
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                          

18 grudnia 2017 

Lekcja  73                                   Temat:   Piękno wolnej woli 
(Mt 1, 18-24 :  Biblia Tysiąclecia) 

 

(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. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Warto zauważyć, że Józef mógł nie zgodzić się zostać mężem Maryi. 

  

 Co by się wówczas stało?  

 

 Ominąłby go zaszczyt wychowywania Jezusa i bycia przy Nim, gdy dorastał. 

 Nie troszczyłby się o Maryję i nie cieszył Jej wsparciem i miłością.  

 A gdyby w końcu uświadomił sobie, kim jest Ten, którego Maryja nosiła w łonie, 

prawdopodobnie do końca życia żałowałby swojej decyzji.  

 

Ponieważ jednak Józef posłuchał Boga, stał się już na zawsze 

częścią historii zbawienia. 



Jak na kogoś, kto na kartach Pisma Świętego nie wypowiada ani jednego słowa, to jego 

nieme „tak” ma ogromną wymowę. Pozwoliło ono powstać Świętej Rodzinie, a dla nas 

jest wzruszającą ilustracją tego, jakie owoce mogą przynieść ufność, oddanie i wiara. 

 

 Jest wprawdzie wątpliwe, czy którakolwiek z naszych decyzji będzie miała aż tak 

doniosłe konsekwencje, jak decyzja Józefa, ale mimo to nasze „tak” lub „nie” nie jest bez 

znaczenia. Nadaje konkretny bieg wydarzeniom, zamykając drzwi wielu innym 

możliwościom.  

 

Na tym polega całe piękno wolnej woli – 

 

za każdym razem, gdy mówimy Bogu „tak” – nawet w najdrobniejszych sprawach – 

stawiamy kolejny krok na drodze, którą On nam wyznaczył – drodze prowadzącej do 

nieba. Co więcej, za każdym razem gdy mówimy Bogu „tak”, On odpowiada na nie 

swoim „tak”. Napełnia nas łaską, zapewnia o swojej obecności i stopniowo przemienia 

nas na wzór swego Syna, Jezusa. 

 

Bóg zawsze kieruje do nas jakieś wezwanie. Zwykle pociąga ono za sobą drobne, 

codzienne decyzje. Jeśli jednak w tych błahych sprawach będziemy wierni Bogu, 

przygotują nas one do podjęcia ważniejszych, bardziej brzemiennych w skutki decyzji, 

przed jakimi Bóg nas postawi. 

 

Podobnie działo się w życiu Józefa.  

 Będąc „człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1,19), próbował mówić Panu „tak” 

we wszystkich dziedzinach swojego życia – w warsztacie stolarskim, w rodzinie, 

na rynku miejskim i w ciszy swego serca.  

 Każda z tych „małych” decyzji umacniała go i prowadziła do powiedzenia Bogu 

„tak”, gdy stanął przed najpoważniejszą decyzją swego życia.  

 

Zawsze pamiętajmy o tym, że: 

  

 na każde „tak” dane Bogu odpowiada On swoją mocą i łaską. 

 

„Panie, pomóż mi dochować Ci wierności w rzeczach małych, abym mógł pójść za 

Tobą wszędzie tam, gdzie mnie poprowadzisz”. 

 

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

 

 



ERO CRAS - Jutro przybędę 

 

Antyfona to krótki refren, który rozpoczyna i kończy psalm w liturgii godzin. 

Antyfony mszalne pełniły rolę śpiewu na wejście czy na komunię świętą. W liturgii 

nieszporów od 17 do 23 grudnia pojawia się cykl siedmiu specjalnych Wielkich 

Antyfon poprzedzających hymn Magnificat. Wszystkie zaczynają się od okrzyku "O", 

stąd ich nazwa antyfony "O".  

Słyszymy je także podczas Mszy świętej w aklamacji Alleluja przed Ewangelią 

(choć to bez owego "O"). Ich autorstwo przypisuje się św. Grzegorzowi Wielkiemu, 

więc liczą sobie prawie 1,5 tys. lat. Każda z antyfon ma podobną strukturę. Zaczyna 

się od tytułu Mesjasza, zaczerpniętego z Pisma Świętego, potem jest wskazanie na 

jakieś Boże działanie w historii zbawienia, na koniec modlitwa prośby. Te siedem 

antyfon to jak siedem westchnień pełnych oczekiwania, żaru, miłości do tego, który 

jest tuż tuż.  

