trudny do zrozumienia. 

Rozważając słowo Boże w ciszy serca, stawajmy się dla innych drogowskazami królestwa 

Bożego, pokazując im nowy sposób życia. Budujmy to królestwo, dając siebie ubogim. 

Trwajmy blisko Pana także w chwilach załamania, aby przyjąć Jego pociechę i 

przemieniającą moc.  

Owszem, Maryja jest błogosławiona najbardziej ze wszystkich ludzi, ale my także 

zostaliśmy napełnieni „wszelkim błogosławieństwem duchowym” (Ef 1,3). Maryja w 

sposób najdoskonalszy ukazuje nam, kim jesteśmy w Chrystusie. Nie traćmy z oczu tego 

wzoru!  
 

„Ojcze, ciesząc się dziś darami, których udzieliłeś Maryi, prosimy Cię, byś 

nas także przemienił swoją łaską i uczynił nowym stworzeniem”. 



 

Rdz 3,9-15    Ps 98,1-4   Łk 1,26-38 
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(Mt 9,35--10,1.5-8:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(35) Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych 

synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie 

słabości. (36) A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak 

owce nie mające pasterza. (37) Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie 

wielkie, ale robotników mało. (38) Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na 

swoje żniwo.  

(1) Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad 

duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie 

słabości. (2) A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i 

brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, (3) Filip i Bartłomiej, 

Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, (4) Szymon Gorliwy i Judasz 

Iskariota, ten, który Go zdradził. (5) Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im 

następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta 

samarytańskiego! (6) Idźcie raczej do owiec, które poginęły z 

domu Izraela. (7) Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. (8) Uzdrawiajcie 

chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! 

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

W Izraelu z czasów Jezusa pasterz i owce byli nierozłączni. Kiedy trzoda miała ruszyć 

w dalszą drogę, pasterz zwoływał swoje owce, a one, słysząc znajomy głos, szły za nim. 

Zagubiona owca, która odeszła tak daleko, że nie słyszała głosu prowadzącego ją pasterza, 

była praktycznie bezradna.  

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi swoim uczniom, że ludzie z okolicznych wiosek i 

miasteczek są jak „owce, które poginęły”. Oczywiście, tak naprawdę, nie byli oni 

bezradni ani zagubieni. Byli to zwykli ludzie, którzy ciężko pracowali, by zarobić na życie, 

i w miarę swoich możliwości próbowali wypełniać Boże przykazania. Jezus dostrzegł w 



nich jednak niezaspokojony głód serc. Pragnął, by usłyszeli i rozpoznali głos swego 

Pasterza. Dlatego posłał do nich uczniów.  

Dzisiaj, podobnie jak przed dwoma tysiącami lat, Jezus gromadzi swoje zagubione 

owce, posyłając do nich nas, swoich uczniów. Stawia na naszej drodze ludzi 

nieszczęśliwych, poranionych, potrzebujących dobrego słowa czy gestu. Nasza podnosząca 

na duchu obecność i współczujący głos mogą zjednać nam zaufanie tych „owiec”. Nasz głos 

może wówczas stać się dla nich głosem prowadzącym do Chrystusa, Pasterza ich dusz. 

 

Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pomyśl o tych twoich krewnych i 

znajomych, którzy nie słyszą czułego głosu Dobrego Pasterza. Czy jest coś, co możesz 

zrobić, by stać się echem tego głosu i przywołać ich do Pana? Staraj się przezwyciężać 

pokusę krytykowania i używania ostrych słów, a w zamian mów rzeczy budujące i okazuj 

zrozumienie. 

Możesz na przykład zaprosić na kawę sąsiada, który niedawno sprowadził się na twoją 

ulicę. Spróbuj poznać go bliżej, wysłuchaj tego, co będzie miał ci do powiedzenia o swojej 

rodzinie czy pracy. Twoja otwarta, przyjazna postawa pozwoli mu poczuć się bezpiecznie i 

z czasem będziesz miał okazję podzielić się z nim swoją wiarą. 

