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Dn 1,1-6.8-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przybył król babiloński 

Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją.  Pan wydał w jego ręce króla 

judzkiego Jojakima oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Szinear 

do domu swego boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego boga. Król polecił 

następnie Aszfenazowi, przełożonemu swoich dworzan, sprowadzić spośród 

Izraelitów z rodu królewskiego oraz z możnowładców młodzieńców bez 

jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, 

posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim 

pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król przydzielił im 

codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał. Mieli być wychowywani 

przez trzy lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu.  Spośród synów 

judzkich byli wśród nich Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz.  

Nadzorca służby dworskiej nadał im imiona, Danielowi - Belteszassar, Chananiaszowi - Szadrak, 

Miszaelowi - Meszak, Azariaszowi zaś Abed-Nego.  

Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami 

królewskimi ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by 

nie musiał się kalać. Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem 

nadzorcy służby dworskiej. Nadzorca służby dworskiej powiedział do Daniela: 

Obawiam się, by mój pan, król, który przydzielił wam pożywienie i napoje, nie ujrzał, 

że wasze twarze są chudsze niż twarze młodzieńców w waszym wieku i byście nie 

narazili mojej głowy na niebezpieczeństwo u króla.  Daniel zaś powiedział do 

strażnika, którego ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, 

Chananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej 

próbie: niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia.  Wtedy zobaczysz, jak 

my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz 

ze swoimi sługami według tego, co widziałeś.  Przystał na to żądanie i poddał ich 

dziesięciodniowej próbie.  A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i 

zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. Strażnik 

zabierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał im jarzyny.  



Dał zaś Bóg tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma 

oraz mądrość. Daniel posiadał rozeznanie wszelkich widzeń i snów. Gdy minął 

okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby dworskiej 

wprowadził ich przed Nabuchodonozora. Król rozmawiał z nimi, i nie można było 

znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego Danielowi, Chananiaszowi, 

Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy królu. We wszystkich 

sprawach wymagających mądrości i roztropności, jakie przedkładał im król, 

okazywali się dziesięciokrotnie lepsi niż wszyscy wykładacze snów i wróżbici w 

całym jego królestwie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Lud Boży został uprowadzony do Babilonu i musiał żyć pod panowaniem 

Nabuchodonozora. Daniel znalazł się wśród wybranych młodzieńców, których 

postanowiono przyuczyć do służby zwycięskiemu królowi. Niepokój młodego 

Izraelity wzbudziło jednak to, że w trakcie nauki i pobytu na dworze władcy będzie 

dostawać „nieczyste” pokarmy, a spożywając je sprzeniewierzy się przymierzu 

Izraela z Panem.  

Postanowił więc w swoim sercu, że nie będzie ich jadł, aby nie złamać 

przymierza. Ufał, że Bóg jest z nim nawet w tych niesprzyjających 

okolicznościach i prosił Go o pomoc i potrzebną mądrość.  

Daniel zastanawiał się, jak może uniknąć jedzenia potraw z królewskiego stołu nie 

narażając się na niełaskę króla, i znalazł rozwiązanie. Wiedząc, że cieszy się 

przychylnością nadzorcy straży dworskiej, poprosił go o zmianę diety. Nie zraził się 

początkową odmową. Zaproponował dziesięciodniową próbę, podczas której miał 

jeść tylko jarzyny. Nadzorca zgodził się, dzięki czemu Daniel i jego towarzysze nie 

skalali się jedzeniem nieczystych rytualnie potraw.  

Decydując się iść za Panem oraz wykorzystując dane mu przez Boga zdolności 

negocjacyjne, Daniel znalazł wyjście z trudnej sytuacji.  

My także przeżywamy chwile niepokoju i niepewności.  

 Jak możemy naśladować przykład Daniela?  

Przede wszystkim prośmy Pana o prowadzenie i pamiętajmy, że 

cokolwiek się dzieje, zawsze jesteśmy w Jego rękach.  

To jest nasz fundament. I budujmy na tym fundamencie szukając twórczych 

sposobów wyjścia z trudnych sytuacji. Bóg dał nam rozum, intuicję i wyobraźnię. 