 Jest w nich ukryty pewien szyfr. 

 Aby go odczytać, trzeba wymienić pierwsze słowa łacińskich wersji: 

O Sapiencia, O Adonai, O Radix, O Clavis, O Oriens, O Rex, O Emmanuel. 

Pierwsze litery, czytane od ostatniej do pierwszej, tworzą zawołanie:                        

ERO CRAS, co znaczy "przybędę jutro". 

    Z każdą antyfoną jesteśmy bliżej tajemnicy Słowa, które stało się ciałem. 

Ostatni tydzień Adwentu 

wprowadza w tajemnicę 

Wcielenia. Liturgia kieruje naszą 

uwagę na bliskie narodziny 

Jezusa. Perełką katolickiej 

tradycji są tzw. antyfony „O”, 

które nawiązują do proroctw 

zapowiadających Mesjasza. 



 

17 XII      (O Sapiencia) 

 

 

O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, Ty obejmujesz 

wszechświat od krańca do krańca i wszystkim rządzisz z mocą 

i słodyczą; przyjdź i naucz nas dróg roztropności. 

 

 

Mądrość w Biblii to nie tyle ludzki rozum, ile słowo Boga. To odwieczny sens 

i ład świata ukryty w Bogu, który objawia się w dziele stworzenia. To Boża 

rozumność, logos, jak mawiali Grecy.  

„Bóg rzekł i stało się”, czytamy w Księdze Rodzaju. Bóg stworzył świat mocą 

swego słowa i tchnienia.  

„Wyszłam z ust Najwyższego” – tak mówi uosobiona Mądrość w Księdze 

Syracha (24,3).  

Tę Mądrość można utożsamiać ze Słowem (Logos), o którym pisze św. Jan 

w Prologu swej Ewangelii.  

Druga część antyfony nawiązuje do słów z Księgi Mądrości (8,1), gdzie czytamy, 

że Mądrość „sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią”.  

Bóg nie tylko stworzył świat, ale nim kieruje. Z mocą i słodyczą. Co za 

połączenie!  

Wezwanie „przyjdź” to zaproszenie Mesjasza, który będzie wcieleniem 

odwiecznej Mądrości Boga. On nas nauczy mądrości.  

Nasz ludzki rozum, poddany rozumowi Boga, zyska moc i słodycz. 

 

 



18 XII      (O Adonai) 

 

 

O Adonai, Wodzu Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się 

Mojżeszowi i na Synaju dałeś mu Prawo, przyjdź nas wyzwolić swym 

potężnym ramieniem. 

 

 

Ta antyfona nawiązuje do wyjścia Izraelitów z Egiptu. 

 "Adonai", czyli "mój Pan", to określenie Boga używane przed pobożnych 

Żydów, którzy uważali, że nie wolno wymawiać imienia Boga Jahwe. 

 Mamy tu odniesienie do historii Mojżesza.  

Pan objawił się Mojżeszowi w płonącym krzewie, wtedy przedstawił mu się jako 

Jahwe ("Jestem") i zapowiedział wyzwolenie z niewoli (Wj 3).  

Na Synaju Bóg dał Mojżeszowi tablice przykazań (Wj 20) i zawarł z ludem 

przymierze.  

Prawo było wyrazem miłości Boga do ludu.  

"Przyjdź, aby nas wyzwolić" to wołanie o wyzwolenie nas z niewoli grzechu.  

Wyciągnięte ramię Pańskie to częsty w Starym Testamencie symbol Bożej mocy i 

potęgi.  

Mojżesz jest zapowiedzią Jezusa.  

