
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

29 listopada 2021 
 

Iz 2,1-5 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy:  Stanie się na 

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

ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, 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.  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. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w 

światłości Pańskiej!  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Prorok Izajasz ukazuje wizję przyszłości, w której zamęt wywołany przez wojny i 

przemoc zostanie uciszony. W tym czasie Bóg zaprowadzi na świecie swój pokój.  

Wyraża go hebrajskie słowo szalom. Będzie to stan spełnienia, wyciszenia i 

błogości. Słowo szalom w proroctwach Izajasza pojawia się niemal trzydzieści razy.  

Wiemy, że era pokoju opisana przez Izajasza nastąpi ostatecznie po powtórnym 

przyjściu Jezusa, który powróci w chwale, by uczynić nowe niebo i nową ziemię.  

Wiemy jednak również, że ta  

era pokoju została zapoczątkowana w noc Bożego Narodzenia, 

kiedy Jezus przyszedł do nas jako Dzieciątko. 

Przybył, by przynieść pokój naszym sercom przez przebaczenie grzechów; by 

nauczyć nas traktować się nawzajem z miłosierdziem, a nie z nienawiścią; by 

pokazać, jak żyć z innymi w pokorze i jedności. Uczył, że jeśli chcemy pokoju na 

świecie, musimy zacząć od budowania pokoju we własnych sercach.  



 Czy potrafisz wyobrazić sobie świat, w którym panuje pokój?  

 W którym wszystkie rodziny żyją w zgodzie?  

 W którym ludzie nie ranią siebie nawzajem?  

 W którym wszyscy poznali miłość Boga i chcą się nią dzielić?  

W takim świecie narody raz na zawsze przestaną uciekać się do konfliktów 

zbrojnych.  

Przychodząc, by ostatecznie ustanowić swoje królestwo, Jezus nie tylko położy 

kres wojnom, ale uzdrowi wszystkie spowodowane przez nie rany. Żołnierze i 

cywile, wszyscy, którzy ucierpieli z powodu jakiejkolwiek formy przemocy, zostaną 

dotknięci Jego uzdrawiającą miłością.  

Znaki działania tej miłości widzimy już w dzisiejszej Ewangelii. Mt 8.5-11 

Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: 

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

Przyjdę i uzdrowię go . Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś 

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

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. Lecz powiadam 

wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z 

Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. 

 

Setnik rzymski, doświadczony wojownik, spotyka się z Jezusem, który na jego 

prośbę swoim słowem uzdrawia sługę. Tego setnik nigdy nie dokonałby mieczem.  

Tak więc w oczekiwaniu dnia, kiedy proroctwo Izajasza wypełni się do końca, 

módlmy się o pokój. 

Módlmy się, aby każdy człowiek cierpiący z powodu nienawiści, przemocy czy 

wojny doświadczył uzdrawiającej miłości Jezusa. A w tym Adwencie przyjmijmy do 

naszych serc Jezusa, który jest księciem Pokoju.  

„Panie, niech pokój Twojego królestwa dotrze do wszystkich zakątków 

ziemi!” 

 

Ps 122,1-2.4-9 



 

Św. Andrzeja Apostoła 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

30 listopada 2021 
 

Mt 4, 18-22 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Gdy /Jezus/ przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: 

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

byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami 

ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.  

A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna 

Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w 

łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli 

za Nim.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy możesz sobie wyobrazić człowieka na wysokim stanowisku, który 

rzuca popłatną pracę na rzecz wolontariatu w jakiejś organizacji 

charytatywnej natychmiast po spotkaniu z jej młodym szefem?  

Zazwyczaj relacje międzyludzkie przebiegają w nieco inny sposób. Wzajemne 

poznanie się i nabranie do siebie zaufania wymaga sporo czasu.  

Kiedy więc widzimy Andrzeja – którego święto dziś obchodzimy – porzucającego 

swoje sieci i idącego za Jezusem po usłyszeniu zaledwie kilku słów, może nam się 

wydawać, że była to dość pochopna decyzja. Nie jest to jednak pełen obraz.  

Pamiętajmy, że Andrzej spotkał Jezusa już wcześniej. Ewangelia Jana mówi nam, 

że najpierw Jan Chrzciciel wskazał Mu Jezusa jako „Baranka Bożego” (J 1,36).  

Tak więc zostawiając swoje rybackie sieci Andrzej nie podejmował decyzji pod 

wpływem chwili. Owszem, była to decyzja radykalna. Została jednak podjęta pod 

wpływem nie tylko tego jednego, ale także wcześniejszych spotkań z Panem.  



Także później każde spotkanie z Jezusem umacniało w Andrzeju gorące pragnienie 

pójścia za Nim.  