Korzystając z nich i idąc za natchnieniami Ducha Świętego, możemy być zaskoczeni 

rozwiązaniami, jakie „przyjdą” nam do głowy!  



Stając przed królem z wyglądem zdrowszym niż inni młodzieńcy, i to pomimo 

ograniczonej diety, Daniel dowiódł, że Bóg jest godzien zaufania.  

To przekonanie pomogło mu stawić czoło wszystkiemu, co go czekało, z wiarą i 

odwagą. To samo stanie się z tobą, jeśli uczynisz krok w wierze, posłuchasz 

natchnień Ducha Świętego i aktywnie wcielisz je w życie. Doświadczysz wtedy, że 

Bóg trzyma cię w swoich dłoniach i przekonasz się jeszcze mocniej, że On nigdy cię 

nie opuści!  

 

„Ojcze, ufam, że jestem w twoich dłoniach. Dziękuję Ci za natchnienia 

Ducha Świętego, które pomagają mi stawiać czoło życiowym wyzwaniom.” 

 

(Ps) Dn 3,52-56 

 

Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców - pełen chwały i wywyższony na 

wieki.  

Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości - chwalebne i 

wywyższone na wieki.   

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały - chwalony, sławiony 

przez wieki nade wszystko.  

Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa - chwalony, sławiony przez wieki 

nade wszystko.   

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na Cherubach zasiadasz - 

pełen chwały i wywyższony na wieki.  

Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba - pełen chwały i sławny na wieki. 

 

Łk 21,1-4 

 

Gdy podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do 

skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki,  i rzekł: 

Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy 

inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku 

swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. 
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Łk 21,5-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami 

i darami, powiedział:  Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie 

kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.  Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy 

to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?  Jezus odpowiedział: 

Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim 

imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.              

 I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi 

się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród 

przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.  

Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; 

ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Fragment ten jest często przywoływany przez osoby, które próbują przewidywać 

datę paruzji – powtórnego przyjścia Jezusa.  

Niestety, na świecie wciąż jedne narody występują przeciwko drugim, całe kraje są 

pustoszone przez trzęsienia ziemi i huragany, pojawiają się klęski głosu i epidemie.  

 Czy powinniśmy więc wnioskować, że są to pewne znaki zwiastujące 

bardzo już bliskie przyjście naszego Pana?  

W rzeczywistości spekulacje na temat daty powtórnego przyjścia Chrystusa nie 

mają sensu. Nikt z nas tej daty nie zna – nie znał jej nawet Jezus (Mt 24,36)!  

Wiemy jedynie, że On powróci – ponieważ sam nam to oznajmił – i niech to nam 

wystarczy. Możemy też być pewni, że przyjdzie po każdego z nas, gdy nastąpi kres 

naszego ziemskiego życia, nawet jeśli nie dożyjemy Jego powtórnego przyjścia. A to 

może zdarzyć się każdego dnia.  

Najważniejszym pytaniem jest nie to, kiedy Jezus powróci, ale co robimy, 

żeby przygotować się na Jego przyjście.  



 Czy żyjesz ze świadomością, że On może przyjść w każdej chwili?  

Jeśli to pytanie budzi w tobie niepokój, spróbuj popatrzeć na to w ten sposób: 

przyjście Jezusa oznacza, że Go zobaczysz, że ujrzysz swego Zbawcę, który uwolnił 

cię od grzechu i śmierci.  

 Ujrzysz Boga, który stworzył cię z niczego, zapewnił ci wszystko, czego 

potrzebowałeś i troszczy się o ciebie w każdej chwili.  

 Staniesz przed Tym, którego miłość do ciebie jest większa, niż mogłeś to 

sobie wyobrazić będąc na ziemi.  

Przemyśl to wszystko, a twoje serce napełni się radością i tęsknym wyczekiwaniem 

tego dnia.  

Przypominaj sobie, z jakim przejęciem oczekiwali na powrót Jezusa pierwsi 

chrześcijanie. Nie mogli wprost się doczekać, kiedy Go zobaczą! Wolni od lęku 

oczekiwali z radosną nadzieją.  

Jeśli przyjmiemy taką postawę, łatwiej nam będzie prowadzić życie miłe Panu. 