 

   Jezus posyła nas do swoich owiec. 

   Czyńmy wszystko, by usłyszały Jego miłosierny głos. 

 

„Jezu, Ty jesteś Dobrym Pasterzem. Pomóż mi iść do Twoich zagubionych 

owiec, aby i one miały udział w obfitym życiu, którym mnie obdarzasz”. 

 

Iz 30,19-21.23-26         Ps 147,1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadeszła druga niedziela Adwentu i każdy z nas otrzymał 

właśnie zaproszenie następującej treści: 

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. 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :                          

10 grudnia 2017 

 (Mk 1, 1-8:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. (2) Jak 

jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; 

on przygotuje drogę Twoją. (3) Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę 

Panu, Jemu prostujcie ścieżki. (4) Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił 

chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. (5) Ciągnęła do niego cała 

judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego 

chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy. (6) Jan nosił odzienie 

z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem 

leśnym. (7) I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 

godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. (8) Ja chrzciłem 

was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Witaj w Adwencie – czasie nadziei i oczekiwania! 
 

 

 Duch Święty – to Jego obecność zmienia wszystko.  

 Jan głosił chrzest nawrócenia, ale także zapowiadał przyjście kogoś mocniejszego 

od siebie, kto napełni nas Duchem Świętym.  
 

Na czym polega różnica? 



 

Chrzest Janowy polegał na przebaczeniu już popełnionych grzechów. Jan Chrzciciel 

chciał, żeby ludzie, przygotowując się na przyjście Mesjasza, uporali się ze swoją 

przeszłością. Z kolei Duch Święty koncentruje się na przyszłości. Przychodzi, by nas 

kształtować i prowadzić do królestwa niebieskiego. 

 

Chrzest Jana miał na celu tylko jedno – przebaczenie grzechów.  

 

Działanie Ducha Świętego             

ma wiele celów. 
1. Objawia nam miłość Boga do nas. 

2. Pomaga zrozumieć Pismo Święte.  

3. Uczy patrzeć na innych jako na naszych braci i siostry. 

4. Gromadzi nas we wspólnocie Kościoła i pomaga współpracować dla królestwa 

Bożego.  

 

A nie jest to jeszcze koniec listy. 

 

 Podczas chrztu włączającego nas w Chrystusa otrzymujemy obydwa te 

błogosławieństwa – zostajemy obmyci z grzechów i przyjmujemy Ducha Świętego. Jezus 

nie odmawia nam niczego! Wszystko to zawiera się w jednym darze, który jest „nasieniem 

wiary”. Jeśli chcemy, by łaska chrztu zaowocowała w naszym życiu, troskliwie pielęgnujmy 

otrzymane nasionko. 

 

W zrozumieniu tego może nam pomóc prosta analogia.  

 

Większość z nas przechodzi na zdrową dietę głównie po to, by stracić na wadze, ale nie 

znaczy to, że zmiana nawyków żywieniowych nie będzie miała żadnych innych skutków. 

Wraz ze spadkiem wagi obniża się również poziom cholesterolu i wzmacnia się system 

odpornościowy. Mamy więcej energii i lepiej śpimy. Chcieliśmy jedynie stracić na wadze, a 

tymczasem na lepsze zmieniło się dużo więcej.  

 

 

Podobnie dzieje się, gdy zaczynamy się troszczyć 

o otrzymane na chrzcie ziarno wiary. 



 

Nie tylko doświadczamy Bożego przebaczenia, ale zaczynamy odczuwać działanie 

Ducha Świętego w różnych obszarach naszego życia. Mocniej uświadamiamy sobie miłość 

Bożą i sami stajemy się bardziej kochający. Budzi się w nas współczucie dla cierpiących. 

Znajdujemy siłę do opierania się pokusom. Mówiąc najkrócej, stajemy się nowym 

stworzeniem.  

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za dar Ducha Świętego.                     