 Pomyślmy tu o wszystkich naukach, jakich wysłuchał, i o cudach, 

których był świadkiem.  

 Przypomnijmy sobie, jak spotkał go przywilej oglądania 

zmartwychwstałego Pana i jak otrzymał Ducha Świętego w 

Wieczerniku.  

Każde takie nowe objawienie umacniało wiarę Andrzeja. Ostatecznie zdecydował 

się opuścić swoją ojczyznę, aby głosić Ewangelię w Azji Mniejszej, gdzie złożył 

całkowitą ofiarę z siebie jako męczennik.  

To samo odnosi się do nas –  

każde spotkanie z Jezusem pogłębia także naszą wiarę. 

On może dodać nam odwagi, gdy czujemy się zniechęceni lub zobojętniali. Może 

pomóc nam wyzbyć się nieprzebaczenia czy niecierpliwości. Może dodać siły do 

przezwyciężenia pokusy. Każda taka łaska pomaga nam jeszcze wierniej iść za Nim.  

Tak jak w przypadku Andrzeja, wszystko zaczyna się od spotkania. Pamiętajmy 

więc, że w modlitwie nie chodzi tylko o wypełnienie obowiązku.  

Za każdym razem, gdy wzywasz Jezusa, gdy idziesz na Mszę świętą czy adorację, 

gdy otwierasz Biblię, Jezus czeka na spotkanie z tobą.  

Im bardziej otwierasz się na Jego miłość, tym bardziej On cię przemienia.  

Znajdź więc dziś czas na spotkanie z Panem. Posłuchaj Go.  

On wzywa cię po imieniu! 

 

„Panie Jezu, otwieraj moje serce na Twoje wezwanie, dziś                                             

i przez wszystkie dni mojego życia.” 

 

Rz 10,9-18    Ps 19,2-5 
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1 grudnia 2021 
 

Iz 25, 6-10a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z 

tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z 

najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz 

wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na zawsze 

zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od 

swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: Oto nasz 

Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy 

naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana 

spocznie na tej górze.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W Piśmie Świętym góry ukazywane są często jako miejsca objawień, miejsca 

spotkania nieba z ziemią. Przypomnijmy sobie choćby górę Synaj, gdzie Bóg 

rozmawiał z Mojżeszem (Wj 19,1-6), czy górę Horeb, gdzie Pan spotkał się z 

Eliaszem (1 Krl 19,8-18).  

W pierwszych dniach Adwentu Izajasz ukazuje nam symboliczny obraz kresu 

historii, kiedy to na niebieskiej górze Syjon Bóg na wieki zamieszka pośród swego 

ludu. Tam usunie zasłonę spowijającą wszystkie narody. Tam raz na zawsze zniszczy 

śmierć i przygotuje wspaniałą ucztę dla swego ludu. Wszystkie te obietnice wypełniły 

się w Jezusie, przy tym w Jego misji góry także pełniły funkcję symboliczną.  

Zedrze (…) zasłonę (Iz 25,7). Na górze Tabor Jezus przemienił się w 

obecności swoich trzech najbliższych uczniów. Na chwilę została uchylona zasłona 

oddzielająca ludzi od Stwórcy. Uczniowie ujrzeli chwałę Boga w przemienionym, 

jaśniejącym Jezusie i usłyszeli Jego głos (Mt 17,1-8). Choć sami nie widzieliśmy 

przemienionego Jezusa, odtąd możemy wejść w osobisty kontakt z Bogiem – na 

modlitwie, czytając Pismo Święte, a nawet jadąc do pracy czy robiąc pranie.  



Jak zapewnia św. Paweł: „Kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada” (2 Kor 

3,16).  

Raz na zawsze zniszczy śmierć (Iz 25,8). Na górze Kalwarii została 

pokonana śmierć. Mając w Adwencie przed oczami Jezusa w żłóbku, pomyśl też o 

tym, czego On dokonał przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Powstał zwycięski z 

grobu śmierci, „zniszczył ją Ten, Kogo ona trzymała” (Homilia wielkanocna św. 

Jana Chryzostoma). Pokonał także diabła, który miał w mocy śmierć i wybawił nas 

z niewoli grzechu. Wiara i chrzest otworzyły dla nas upusty miłosierdzia. Zostaliśmy 

pojednani z Bogiem i możemy żyć z Nim na wieki!  

Pan Zastępów przygotuje (…) ucztę (Iz 25,6). Na niebieskiej górze 

Syjon, w mieście Boga żywego, oczekuje wspaniała uczta (Hbr 12,22).  