Myśl o Jego powrocie będzie budzić w nas już nie lęk, ale miłość i wdzięczność, oraz 

będzie umacniać naszą nadzieję.  

Kiedy więc następnym razem usłyszysz o trzęsieniach ziemi, głodzie czy zarazach, 

przypomnij sobie obietnice Jezusa. Patrz na Tego, który cię kocha i czeka na ciebie; na 

Tego, który przyjdzie, aby cię zabrać do swego niebieskiego królestwa.  

Pozwól Mu przemienić twój niepokój w radość oczekiwania.  

 

„Panie Jezu, przemień moje serce i przygotuj mnie na spotkanie z Tobą.” 

 

Dn 2,31-45  

Ty, królu, patrzyłeś: Oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku stał przed 

tobą, a widok jego był straszny. Głowa tego posągu była z czystego złota, pierś jego i 

ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo 

z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła 

go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je.  Wtedy 

natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto - i stały się jak 

plewy na klepisku w lecie; uniósł je wiatr, tak że nawet ślad nie pozostał po nich. 

Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. Taki 

jest sen, a jego znaczenie przedstawimy królowi. Ty, królu, królu królów, któremu 

Bóg Nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę,  w którego ręce oddał w całym 

zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne i którego uczynił 

władcą nad nimi wszystkimi - ty jesteś głową ze złota.  



 Po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie 

królestwo miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią.  Czwarte zaś królestwo 

będzie trwałe jak żelazo. Tak jak żelazo wszystko kruszy i rozrywa, skruszy ono i 

zetrze wszystko razem. To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo 

zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi; będzie miało coś z trwałości 

żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo 

z żelaza, częściowo zaś z gliny oznacza, że królestwo będzie częściowo trwałe, 

częściowo zaś kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że 

zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, 

podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną.  W czasach tych królów Bóg Nieba 

wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na 

żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie 

trwało na zawsze, jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie 

dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg 

wyjawił królowi, co nastąpi później; prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne. 

 

 

(Ps) Dn 3,57-58a.59a.60a.61 

 

Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na 

wieki!  

 Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!  

 Niebiosa, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!  

 Wszystkie wody pod niebem, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na 

wieki!  

Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! 
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 Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w liczbie tysiąca wielką 

ucztę i pił wino wobec tysiąca osób.  Gdy zasmakował w winie, rozkazał 

Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec, 

Nabuchodonozor, zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich pić król 

oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice. Przyniesiono więc złote i 

srebrne naczynia zabrane ze świątyni w Jerozolimie; pili z nich król, jego 

możnowładcy, jego żony i jego nałożnice. Pijąc wino wychwalali bożków 

złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych.                      

 W tej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały za świecznikiem na wapnie 

ściany królewskiego pałacu. Król zaś widział piszącą rękę. Twarz króla zmieniła 

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

rozluźnieniu, a kolana jego uderzały jedno o drugie.  

 Wtedy przyprowadzono Daniela przed króla. Król odezwał się do Daniela: 

Czy to ty jesteś Daniel, jeden z uprowadzonych z Judy, których sprowadził z 

Judy król, mój ojciec?  Słyszałem o tobie, że posiadasz boskiego ducha i że 

uznano w tobie światło, rozwagę i nadzwyczajną mądrość 

 Słyszałem zaś o tobie, że umiesz dawać wyjaśnienia i 

rozwiązywać zawiłości. Jeśli więc potrafisz odczytać pismo i wyjaśnić 

jego znaczenie, zostaniesz odziany w purpurę i złoty łańcuch na szyję i 

będziesz panował jako trzeci w królestwie. Wtedy odezwał się Daniel i rzekł 

wobec króla: Dary swoje zatrzymaj, a podarunki daj innym! Jednakże odczytam 

królowi pismo i wyjaśnię jego znaczenie.  

 Lecz uniosłeś się przeciw Panu nieba. Przyniesiono do ciebie naczynia Jego 

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

wino. Wychwalałeś bogów srebrnych i złotych, miedzianych, żelaznych, 

drewnianych i kamiennych, którzy nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją. Bogu 

zaś, w którego mocy jest twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś.  