Proszę, pomóż mi wzrastać w wierze”. 

 

Iz 40,1-5.9-11     Ps 85,9-14    2 P 3,8-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komentarze do codziennej Ewangelii: 

 

Poniedziałek 4 XII 2017 

 

 
 

Cudu doświadcza poganin, człowiek nienależący do Ludu Bożego. Daje on świadectwo 

wiary, której nie okazali Żydzi. Stąd Jezus przedstawia go jako członka nowego Ludu 

Bożego, który nie będzie już tworzony przez należących do jednego rodu, do rodu 

Abrahama, ale przez mających wiarę jak Abraham. Mesjańska szczęśliwość królestwa 

Bożego opisana jest przez Jezusa jako uczta, podczas której poganie będą 

współbiesiadnikami patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba. 
 

(5) Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, (6) mówiąc: 

Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. (7) Rzekł mu Jezus: 

Przyjdę i uzdrowię go . (8) Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, 

abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska 

zdrowie. (9) Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: 

Idź! - a idzie; drugiemu: Chodź tu! - a przychodzi; a słudze: Zrób to! - a 

robi. (10) Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: 

Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej 

wiary. (11) Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu              

i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. 

 

Lud Izraela zaprzecza swojej wierze w Pana: chce się zbawić o własnych siłach i odrzuca 

Chrystusowe zbawienie. Tymczasem zbawienie dokonuje się dzięki wierze, a nie dzięki 

przynależności do tradycji, narodu, religii czy rodzimy. Ten, kto wierząc, że służy Bogu, 

domaga się, aby to On jemu służył, albo posługuje się Nim do własnych celów, został 

wezwany nadaremnie i na uczcie będzie musiał ustąpić miejsca innym, którzy wydają się 

mniej gotowi, by w niej uczestniczyć.  

Ów setnik, pierwszy spośród wieli czcicieli, którzy przybędą z daleka, aby uznać 

prawdziwego Boga, staje się ich pierwowzorem. Jego miłość do bliźnich i wiara są tak 

wielkie, że zasługują na pochwałę Jezusa.  

Wielka jest również jego pokora. Jego słowami:  

"Panie, nie jestem godzien ..." posługujemy się do dzisiaj, przygotowując się 

do przyjęcia Chrystusa w Eucharystii. Miliony wierzących w każdym czasie i w każdym 

miejscu uznało i wciąż uznaje te słowa za swoje. 

"Wielu ze Wschodu i Zachodu 

przyjdzie do królestwa niebieskiego" 

(Mt 8, 5-11) 



Komentarze do codziennej Ewangelii: 

 

Wtorek 5 XII 2017 

 

 
 

Fragment, który Mateusz przytacza pod koniec działalności w Galilei (Mt 11,25.27), 

zostaje umieszczony przez Łukasza w kontekście podróży Jezusa do Jerozolimy. Wyrażenia 

wprowadzające mają podniosły charakter i podkreślają znaczenie całej treści. Głęboka więź 

miłości i wzajemne poznanie Ojca i Syna stają się udziałem prostaczków. Bóg objawia się             

i udziela człowiekowi, który przyjmuje Jego dar. Łukasz kończy błogosławieństwem 

odnoszącym się do tych, którzy żyjąc w czasach ostatecznych, cieszą się pełnią objawienia 

misterium Boga. 
 

(21) W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym 

i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 

mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie 

było Twoje upodobanie. (22) Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie 

wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn 

zechce objawić. (23) Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: 

Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. (24) Bo powiadam wam: 

Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i 

usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. 
 

Zbliżające się królestwo odwraca porządek wartości i rzeczywistości ziemskich, 

sprzyjając przede wszystkim maluczkim, prostaczkom i ubogim Pana, to znaczy wszystkim, 

którzy są przekonani o własnej małości i nicości i pozwalają się napełnić mądrością Boga. 