Ale już dziś dzięki Jezusowi możesz cieszyć się bliską relacją z Bogiem, możesz 

spożywać Ciało i Krew Pańską na uczcie eucharystycznej. Jest to możliwe, ponieważ 

Bóg przygotował dla ciebie to wszystko w Jezusie.  

Rozraduj się więc dziś i wołaj: 

„Oto nasz Bóg, (…) cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia” (Iz 25,9)!  

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że usunąłeś zasłonę i zwyciężyłeś śmierć.                    

Całym sercem cieszę się z daru zbawienia.” 

 

Ps 23,1-6    Mt 15,29-37 

Stamtąd podążył Jezus dalej i przyszedł nad Jezioro Galilejskie.  

Wszedł na górę i tam siedział.  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.  Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są 

zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. (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.             

Na to rzekli Mu uczniowie: Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba żeby 

nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 

Siedem i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi;  wziął siedem chlebów i ryby, i 

odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom.               

Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem 

pełnych koszów. 
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2 grudnia 2021 
 

Mt 7, 21.24-27 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, 

lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w 

owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie 

wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów 

mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie 

ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych 

słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, 

który dom swój zbudował na skale.  

 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry                          

i uderzyły w ten dom.  

On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można 

porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na 

piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten 

dom. I runął, a upadek jego był wielki .  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Burze są czymś nieuniknionym, tak w przyrodzie, jak i w życiu. Jezus uczy, że aby je 

przetrwać, trzeba oprzeć swoje życie na mocnym fundamencie Jego słowa. Ale jak mamy 

to robić, smagani wiatrem i deszczem?  

Właśnie w Adwencie przypomnijmy sobie, jakie burze 

napotykali w swoim życiu Maryja i Józef, i zastanówmy się, jak ich 

przykład może nam pomóc w budowaniu naszego własnego życia 

„na skale”, jaką jest Chrystus.  



Maryja i Józef musieli stawić czoło wtargnięciu Boga w ich plany, nieoczekiwanej 

ciąży, trudom podróży do Betlejem, pospiesznej ucieczce do Egiptu.  

Biblia nie ujawnia zbyt wielu szczegółów ich życia, ale nie znaczy to przecież, że nie 

zmagali się z wieloma problemami przerastającymi ich siły, a zaufanie do Boga przyszło 

im łatwo i automatycznie.  

Maryja i Józef byli ludźmi takimi jak my. Prawdopodobnie musieli uporać się z 

szalejącymi emocjami, z mnóstwem pytań i lęków. Jednak Pan już wcześniej był 

mocnym fundamentem ich życia, dlatego słuchali Jego słowa, ufali, że On wie, co dla 

nich najlepsze, i czynili to, o co prosił.  

Dzięki ich posłuszeństwu Bóg zbawił świat. Burze życiowe bywają przerażające, a 

cierpienia i nieszczęścia wiążą się z rzeczywistym poczuciem straty. Jednak Pan jest z 

nami zawsze, mówi do nas i pokazuje, jak uporać się z trudną sytuacją.  

Jeśli za przykładem Maryi i Józefa będziemy słuchać Boga i czynić to, co nam poleca, 

możemy ufać, że On uchroni nasz dom od upadku. A przy tym umocni naszą wiarę, aby 

łatwiej było nam przetrwać kolejne burze.  

 Dziś poświęć kilka minut na rozważenie jednej z burz, jakie 

spotkały Świętą Rodzinę i zobacz, jaka była jej reakcja.  

Postaw się w sytuacji Józefa i Maryi i pomyśl, co czuli i co myśleli. A potem pomyśl o 

burzy, którą sam przeżywasz.  

 W jaki sposób możesz za ich przykładem wsłuchać się w Boga, zaufać Mu i 

okazać posłuszeństwo?  

 Co możesz uczynić, aby Pan stał się jeszcze mocniejszym fundamentem 

twojego życia?  

Prośmy o to, abyśmy reagowali na chwile zamętu w naszym życiu tak, jak czynili to 

Maryja i Józef, Obyśmy, podobnie jak oni, stawali się mądrymi ludźmi, którzy budują 

swoje życie na niewzruszonej skale, jaką jest Pan i Jego słowo!  

 

„Panie, Ty jesteś moim fundamentem. Pomóż mi budować życie na Tobie.” 

 

Iz 26,1-6    Ps 118,1.8-9.19-21.25-27 
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Mt 9, 27-31 (Biblia Tysiąclecia) 
 

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

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

Niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić?                      
Oni odpowiedzieli Mu: Tak, Panie! Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc:  

Według wiary waszej niech wam się stanie!  I otworzyły się ich oczy, a 

Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie! Oni jednak, 

skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Gdyby Jezus zadał ci to pytanie, prawdopodobnie odpowiedziałbyś Mu tak samo, jak 

dwaj niewidomi z dzisiejszej Ewangelii: „Tak, Panie!” (Mt 9,28).  