 



 

Dlatego posłał On tę rękę, która nakreśliła to pismo. A oto nakreślone pismo: 

mene, mene, tekel ufarsin. Takie zaś jest znaczenie wyrazów: Mene - Bóg 

obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres.  Tekel - zważono cię na wadze i 

okazałeś się zbyt lekki. Peres - twoje królestwo uległo podziałowi; oddano je 

Medom i Persom. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dzisiejszy fragment z Księgi Daniela przypomina nieco scenę ze współczesnego 

horroru. Wyobraźmy sobie panikę i przerażenie ludzi, którzy ujrzeli „palce ręki 

ludzkiej” wypisujące na ścianie niezrozumiałe słowa (Dn 5,5)!  

Jednak scena ta miała miejsce nie na filmie, ale w starożytnym Babilonie. Stąd też 

w języku angielskim wzięło się powiedzenie: „Widzieć pismo na ścianie”, czego 

odpowiednikiem w języku polskim jest potoczne wyrażenie: „Czuć pismo nosem”.  

Oznacza ono, że na podstawie pewnych zwiastunów przeczuwamy grożące nam 

niebezpieczeństwo. Tak właśnie stało się z królem Baltazarem, chociaż ani on, ani 

jego mędrcy nie byli w stanie wyjaśnić tajemniczego napisu.  

Czasami słowo, które kieruje do nas Bóg, wydaje się równie nieprzeniknione co 

tajemnicze pismo na ścianie. Prosisz Pana o mądrość w trudnej sytuacji lub o światło 

na dalszą drogę życia, a następnie siedzisz jak na tureckim kazaniu nie rozumiejąc nic 

z Jego odpowiedzi. Tęsknisz za tym, by ktoś wyjaśnił ci, o co naprawdę chodzi i co 

powinieneś zrobić.  

Król Baltazar był o tyle w szczęśliwej sytuacji, że miał Daniela, który potrafił 

odczytać Boże przesłanie, ale jak my mamy sobie z tym poradzić?  

 



Wiemy z Pisma Świętego, że choć Daniel żył w czasach ostrych prześladowań, 

jednak wiernie praktykował swoją wiarę. Trwał w bliskości Pana. Modlił się trzy razy 

dziennie. Powstrzymywał się od pokarmów i czynności niezgodnych z prawem 

żydowskim. A Bóg dał mu „wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość” 

(Dn 1,17).  

Podobnie uczyni tobie, jeśli naprawdę zechcesz słuchać i rozeznawać, co do ciebie 

mówi. W życiu każdego z nas bywają chwile, kiedy bardzo chcemy, aby Bóg 

powiedział nam dokładnie, co mamy czynić. A On, nawet gdy nie odpowiada wprost, 

udziela nam Ducha Prawdy, który nas prowadzi.  

To Duch Święty pomaga nam rozeznawać wolę Boga przy pomocy rozumu, 

doświadczenia dotychczasowego działania Bożego w naszym życiu, słowa zawartego 

w Piśmie Świętym, światła otrzymywanego na modlitwie czy rady dobrych przyjaciół.  

Z czasem uczymy się coraz wierniej odczytywać  natchnienia Ducha i zaczynamy 

coraz lepiej rozumieć, w jaki sposób chce nas prowadzić.  

Proś więc Ducha Świętego, aby oświecał twój umysł i szukaj wokół siebie znaków 

Jego działania. Udzielone ci przez Boga dary pomogą ci, jak kiedyś Danielowi, 

wzrastać w mądrości i rozumieniu tego, co Bóg ma ci do powiedzenia.  

 

„Duchu Święty, chcę Cię poznawać, chcę rozumieć, co do mnie mówisz. 

Pomóż mi odczytać pismo, które jest słowem Boga do mnie na dzisiaj.” 

 

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

 

Słońce i księżycu, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!   

Gwiazdy nieba, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!  

Deszcze i rosy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!  

Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na 

wieki!   

Ogniu i żarze, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!  

Chłodzie i upale, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! 

 

 

 

 

 



Łk 21,12-19 

 

 Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą 

was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i 

namiestników.   

Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa.   

Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony.  Ja bowiem dam wam 

wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani 

się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych 

z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u 

wszystkich.  Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. 
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Dn 6, 12-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Mężowie ci podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela 

modlącego się i wzywającego Boga.  