Źródłem tego zrozumienia nie jest zwyczajna ludzka wiedza - ono dociera do nas drogami 

Bożej miłości. Ludzie pokorni i prości są w bezpośrednim kontakcie z Bogiem. To oni będą 

oglądać Boga (por. Mt 5,8). 

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus stwierdza: "Czuję, że gdybyś - co niepodobna - 

znalazł duszę słabszą i mniejszą niż moja, z radością obsypałbyś ją jeszcze większymi 

łaskami, gdyby tylko z całkowitą ufnością powierzyła się Twemu nieskończonemu 

miłosierdziu". 

To echo słów z pieśni Maryi (Magnificat): "Bo spojrzał na uniżenie swojej 

służebnicy. Odtąd wszystkie pokolenia będą mnie nazywać szczęśliwą" (Łk 1,48) 

 

"Jezus rozradował się w Duchu 

Świętym" 

(Łk 10,21-24) 



Komentarze do codziennej Ewangelii: 

 

Środa  6 XII 2017 

 

 
 

W odróżnieniu od pierwszego rozmnożenia chleba to drugie związane jest z bezpośrednią 

inicjatywą i współczuciem, które Chrystus odczuwa wobec tłumu. Wyraźnie podkreślony 

zostaje tutaj mesjański głód rzesz ludzkich. Ewangelista Jan zaznacza, że głód ten zostaje 

zaspokojony przez wiarę w Jego słowo i spożywanie jego ciała (J 6,26-51). Jezus nie 

pragnie zostać królem jako głosiciel nowinek wśród ludu, dlatego po nakarmieniu tłumu 

oddala się. 
 

 (29) Stamtąd podążył Jezus dalej i przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam 

siedział. (30) I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, 

niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. (31) Tłumy 

zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą.              

I wielbiły Boga Izraela. (32) Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal Mi tego 

tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, 

żeby kto nie zasłabł w drodze. (33) Na to rzekli Mu uczniowie: Skąd tu na pustkowiu 

weźmiemy tyle chleba żeby nakarmić takie mnóstwo? (34) Jezus zapytał ich: Ile macie 

chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i parę rybek. (35) Polecił ludowi usiąść na ziemi; (36) wziął 

siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś 

tłumom. (37) Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych 

koszów.  

 

Rozmnożenie chleba symbolizuje i zapowiada Ucztę eucharystyczną, na którą zaproszeni 

są wszyscy, ale pierwszeństwo mają ubodzy, chorzy, pokorni, potrzebujący i ci, którzy im 

pomagają. Jeśli idziemy do Jezusa z pokorą, świadomi naszej nędzy, On nas uzdrawia za 

sprawą sakramentów, przede wszystkim sakramentów pokuty i Eucharystii. Kilka chlebów  

i kilka ryb staje się materią zbawienia, cudu, życia. We Mszy św. materia naszych 

uczynków, naszej pracy, cierpień i radości, zostaje przyjęta i przemieniona, stając się 

integralną częścią ofiary składanej na ołtarzu. 

Gdy Jezus nakazuje, by zebrano resztki pożywienia, nie tylko przypomina nam o tym, że 

najmniejszy dar Boży nie może się zmarnować, ale też o obowiązku dbałości o szczegóły, 

konieczności zwrócenia uwagi na rzeczy drobne, jakie możemy ofiarować. Dla naszej 

cywilizacji obfitości i przesytu może to być również wezwanie do większej wielkoduszności 

i prostoty w korzystaniu z dóbr materialnych. 

Jezus ociera łzy i daje cudowny 

pokarm 

(Mt 15, 29 - 37) 



Komentarze do codziennej Ewangelii: 

 

Czwartek  7 XII 2017 

 

 
 

Czytany fragment Ewangelii stanowi zakończenie Kazania na górze. Jego główną myśl 

można wyrazić następująco: abyśmy mogli wejść do królestwa niebieskiego, powinniśmy 

być ludźmi roztropnymi. Nie wystarczy wierzyć, że Jezus jest Panem, konieczne jest 

jeszcze pełnienie woli Ojca, to znaczy wprowadzanie w życie Jego prawa (por. 1J 2,7). 