Zwłaszcza Ewangelia Mateusza pokazuje Jezusa jako nowego Mesjasza, który na 

Górze Błogosławieństw ogłasza nowe prawo i wyzwala z niewoli duchowej. 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                          

19 grudnia 2017 

           Lekcja  74                                       Temat:    Bóg mówi do nas. 
(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” 



Wyobraź sobie, jak trudne było dla Zachariasza to przymusowe milczenie przez 

dziewięć długich miesięcy.  

 W jaki sposób miał prowadzić interesy? 

 Jak wypełniać posługę kapłańską?  

 Jak komunikować się ze swoją żoną Elżbietą i innymi ludźmi? 
 

 Pismo Święte nie mówi nam, co Zachariasz robił w tym czasie, ale możemy się 

domyślić, że intensywnie uczył się cierpliwości i zaufania do Boga. Pan wykorzystał ten 

czas, by przygotować Zachariasza do roli ojca Jana Chrzciciela. Wychowywanie każdego 

dziecka jest dużym wyzwaniem, wyobraźmy więc sobie, przed jak wymagającym 

zadaniem stanął Zachariasz, który miał uformować nowego Eliasza, posłańca 

zapowiadającego przyjście Mesjasza. To dobrze, że wcześniej mógł poświęcić tyle czasu 

na refleksję w ciszy!  

Katolicka pisarka i poetka, Caryll Houselander, pisała o wartości ciszy                            

w następujących słowach: 
 

„Bóg mówi cicho, Bóg mówi w twoim 

sercu; jeśli twoje serce jest pełne hałasu 

i zgiełku świata, nic nie usłyszysz”. 
 

 To w ciszy uświadamiamy sobie własną pustkę i tęsknotę za Panem. Zbyt długie 

przebywanie wśród hałasu i zgiełku świata przytępia nasze duchowe zmysły. Wydaje nam 

się, że prowadzimy pełne, satysfakcjonujące nas życie, podczas gdy w rzeczywistości 

przeskakujemy z jednego rozproszenia w drugie. Dopiero w ciszy zaczynamy słyszeć głos 

Pana.  

W tych ostatnich przedświątecznych dniach szukaj w ciszy serca obecności Pana. 

Może wygospodarujesz trochę czasu na adorację przed tabernakulum czy cichą modlitwę 

w domu. Nic nie mów, po prostu stań przed Jezusem i trwaj w Jego obecności. Być może 

nic szczególnego się nie wydarzy. Jeśli jednak pozostaniesz wierny tej modlitwie, nie 

doznasz zawodu. Bóg będzie do ciebie mówił. Obdarzy cię swoim pokojem, zapewni o 

swojej miłości. On pragnie spędzać czas z tobą! 

Po narodzeniu Jana „otworzyły się usta” Zachariasza i „mówił, błogosławiąc 

Boga” (Łk 1,64). Czas spędzony w ciszy zaowocował radością i ufnością w Panu. Czegoś 

podobnego możemy doświadczyć, jeśli będziemy trwać przed Bogiem w ciszy. 
 

„Panie, pomóż mi szukać Cię i znajdować w ciszy mego serca”. 
 

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



19 XII      (O Radix) 

 

 

O Korzeniu Jessego, który się wznosisz jako znak dla narodów, 

przed Tobą zamilkną królowie, a ludy modlić będą się do Ciebie; 

przyjdź nas wyzwolić, już dłużej nie zwlekaj. 

 

 

Jesse to ojciec króla Dawida.  

Jego imię pojawia się w genealogii Jezusa u Mateusza i Łukasza.  

Prorok Izajasz zaczyna poemat o Mesjaszu od słów: "Wyrośnie różdżka z pnia 

Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni" (11,1). 

 Antyfona cytuje wiersz z Izajasza: "Korzeń Jessego stać będzie na znak dla 

narodów" (11,10).  

Ta mesjańska zapowiedź była inspiracją dla motywu w sztuce - tzw. drzewa 

Jessego - artystycznego wyobrażenia rodowodu Jezusa.  

Kolejna część antyfony nawiązuje do Izajaszowych Pieśni o słudze Jahwe:  "Tak 

mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, 

czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego" (Iz 52,15).  

Jest tu ukryta zapowiedź męki i śmierci Mesjasza. 

Królowie zamilkną w obliczu władcy na tronie krzyża.  