Udali się więc i powiedzieli do króla w sprawie zakazu królewskiego: Czy nie 

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

coś jakiegokolwiek boga lub człowieka poza tobą, ma być wrzucony do jaskini 

lwów? W odpowiedzi król rzekł: Sprawę rozstrzygnięto według 

nienaruszalnego prawa Medów i Persów. Na to odpowiedzieli zwracając się do 

króla: Daniel, ten mąż spośród uprowadzonych z Judy, nie liczy się z tobą, 

królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swoje 

modlitwy. Gdy król usłyszał te słowa, ogarnął go smutek, postanowił uratować 

Daniela i aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go ocalić.                   

Lecz ludzie ci pospieszyli gromadnie do króla, mówiąc: Wiedz, królu, że 

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

nie może być odwołany. Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i 

wrzucono do jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: Twój Bóg, 

któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię. Przyniesiono kamień i zatoczono na 

otwór jaskini lwów. Król zapieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych 

możnowładców, aby nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela. Następnie król 

odszedł do swego pałacu i pościł przez noc, nie kazał wprowadzać do siebie 

nałożnic, a sen odszedł od niego. Król wstał o świcie i udał się spiesznie do 

jaskini lwów.  Gdy był blisko jaskini, wołał do Daniela głosem pełnym bólu: 

Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię 

wybawić od lwów?  Wtedy Daniel odpowiedział królowi: Królu, żyj 

wiecznie!  Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom; nie 

wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On uznał mnie za niewinnego; a także 

wobec ciebie nie uczyniłem nic złego. Uradował się z tego król i rozkazał 

wydobyć Daniela z jaskini lwów; nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał 

swemu Bogu.  Na rozkaz króla przyprowadzono mężów, którzy oskarżyli 

Daniela, i wrzucono do jaskini lwów ich samych, ich dzieci i żony.  



Nim jeszcze wpadli na dno jaskini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich 

kości. Król Dariusz napisał do wszystkich narodów, ludów i języków, 

zamieszkałych po całej ziemi: Wasz pokój niech będzie wielki! Wydaję 

niniejszym dekret, by na całym obszarze mojego królestwa odczuwano lęk i 

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

wieki.  On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na 

ziemi. On uratował Daniela z mocy lwów..  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Najlepiej znanym epizodem z historii Daniela jest jego cudowne ocalenie z jaskini 

lwów, o którym mowa pod koniec dzisiejszego pierwszego czytania.  

Jednak akcja zaczyna się w o wiele bardziej zwyczajnym miejscu – w domu Daniela, 

który jest już wysokim urzędnikiem, zwierzchnikiem satrapów. Choć wciąż przebywa na 

wygnaniu w Babilonie i obowiązuje go kategoryczny zakaz modlenia się do kogokolwiek 

poza królem Dariuszem, następcą króla Baltazara,  

Daniel nie przestaje codziennie wzywać i wielbić Boga. 

Powodowani zawiścią satrapowie, wiedząc o wierze Daniela, knują spisek, w wyniku 

którego łapią go na zakazanej modlitwie. Daniel, jak widzimy, miał zwyczaj regularnie 

modlić się do Boga na długo przedtem, nim trafił do jaskini lwów! W ciszy i ukryciu 

własnej izby wychwalał Boga we wszystkich okolicznościach. Towarzysze Daniela – 

Szadrak, Meszak i Abed-Nego (zwany także Azariaszem) – także wiernie modlili się do 

Boga. Również i oni odmówili oddania czci posągowi króla, za co zostali wrzuceni do 

rozpalonego pieca. Tam wychwalali Boga pośród płomieni, a wyśpiewany przez nich 

hymn chwały to dzisiejszy psalm responsoryjny (Dn 3).  

Daniel i jego przyjaciele ukazują, jak wielka moc tkwi w wielbieniu Boga.  

W każdym czasie umacnia wiarę, a Bóg, widząc twoją wierność i determinację, może 

zechcieć uczynić cud.  