Jezus oczekuje na podjęcie decyzji. 
 

(21) Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa 

niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest                                 

w niebie.  (24) Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można 

porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. (25) Spadł 

deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie 

runął, bo na skale był utwierdzony. (26) Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a 

nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój 

zbudował na piasku. (27) Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły 

się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki . 
 

Nasza wiara opiera się na słuchaniu słowa Bożego, ale wierność temu słowu domaga się, 

abyśmy przemieniali nasze życie i podejmowali konkretne działania, by nie pozostawało 

ono tylko martwa literą.  

 

Bóg jest skałą, na której mamy budować. 

 

Bez fundamentu, którym jest życie wewnętrzne karmione słowem Bożym, nie można 

budować, czyli wcielać wiary w czyn. Z drugiej strony pobożne życie oderwane od 

rzeczywistego praktykowania cnót jest jałowe. Zarówno indywidualny, jak i wspólnotowy 

werbalizm religijny, a także liturgiczny okazuje się pobożną iluzją, jeśli swoich słów nie 

potwierdza się życiem pracowitym i pełnym zaangażowania. 

 

 Prawy i autentyczny chrześcijanin, zatroskany i oddany działaniu, aktywnie 

zaangażowany w świecie nie traci kontaktu z Bożym fundamentem. 

Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do 

królestwa niebieskiego 

(Mt 7,21.24-27) 



Komentarze do codziennej Ewangelii: 

 

Piątek  8 XII 2017 

 

 
 

Uzdrowienie dwóch niewidomych ukazuje nam Jezusa jako tego, który przynosi 

przejrzenie (por. J 1,5.9; 8,12 ; 9, 39-41; 12, 46; Łk 2,32). Przez ten cud Jezus odpowiada 

na wiarę w Niego jako Mesjasza ("Syn Dawida"; por. Mt 1,1); ich oczy były zgaszone, ale 

w ich duszy było światło. Krótki dialog Jezusa z niewidomymi służy do zmierzenia ich 

wiary. Surowy nakaz, by nikomu nie opowiadali o doznanym uzdrowieniu, ma zapobiec 

zgubnemu postrzeganiu Jezusa tylko jako uzdrowiciela dokonującego zdumiewających 

czynów. Takie nieporozumienie mogłoby spowodować egoistyczne wykorzystywanie Jego 

osoby i wzbudzać niezdrową, próżną ciekawość. A to coś zupełnie innego niż wiara. 
 

(27) Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: 

Ulituj się nad nami, Synu Dawida! (28) Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do 

Niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: Tak, 

Panie! (29) Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się 

stanie! (30) I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech 

się nikt o tym nie dowie! (31) Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po 

całej tamtejszej okolicy. 
 

Wszyscy w pewnym sensie jesteśmy niewidomi. 

Abyśmy zostali uzdrowieni, musimy rozpoznać Jezusa i błagać Go o światło. 

 

Musimy mieć odwagę, by wyjść na drogę i prosić przechodzącego Pana. On nie wkracza 

w nasze życie wbrew naszej woli. Czeka, aż nieco uchylimy przed Nim nasze serce, aż 

zrobimy miejsce na Jego tajemniczą obecność. Faryzeusze uważają, że mają oczy otwarte, i 

z powodu swojej zarozumiałości zostają przez Jezusa nazwani ślepymi. By uzdrowić 

niewidomych, Jezus swoją uzdrowicielską moc ukazuje poprze zewnętrzny znak. 

Oczywiście to nie ów znak ich zbawia, ale wiara w Jezusa. 

Podobnie życie Boże przekazywane jest i wzrasta przez sakramenty i wiarę. 

 

 Jakie jest nasze podejście do tych znaków spotkania z Chrystusem Zbawicielem? 

Uzdrowienie niewidomych, którzy 

uwierzyli w Jezusa 

(Mt 9,27-31) 