Tylko miłość naprawdę rządzi.  

 

"Nie zwlekaj" - wybrzmiewa tu święta niecierpliwość. 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                          

20 grudnia 2017 

      Lekcja 75                                    Temat:     Dla Boga wszystko jest możliwe   

(Łk 1,26-38:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(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>. (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. (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” 

 

Rozważając dziś tajemnicę zwiastowania, 

zwróćmy się do naszego Ojca niebieskiego, który          

z radością dokonuje rzeczy niemożliwych: 
 



„Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Wypowiedziałeś słowo i świat 

zaczął istnieć. Z chaosu i nicości wyprowadziłeś życie i światło. Obiecałeś bezdzietnemu 

Abrahamowi niezliczone potomstwo i dotrzymałeś słowa. Wciąż na nowo wzbudzasz 

życie tam, gdzie wszystko wydaje się pogrążone w śmierci. Żadna przeszkoda nie jest dla 

Ciebie zbyt wielka.  

 

Myślę o Elżbiecie, matce Jana Chrzciciela. Czasami czuję się tak samo jak 

ona, widząc, że choć mam już za sobą wiele lat życia, nie pozostawię po sobie niczego, co 

mogłoby zapewnić mi szacunek, czy choćby pamięć. Jednak pustka Elżbiety, a nawet jej 

bezpłodność, nie była dla Ciebie przeszkodą. Obiecałeś, że urodzi syna, który będzie dla 

niej radością i weselem, i tak się stało.  

Dlatego, Ojcze, nie boję się przyznać do tych miejsc w moim życiu, które wydają mi się 

puste i martwe. Wierzę, że Ty możesz je ożywić i sprawić, że wydadzą owoc.  

 

Myślę też o Najświętszej Maryi Pannie. Z pewnością miała jakieś 

plany, marzenia. Ja też mam swoje skryte nadzieje i pragnienia, chociaż nie wiem, czy 

będę w stanie je zrealizować. Ty wszedłeś w życie Maryi w zupełnie nieoczekiwany 

sposób, czyniąc z Niej Matkę Twojego Syna. Z pokorą proszę, byś i mnie pomógł wydać 

owoc, jakiego Ty pragniesz. Postaram się dziś mówić Ci «tak» i czekać z ufnością na 

wypełnienie się Twojej woli. 
 

Panie, dla Ciebie nie ma 

rzeczy niemożliwych! 
 

Wierzę w tę prawdę mocniej niż we wszystkie niemożności, które dostrzegam w moim 

życiu. Wraz z Maryją wierzę, że wydam owoc, jeśli nawet nie rozumiem, w jaki sposób to 

się stanie. Wraz z Elżbietą nie tracę ufności, nawet gdy moje położenie wydaje się 

beznadziejne. Dziękuję Ci za te wszystkie sytuacje, w których obdarzasz mnie swoim 

życiem, i oczekuję z radością tego, co jeszcze będziesz czynił!”. 

 

„Ojcze niebieski, który powołałeś wszystko z nicości do istnienia, 

wychwalam Cię, gdyż dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych”. 

 

Iz 7,10-14  Ps 24,1-6 

 

 



20 XII      (O Clavis) 

 

 

O Kluczu Dawida i Berło domu Izraela, Ty, który otwierasz,               

a nikt zamknąć nie zdoła, zamykasz, a nikt nie otworzy; przyjdź                     

i przyprowadź  z więzienia człowieka, pogrążonego                                        

w mroku i cieniu śmierci. 

 

 

O kluczu Dawidowym pisze najpierw Izajasz: "Położę klucz domu Dawidowego 

na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie 

otworzy" (22,22). 

 Prorok odnosi tę zapowiedź do konkretnej osoby, do Eliakima.  

W Apokalipsie padają słowa zmartwychwstałego Pana: "To mówi Święty, 

Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten co otwiera, a nikt nie zamknie,             

i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera" (3,7).  

Klucz to symbol władzy.  

Dawid był w Starym Testamencie ukazany jako władca idealny, który zapowiada 

nadejście Mesjasza, doskonałego króla.  