Jeśli wzorem Daniela wyrobimy w sobie nawyk uwielbiania Pana na co dzień, 

będziemy instynktownie czynić to także w chwilach trudnych. Dzięki zwyczajowi stałego 

wysławiania Boga, zaczniemy rozumieć, jak Azariasz, że lody i śniegi, dni i noce, 

światło i ciemność to doskonałe okazje, by „chwalić i wywyższać Go na wieki”                        

(Dn 3,70.71.72).  

Możesz wychwalać Pana zarówno w zaciszu własnego domu, na szpitalnym łóżku czy 

w izolacji celi więziennej.  

 

 



Słowa modlitwy, nawet gdy nie przychodzą ci łatwo, przybliżą cię do Boga:  

 W zdrowiu i w chorobie uwielbiam Cię, Panie.  

 W smutku i radości uwielbiam Cię, Panie.  

 Sam i z moimi bliskimi uwielbiam Cię, Panie.  

 W zamęcie i w spokoju uwielbiam Cię, Panie.  

 

Bóg jest z tobą – On pobłogosławi twój trud zdobywania się na słowa uwielbienia. 

Umocni cię potrzebnymi łaskami, abyś mógł z ufnością czekać na Jego wybawienie.  

 

„Będę Cię błogosławić, Panie, w dobrych i złych chwilach.                                            
Chwalę Cię i wywyższam na wieki.” 

 

(Ps) Dn 3,68a.69a.70a.71a.72a. 73a.74 

 

Rosy i szrony, błogosławcie Pana,  

Mrozy i zima, błogosławcie Pana,  

Lody i śniegi, błogosławcie Pana,  

Dni i noce, błogosławcie Pana,  

Światło i ciemności, błogosławcie Pana,  

Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana,  

Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki!  
 

Łk 21,20-28 

Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie 

jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w 

mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! Będzie to 

bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.  Biada brzemiennym                  

i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten 

naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. 

A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na 

słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu 

morza i jego nawałnicy.  Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń 

zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.  

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą                           

i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ 

zbliża się wasze odkupienie.  
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Łk 21, 29-33 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 I powiedział im przypowieść: Patrzcie na drzewo figowe i na inne 

drzewa.  Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest 

lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo 

Boże.  Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko 

stanie.  Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jezus opisał właśnie kataklizmy, które mają nastąpić przed Jego powtórnym 

przyjściem w chwale – niepokojące zjawiska na niebie, nienaturalny ryk mórz, 

wstrząśnięte „moce niebios” (Łk 21,25-26).  

A teraz wskazuje na zwyczajny figowiec, aby uzmysłowić swoim słuchaczom, jak 

mają rozumieć owe straszne znaki. To jedynie zapowiedź Jego przyjścia, tak jak pączki 

figowca zapowiadające lato.  

Jezus mówi o nadejściu swojego królestwa. Opowiada o tym wspaniałym dniu, kiedy 

spełnią się wreszcie wszystkie nasze najgłębsze nadzieje i pragnienia. Królestwo, o 

którym mówi, to „sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17).  

 Czy więc istnieje trafniejszy sposób opisania tego królestwa niż porównanie go 

do drzewa, które już za chwilę wypuści pąki?  

 A całe to zamieszanie, o którym mówi Jezus?  

 Czy i to nie należy do całości obrazu?  

Owszem. Nie jest to jednak koniec historii. Podobnie jak burza w duszne, letnie 

popołudnie zwiastuje zwykle świeży, wieczorny powiew, tak wszystkie te próby i 

kataklizmy ustąpią, gdy Jezus, Książę Pokoju, powróci.  

Tak, Jezus powróci. I owszem, Jego przyjściu będą towarzyszyły przerażające 

zjawiska. Nie wiemy, kiedy to się wydarzy, ale wiemy, że poprzedzający to przyjście 

czas ciemności pierzchnie wobec jasności i chwały nowego stworzenia.  



Wszelkie cierpienia, lęki, bóle i smutki znikną na zawsze. Przyodziani chwałą dzieci 

Bożych staniemy przed Jezusem, Synem Człowieczym.  Jezus obiecał nam:  

„Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Łk 21,33).  

Wszystko to, co dzisiaj widzimy i czego dotykamy, ostatecznie zwiędnie, rozsypie się 

lub spłonie. Miejmy jednak w pamięci nadzieję i obietnice zawarte w obrazie budzącego 

się do życia figowca.  