Wiemy, że w czasie swojej działalności publicznej Jezus uzdrowił wielu ludzi. Wiemy 

też, że  

dziś, jako zmartwychwstały Chrystus, wciąż uzdrawia chorych.  

Ale skoro zgadzamy się co do tego, że Jezus może uzdrawiać, to dlaczego nie 

uzdrawia wszystkich, za których się modlimy? Dotykając oczu dwóch niewidomych 

powiedział: „Według wiary waszej niech wam się stanie” (Mt 9,29).  

Możemy więc pomyśleć: Panie, przecież mam wiarę, dlaczego więc nie uzdrowiłeś tej 

młodej matki, za którą się modliłem, a która osierociła małe dzieci? Dlaczego nie 

uzdrawiasz z raka mojej żony, a mojego syna z depresji?  

Jest to tajemnica, której być może nigdy nie zrozumiemy na tej ziemi i która jest próbą 

dla naszej wiary. Wiemy, że Bóg szczerze troszczy się o każdego z nas; że policzył 

wszystkie włosy na naszych głowach (Mt 10,30).  

Wiemy jednak również, że nie zawsze wysłuchuje modlitw, jakie do Niego zanosimy. 

Nie znaczy to, że mamy przestać się modlić.  



Powinniśmy raczej naśladować dwóch niewidomych z dzisiejszej Ewangelii i 

natarczywą wdowę z przypowieści, dobijająca się do sędziego (Łk 18,1-8).  

Nie przestawajmy prosić, nawet gdy sytuacja wydaje się beznadziejna. Mówmy                         

z ufnością: „Jezu, wierzę, że Ty możesz to uczynić!”.  

Jednak modląc się, proś Boga także o łaskę powierzenia tej sytuacji w Jego ręce.                   

Nie jest łatwo oddać Mu nasze najbardziej palące problemy i z ufnością czekać na wynik, 

ale im częściej staramy się to praktykować, tym bardziej umacnia się nasza ufność.  

Bóg może cię uzdrowić, nawet w sposób cudowny.  

To może być uzdrowienie inne niż tego oczekiwałeś, na przykład emocjonalne czy 

duchowe. Możliwe, że nie zauważysz żadnej zmiany. Jednak cokolwiek się dzieje, Jezus 

słyszy twoje modlitwy. Jest zawsze przy tobie, otaczając cię miłością, pocieszając i 

podtrzymując. On wydobędzie dobro z twojego cierpienia, nawet jeśli dziś jeszcze tego 

nie dostrzegasz. Jest przecież twoim Odkupicielem. Przez swoją śmierć na krzyżu i 

powstanie z martwych wybawił cię od grzechu i śmierci.  

Nie ma większego uzdrowienia!  

 

„Jezu, gdy modlę się o uzdrowienie, pomóż mi złożyć wszystkie problemy 

w Twoje miłujące dłonie.” 

 

Iz 29,17-24     Ps 27,1.4.13-14 
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Mt 9,35--10,1.5a.6-8 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych 
synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie 

słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i 

porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo 
wprawdzie wielkie, ale robotników mało.  Proście Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich 
uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli 
wszystkie choroby i wszelkie słabości.  

Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Idźcie 
raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest 
królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, 
oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, 
darmo dawajcie! 

    

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Widok tłumów gromadzących się w kolejnych miasteczkach i wioskach mocno 

poruszał Jezusa. Pragnął przynieść tym ludziom uzdrowienie i miłosierdzie. Chciał ich 

nauczać i formować.  

Jako Syn Boży mógł czynić to na wielką skalę. Mógł skinąć dłonią nad tłumem                 

i uzdrowić wszystkich za jednym zamachem. Lub w sposób cudowny tchnąć swoje 

przesłanie w umysły i serca wszystkich słuchaczy. A co uczynił?  

Okazał zaskakującą pokorę i ufność. Posłał w swoim imieniu dwunastu 

zwyczajnych mężczyzn. Mieli oni nie tylko pomagać Mu w posłudze uzdrawiania                  

i głoszenia Dobrej Nowiny, ale odegrać w niej zasadniczą rolę!  

Z tych zwykłych uczniów Jezus uczynił swoich Wysłanników, których znamy jako 

Apostołów – od greckiego apostolos, co znaczy „posłany”.  



Było to w pewnym sensie ryzykowne posunięcie. Przecież Dwunastu mogło nie 

sprostać zadaniu, jakie im powierzył.  