Prośba o wyprowadzenia z więzienia ma też wiele odniesień biblijnych.  

Śmierć kojarzono z otchłanią, która była formą uwięzienia człowieka. Jezus, sam 

umierając, schodzi do Otchłani i z tego więzienia uwalnia umarłych. 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                          

21 grudnia 2017 

Lekcja    76                                         Temat:    Boża obecność 

 (Pnp 2, 8-14:  Biblia Tysiąclecia) 
 

(8) Cicho! Ukochany mój! Oto on!                     

Oto nadchodzi! 

Biegnie przez góry, skacze po pagórkach. (9) Umiłowany mój podobny do 

gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, 

zagląda przez kraty. (10) Miły mój odzywa się i mówi do mnie: Powstań, 

przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź! (11) Bo oto minęła już zima, deszcz 

ustał i przeszedł. (12) Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania 

winnic, i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. (13) Drzewo figowe 

wydało zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną. Powstań, 

przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź! (14) Gołąbko ma, [ukryta] w 

zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści, ukaż mi swą twarz, 

daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki jest głos twój                   

i twarz pełna wdzięku. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

To zdumiewające, do czego są w stanie posunąć się ludzie, aby wziąć udział w jakiejś 

imprezie czy zdobyć coś, na czym im naprawdę zależy. W mediach często oglądamy 

zdjęcia osób stojących całą noc w kolejce pod sklepem, żeby zdobyć najnowszy model 

telefonu komórkowego czy bilety na premierę długo oczekiwanego filmu. 

 

Dzięki Bogu za to, że pozyskanie Jego łaski nie wymaga od nas aż takich zabiegów! 

Znamy oczywiście liczne opowieści o świętych, którzy spędzali całe noce na modlitwie. 

Jednak nie postępowali tak z przekonania, że w przeciwnym razie Bóg pozostawi ich w 

wewnętrznej pustce, ale ponieważ wiedzieli, jak jest dobry i hojny. Wiedzieli, że Jego 

łaska nigdy nie zostanie „wysprzedana”. Chcieli otrzymać jej jak najwięcej po to, by móc 

ją rozdawać.  



    Pismo Święte mówi jasno, że przebywanie w Bożej 

obecności zmienia życie.  

 

Pieśń nad Pieśniami w poetyckim obrazie ukazuje nam, jak miłość Boża dociera do 

naszych serc, wypełniając je tak, jak nie zdoła tego uczynić żadna inna miłość. Księga 

Psalmów zawiera wiele płynących z serca okrzyków radości i wdzięczności za miłość 

Boga i Jego błogosławieństwo.  

 
 

    Jezus ofiaruje ci dziś dar swojej obecności. 
 

Nie musisz czekać w długiej kolejce ani martwić się, że zniknie, zanim do Niego 

dotrzesz. Czeka na ciebie, gotów cię przyjąć z radością. Nieważne, w jaki sposób do Niego 

przychodzisz. Możesz Go znaleźć klęcząc w kaplicy, śpiewając kolędy we własnej kuchni, 

a nawet tańcząc przy pieśniach chwały. Możesz doświadczyć Jego obecności w zupełnie 

inny sposób niż sąsiadka czy nawet twój własny mąż. Nie ma to większego znaczenia.  

 

Liczy się przede wszystkim to, że Jezus jest z tobą i pragnie dać ci się odnaleźć. Nie ma 

lepszego miejsca na ziemi niż to w obecności Jezusa, twojego Przyjaciela i Zbawcy! 

 

„Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że wołasz mnie do siebie. Dziękuję Ci za 

przywilej przebywania z Tobą w mojej codzienności”. 

 

Albo: So 3,14-17  Ps 33,2-3.11-12.20-21 

A w dzisiejszej Ewangelii 

czytamy, jak przybywająca do 

Elżbiety brzemienna Maryja 

wzbudza w niej podziw                        

i zachwyt. 
 

Nawet nienarodzony Jan 

Chrzciciel skacze z radości w 

obecności Jezusa!  
 

Wciąż widzimy, jak zmienia się 

życie ludzi, gdy znajdą się w Bożej 

obecności.  