Pamiętajmy, że słowo Jezusa pozostanie z nami na zawsze – słowo, 

które 

  zbawia,  

  daje nowe życie  

  wprowadza nas do wiecznego królestwa.  
 

„Jezu, pomóż mi przygotować się na Twoje przyjście.                                             

Przyjdź, Panie i umocnij moją nadzieję.” 

 

Dn 7,2-14 

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

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

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

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

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

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

Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa! Potem patrzałem, a oto inna bestia podobna do pantery, 

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

powierzono władzę.  Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach: a oto 

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

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

od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. Gdy przypatrywałem się 

rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały 

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

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

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

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

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

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

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



Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia co do 

czasu i godziny.  

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby 

Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed 

Niego.  Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu 

wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, 

które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. 

 

 

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

 

Góry i pagórki, błogosławcie Pana,  

Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana,  

Źródła, błogosławcie Pana,  

Morza i rzeki, błogosławcie Pana,  

Wieloryby i stworzenia morskie, błogosławcie Pana,  

Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana,  

Zwierzęta dzikie i trzody, błogosławcie Pana,  

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!  
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Łk 21,34-36 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, 
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was 
znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają 
na całej ziemi.  

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli 

uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem 
Człowieczym..  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Czy pamiętasz, jak chodziłeś do szkoły i nauczyciel pilnował, żeby 

uczniowie nie rozmawiali w czasie lekcji i siedzieli spokojnie w ławkach?  

Kto źle się zachowywał, mógł zostać surowo upomniany.  

Kiedy w dzisiejszej Ewangelii Jezus zapowiada, że staniemy przed Synem 

Człowieczym, możemy poczuć się przerażeni jak uczniak przyłapany na jakimś 

szkolnym przestępstwie. Lepiej zachowuj się jak trzeba, bo inaczej gorzko pożałujesz!  

Spróbujmy jednak spojrzeć na tę zapowiedź przez pryzmat                          

miłości Jezusa, a nie naszych własnych lęków. 

Zobaczmy, że Jezus ostrzega nas przed „ociężałością serc”, bo nie chce, abyśmy 

zmarnowali wspaniałą szansę życia w Jego obecności (Łk 21,34).  

Wszyscy wiemy, że „obżarstwo i pijaństwo” obezwładnia i usypia nas duchowo, ale 

ten sam skutek mogą wywołać „troski doczesne”, jeśli pozwolimy im za bardzo 

zdominować nasze życie.  

Podobnie jak małżonkowie oddalają się od siebie, gdy dają się całkowicie 

pochłonąć pracy zawodowej i codziennym obowiązkom, tak i my zaabsorbowani 



swoimi sprawami możemy zaniedbać zaproszenie Jezusa do przebywania w Jego 

obecności.  

Wiemy, że czas spędzany z Jezusem jest cenny, lecz zdarza się, że ranek 

zaczynamy w pośpiechu, a pod koniec dnia jesteśmy po prostu zbyt zmęczeni, by 

zdobyć się na modlitwę. Wiemy też, że pewnego dnia Jezus powróci.  

Zamiast jednak zajmować się tym, jak to będzie wyglądało i co się dokładnie 

wydarzy, zwróćmy raczej uwagę na to, w jaki sposób możemy budząc się z duchowej 

drzemki odpowiedzieć na Jego obecność w naszym życiu już teraz.  

Na tym właśnie polega czuwanie – na szukaniu Jezusa tu i teraz, a nie na 

fascynowaniu się tym, co On uczyni w przyszłości.  

 Każdy dzień jest kolejną okazją, by „stanąć przed Synem 

Człowieczym” (Łk 21,36).  

 Każdy dzień jest nową szansą do wchodzenia w obecność Jezusa, 

by On uczył nas przez swoje słowo i formował nasze serca. 

Jeśli będziesz Mu wierny w swojej codzienności, nie masz się czego obawiać w 

dniu ostatecznym, kiedy staniesz przed Nim po raz kolejny – tym razem na wieczność.  

„Jezu, pomóż mi dziś obudzić się z duchowej drzemki i                              

otworzyć na Twoją obecność.” 