Dlaczego więc Jezus tak postąpił? Na pewno chciał, by przez nich Dobra Nowina                

i uzdrawiające działanie Ducha Świętego dotarły do wielu ludzi. Ale chciał też dobra 

dla nich samych. Apostołowie nauczając oraz modląc się o uzdrowienie i uwolnienie 

ludzi stawiali kolejne kroki w wierze.  

Musieli pokonywać wewnętrzne opory, przekraczać własne ograniczenia                             

i podejmować ryzyko. Przekonali się, że gdy podejmują wyzwanie, stają się 

uczestnikami zadziwiających dzieł Bożych. Nabierz odwagi – Jezus posyła także 

ciebie, jak niegdyś posłał Apostołów.  

Wciąż widzi ludzi, którzy są „znękani i porzuceni” (Mt 9,36), i pragnie do nich 

dotrzeć. Mógłby uczynić coś na wielką skalę, co poruszyłoby naraz miliony ludzi, ale 

zamiast tego posyła ciebie. Prosi, abyś niósł innym Jego miłosierdzie, uzdrowienie                

i przebaczenie. Z każdym kolejnym krokiem pogłębia twoją wiarę. Jak możesz dziś 

odpowiedzieć na to wezwanie?  

„Jezu, chcę być Twoim wysłannikiem wobec świata. Działaj przeze mnie, 

abym niósł Twoje miłosierdzie wszystkim, których dziś spotkam.” 

Iz 30,19-21.23-26     Ps 147A,1-6 
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Łk 3, 1-6 (Biblia Tysiąclecia) 
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara.  

Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego 
Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych 
kapłanów Annasza i Kajfasza  

skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na 

pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia 
dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: 
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona,  każda góra i pagórek zrównane, 
drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!  

I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże..   
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wyobraź sobie Jana Chrzciciela, oczekującego na pustyni 

chwili wybranej przez Boga. 

Może był już znużony żywieniem się szarańczą i miodem leśnym, nie ustawał 

jednak w modlitwach i postach. A gdy tak trwał w oczekiwaniu, Bóg działał, dlatego 

Jan „wzrastał i umacniał się na duchu (…) aż do dnia ukazania się przed 

Izraelem” (Łk 1,80).  

Wreszcie jednak ten dzień nastał! Bóg przemówił i Jan rozpoczął swoją posługę. 

Adwent to oczekiwanie. 

Słyszymy, jak Izrael przez całe wieki wyczekiwał Mesjasza.  

Spotykamy Elżbietę i Zachariasza, którzy do starości oczekują na dziecko. 

Widzimy Jana czekającego przez całe lata, aż przyjdzie właściwy czas, by zacząć 

głosić słowo Boże i chrzcić.  



My również czekamy. Nie tylko na Boże Narodzenie, ale także na powtórne 

przyjście Jezusa, kiedy to zostanie wypełniona każda obietnicę i naprawione wszelkie 

zło. Trudne jest czekanie, aż Pan wysłucha naszą modlitwę, zwłaszcza gdy nie 

widzimy żadnych efektów.  

 Jak więc możemy nauczyć się z nadzieją czekać na Pana?  

Przypomnijmy sobie Bożą wierność. Jan z pewnością nie raz rozważał na 

modlitwie, jak Bóg wybawiał Izraela, oraz przypominał sobie, co Bóg obiecał mu 

osobiście.  

My także, jak Jan, przypominajmy sobie łaski, jakimi Bóg nas obdarzył, oraz to, co 

uczynił dla nas wszystkich, posyłając Jezusa, aby nas zbawił. To uczyni nasze 

czekanie łatwiejszym, a także pomoże nam głębiej zaufać Bogu. Oczekiwanie jest też 

dobrym czasem, by uwielbiać Boga – z wdzięczności za to, co już dla nas uczynił i za 

to, co jeszcze uczyni w przyszłości.  

Wychwalajmy Go, bo pewnego dnia położy kres wszystkim naszym zmaganiom i 

przyjmie nas do swego niebieskiego domu. Ale wychwalajmy Go także za to, co czyni 

w tej chwili. On działa w naszych rodzinach, w naszych parafiach i w całym świecie.  

Kiedy Go wielbimy, wzrasta nasza nadzieja i umacnia się wiara. A kiedy przyjdzie 

czas wybrany przez Boga, nasze serca będą gotowe – jak gotowe było serce Jana!  

 

„Panie, poznałem Twoją dobroć, będę więc czekać na Ciebie z ufnością.”  

 

Ba 5,1-9    Ps 126,1-6    Flp 1,4-6.8-11 