 



21 XII      (O Oriens) 

 

 

O Wschodzie, Blasku Światła wiecznego i Słońce sprawiedliwości, 

przyjdź i oświeć siedzących  mroku i cieniu śmierci. 

 

 

Mnóstwo jest biblijnych fragmentów, które mówią o Bogu jako światłości. 

Nadejście Mesjasza porównywane jest często do wschodu Słońca.  

Prorok Malachiasz zapowiada: "A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce 

sprawiedliwości" (3,20).  

W Pieśni Zachariasza czytamy o "serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas 

nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu 

śmierci mieszkają" (Łk 1, 78-79).  

Kościoły katolickie były zorientowane, czyli skierowane na wschód (łac. orient).  

To był kierunek modlitwy, który wyrażał oczekiwanie na ponowne przyjścia 

Chrystusa, wyjście naprzeciwko nadchodzącemu Panu.  

Prawdziwe oświecenie, może przynieść tylko Bóg, Tylko On może poradzić sobie 

ze śmiercią.  

Wszelkie inne ruchy anty - Boże, nazywające siebie "oświeceniem" są raczej 

zaciemnieniem. 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :                          

22 grudnia 2017 

(Łk 1,46-56 :  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(46) Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana,  

 

(47) i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.  

 

(48) Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie 

będą odtąd wszystkie pokolenia,  

 

(49) gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię -  

 

(50) a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co 

się Go boją.  

 

(51) On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się 

zamysłami serc swoich.  

 

(52) Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.  

 

(53) Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym 

odprawia. 

 

(54) Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje -  

 

(55) jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa 

na wieki.  

 

(56) Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 



W miarę zbliżania się świąt wielu z nas pracowicie pakuje różne „dobra” w ozdobne 

pudełka, torebki czy papier, mając nadzieję zaskoczyć i ucieszyć swoich bliskich. Chcemy 

dać im do zrozumienia, że ich kochamy, cenimy, myślimy o nich i jesteśmy gotowi zadać 

sobie trud, by sprawić im przyjemność.  

W ten sposób, nie zdając sobie z tego sprawy, naśladujemy Ojca niebieskiego, który 

znajduje radość w dawaniu dobrych darów swoim dzieciom, który stale myśli o nas z 

czułością, ponieważ kocha nas wierną i niezawodną miłością.  

To On zaspokoił tęsknotę Izraela za Mesjaszem i tęsknotę ludzkości za Zbawicielem – 

i to jest najcenniejsze „dobro”, które od Niego otrzymaliśmy. On wie również – jeszcze 

lepiej niż ty sam – czego naprawdę potrzebujesz i czego pragniesz. Wie, co cię ucieszy i 

usatysfakcjonuje. Wie, jak bardzo pragniesz Jego łaski, prowadzenia i obecności, i z 

radością udziela ci tych darów. 

W każdej chwili możesz stawać w Jego obecności, a On zawsze odpowie na tęsknotę 

ukrytą głęboko w twoim sercu.  

Jezus ukazał nam dobroć Boga, mówiąc o zgromadzonych wokół Niego tłumach: 

 „Żal Mi tego tłumu! (...) Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie 

zasłabł w drodze” (Mt 15,32).  

 

Bóg Ojciec widzi twoje znużenie i głód. Chce cię nasycić, abyś się nie potknął i nie 

upadł.  

 Zna wyniszczające cię lęki i niepokoje, toteż pragnie napełnić cię odwagą              

i ufnością.  

 Zna też twoje radości i sukcesy i pragnie świętować je wraz z tobą. 

 

 Twój Ojciec jest tak dobry, że aż trudno w to uwierzyć! Nie wahaj się więc 

przychodzić do Niego z każdą swoją potrzebą. Ucz się też dostrzegać Jego działanie                     

w twoim życiu. A wtedy, jak Maryja, będziesz wysławiać wielkość Pana. 

 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że nasycasz mnie swymi dobrami”. 

 

1 Sm 1,24-28    (Ps) 1 Sm 2,1bcde.4-8abcd 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 XII      (O Rex) 

 

 

O Królu narodów, przez nie upragniony; Kamieniu węgielny 

Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi. 