Dn 7,15-27 

 Ja, Daniel, popadłem z tego powodu w niepokój ducha, a widzenia mojej głowy przeraziły 

mnie. Zbliżyłem się do jednego ze stojących i zapytałem o właściwe znaczenie tego 

wszystkiego. On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie rzeczy. Te wielkie bestie w liczbie 

czterech - to czterech królów, którzy powstaną z ziemi. Królestwo jednak otrzymają święci 

Najwyższego, i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków. Potem chciałem się 

upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z 

żelaza i miedziane pazury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami resztę; oraz co do dziesięciu 

rogów na jej głowie, i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły trzy tamte. Róg ten 

miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy, i wydawał się większy od swoich 

towarzyszy. Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, i zwyciężał ich,  aż przybył 

Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by 

święci otrzymali królestwo.  Powiedział tak: Czwarta bestia - to czwarte królestwo, które 

będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw; pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i 

zetrze. Dziesięć zaś rogów - z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, po nich zaś inny 

powstanie, odmienny od poprzednich, i obali trzech królów. Będzie wypowiadał słowa 

przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i 

Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. 



(Ps) Dn 3,82a.83a.84a.85a.86a.87 

  

Synowie ludzcy, błogosławcie Pana,  

Izraelu, błogosław Pana,  

Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana,  

Słudzy Pańscy, błogosławcie Pana,  

Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana,  

Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana,  

                                  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jezusa Chrystusa,                     

Króla Wszechświata 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

21 listopada 2021                           
 

Łk 21, 25-28.34-36 (Biblia Tysiąclecia) 
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów 

bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.  Ludzie mdleć będą ze strachu, 
w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną 
wstrząśnięte.  

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

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe 
wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie 

przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, 
którzy mieszkają na całej ziemi.  

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli 

uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.   
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

To ostrzeżenie Jezusa jest jedną z najlepszych rad na obecny czas.  

„Troski doczesne” mogą mnożyć się w miarę zbliżania się świąt, a ciągłe 

podkreślanie, że jest to czas świętowania i spotkań rodzinnych może sprawić, że 

poczujemy się zestresowani i osamotnieni.  

Nie jest też niczym zaskakującym, że na początku Adwentu nasze serca mogą być 

nieco „ociężałe” (Łk 21,34)!  



Jednak Adwent nie ma być czasem napięcia i niepokoju, lecz czasem oczekiwania i 

nadziei.  

Pan jest blisko! 

Przychodzi ustanowić swoje królestwo. Wszystkie ostrzeżenia dawane przez Jezusa 

w dzisiejszej Ewangelii, wszystkie roztaczane przez Niego mroczne i zatrważające 

obrazy końca bledną wobec tej jednej wspaniałej obietnicy:  

„Zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21,28).  

Jezus wzywa nas więc do badania stanu naszych serc po to, abyśmy mogli jak 

najgłębiej doświadczyć Jego zbawienia w tym Adwencie. Ostrzega nas, abyśmy nie 

pozwolili niczemu obciążyć się do tego stopnia, by zaniedbać przebywanie z Nim na 

modlitwie i zwracanie się do Niego w ciągu dnia.  

On wie, że jeśli z jakichkolwiek powodów oddalimy się od Niego, ryzykujemy, że 

staniemy się duchowo ociężali – obojętni na głos Jego Ducha i niezdolni do 

odkrywania Jego obecności.  

W tym czasie łaski Ojciec niebieski pragnie nam dać tak wiele –  

 uzdrowienie wewnętrzne,  

 doświadczenie pokoju i radości,  

 głębokie spotkanie z Jego miłosierdziem,  

 mądrość i światło na nasze życie.  

Jeśli poświęcisz Mu choćby kilka minut dziennie, na przykład czytając czytania 

mszalne i teksty rozważań z naszego pisma, otworzysz swoje serce na te dary i jeszcze 

wiele innych.  

Nie pozwól, by Adwent prześlizgnął ci się przez palce.  

Zbliża się twoje odkupienie. Bądź czujny, abyś mógł je przyjąć!  

 

„Jezu, pomóż mi szczerze szukać Ciebie w tym Adwencie!” 

 

Jr 33,14-16    Ps 25,4-5.8-10.14    1 Tes 3,12--4,2 