 

 

Zapowiedzi prorockie wskazują, że Mesjasz przyniesie zbawienie nie tylko 

Izraelowi, ale wszystkim narodom świata.  

"Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym" - 

zapowiada Psalm 118. 

 Jezus odrzucony przez swój naród jest kamieniem węgielnym, czyli fundamentem 

nowej ponadnarodowej wspólnoty - Kościoła.  

Święty Paweł w Liście do Efezjan zauważa, że w Kościele jesteśmy "zbudowani 

na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam 

Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu 

świątynię" (2, 20-21).  

Modlitwa antyfony nawiązuje oczywiście do opisu stworzenia człowieka.  

Dzieło stworzenia to początek, dzieło zbawienia to naprawienie tego, co człowiek 

popsuł przez grzech. 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :                          

23 grudnia 2017 
 

(Łk 1, 57 - 66:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(57) Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania                   

i urodziła syna. 
 

(58) Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie 

nad nią, cieszyli się z nią razem. (59) Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać 

dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. (60) Jednakże matka jego 

odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan.  

 
(61) Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to 

imię. (62) Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. (63) On 

zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. (64) A 

natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc 

Boga. (65) I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie 

Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. (66) A wszyscy, którzy o 

tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? 

Bo istotnie ręka Pańska była z nim.  
 

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Oczekiwanie. Nie jest to coś, za czym przepadamy – szczególnie gdy zbliżają się 

święta. Wokół nas każdy na coś czeka. Dzieci czekają na prezenty gwiazdkowe. Klienci 

czekają na swoją kolej do kasy w supermarkecie. Pasażerowie czekają na pociąg czy 

samolot. Czekamy nawet w kolejce do konfesjonału! Jednak najlepiej znają się na 

czekaniu pary spodziewające się dziecka – zwłaszcza jeśli czekały na nie bardzo długo. 
 

 Elżbieta i Zachariasz czekali na swoje dziecko przez całe lata, wypełnione 

nadzieją i upokorzeniem, pragnieniem i rozczarowaniem.  
 

Jak bardzo musiało to być dla nich trudne! A kiedy Elżbieta już poczęła, musieli czekać 

jeszcze dziewięć miesięcy, ufając, że dziecko szczęśliwie przyjdzie na świat, mimo 

podeszłego wieku swojej matki. Wreszcie „nadszedł czas rozwiązania” i narodził się 

syn – Jan Chrzciciel – oczekiwanie dobiegło końca. 
 

 Gdyby w moim wypadku było to aż tak proste, ale ja wciąż muszę 

czekać – myślisz może, czytając dzisiejszą Ewangelię. 
 

Może wciąż na próżno czekasz na dobrą pracę, małżonka, dziecko. Może czekasz na 

uzdrowienie, na pojednanie, na powrót bliskiej osoby. 
 

 Jak długo mam jeszcze czekać na Bożą odpowiedź? – pytasz. 

Czekasz i starasz się zachować ufność.  
 

W takich chwilach dobrze jest modlić się razem z psalmistą: „Dusza nasza wyczekuje 

Pana, On jest naszym wspomożeniem i tarczą” (Ps 33,20). 
 

 Kiedy my wyczekujemy Bożego działania, Bóg wciąż jest przy nas, wspierając nas 

swoją łaską i pociechą. On wie, kiedy przyjdzie właściwy czas, by dać nam to, czego 

potrzebujemy, ale także rozumie, jak trudno jest nam czekać na Jego interwencję. Dlatego 

jest przy nas, zapewniając, że nas nie opuści. 
 

Może masz dużą, hałaśliwą rodzinę i tyle obowiązków, że już nie wiesz, w co włożyć 

ręce. A może przeciwnie, doskwiera ci samotność i wydaje ci się, że nawet Bóg o tobie 

zapomniał. Ale to nieprawda.  
 

   On czeka na ciebie w ciszy żłóbka.  

   Czeka w ciszy tabernakulum. 
 

 Chce dzielić z tobą radości i smutki, koić twoje serce i umacniać twoją ufność. Idź więc 

do swego Ojca. On na ciebie czeka. 
 

„Oto jestem, Ojcze. Dziękuję Ci za to, że czekasz razem ze mną”. 

 

Ml 3,1-4.23-24  Ps 25,4-5.8-10.14 



23 XII      (O Emmanuel) 

 

 

O Emmanuelu, nasz Królu  i Prawodawco, oczekiwany Zbawicielu 

narodów, przyjdź, aby nas zbawić, nas Panie i Boże. 

 

 

Emmanuel znaczy "Bóg z nami".  

To imię Mesjasza zapowiedziane przez Izajasza (7,14) i potwierdzone przez 

Mateusza (1,22-23). 

 Pan jest królem i prawodawcą, jak prorokuje Izajasz: "Pan jest naszym sędzią, 

Pan naszym prawodawcą, Pan nas zbawi" (33,22). 

 Powraca motyw uniwersalizmu zbawienia. Mesjasz jest oczekiwany przez 

wszystkie narody. Wołania "przyjdź" jest najbardziej adwentowym zawołaniem. 

"Pan mój i Bóg mój" - mówił do zmartwychwstałego Jezusa Tomasz Apostoł. 

Było to wyznanie bóstwa Jezusa ukrytego w Jego człowieczeństwie. 

 

Wołajmy z mocą: "Przyjdź, aby nas zbawić" 

 

ERO CRAS, co znaczy "przybędę jutro"             

- odpowiada Bóg. 

 
 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :                          

24 grudnia 2017 

(Łk 1, 26-38:  Biblia Tysiąclecia) 
 

(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>. (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. (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”  

Wiemy, jak wyjątkowa jest Maryja. W końcu sam Bóg wybrał Ją na Matkę swego Syna.  

 

Ale ty także jesteś w oczach Boga kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym. Ty także 

znalazłeś łaskę u Niego – niezasłużoną łaskę z nieba. Bóg umiłował cię tak bardzo, że 

posłał na świat swego Syna nie po to, by cię potępił, ale by cię zbawił (J 3,17). Czy więc i 

ty nie jesteś naprawdę wyjątkowy? 

 



Maryja jest pełna łaski nie z powodu piękna fizycznego, obycia w świecie czy 

niezwykłych zdolności, ale dlatego, że łaska Boża ukształtowała Ją, uformowała Jej 

wnętrze. Także tobie Bóg udziela swoich łask, abyś mógł stawać się jak Ona. 

 

Pismo Święte mówi nam, że ze względu na Jezusa Chrystusa Bóg daje nam „obfitość 

łaski” (Rz 5,17). Jego łaska działa w nas przez cały czas, przelewając się jak wiosenny 

strumień. Jej działanie jest niczym nieograniczone. Nigdy też nam jej nie zabraknie. Paweł 

cytuje skierowane do siebie słowa Pana: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w 

słabości się doskonali” (2 Kor 12,9). 

 

To dzięki łasce Bożej stać nas na życzliwość, dobroć i hojność w stosunku do innych. 

Łaska pomaga nam przebaczyć i wyzbyć się uraz. Przede wszystkim zaś łaska przemienia 

nas coraz bardziej na podobieństwo Boga. Tak działała łaska Boża w życiu Maryi i tak 

działa w naszym życiu. 

 

 Dziś jest Wigilia Bożego Narodzenia. 
 

Czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy  wszyscy znaleźli chwilę ciszy, by otworzyć się 

na działającą w nas Bożą łaskę, która da nam pewność, że Jezus jest Panem. Tak właśnie 

czyniła Maryja, rozważając w sercu Bożą łaskawość (Łk 2,19). W rzeczywistości 

najlepszym prezentem, jaki możemy dać Jezusowi na Boże Narodzenie, jest nasze 

otwarcie na Jego łaskę. 

 

Pamiętaj – jesteś kimś wyjątkowym, kimś, kto znalazł łaskę u Boga.  

 

Usiądź więc przy Nim i otwórz się na działanie Jego łaski. 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że napełniasz mnie swoją łaską”. 

 

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16   Ps 89,2-5.27.29   Rz 16,25-27 


