
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

6 grudnia 2021 
 

Iz 35, 1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech 

rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i 

wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni 

zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.  

 Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! 

Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; 

przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was.  

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy 

wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na 

pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony 

kraj w krynice wód; badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale - na trzcinę z 

sitowiem.  Będzie tam droga czysta, którą nazwą Drogą Świętą. Nie przejdzie nią 

nieczysty, gdy odbywa podróż, i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam 

lwa, ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią ani się tam znajdzie, ale tamtędy pójdą 

wyzwoleni.  Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym 

śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach: osiągną radość i szczęście, ustąpi 

smutek i wzdychanie.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jerozolima żyła pod groźbą obcej inwazji, morale narodu było niskie, wielu 

Izraelitów dochodziło do wniosku, że Bóg ich opuścił.  

Jednak prorok Izajasz wbrew wszelkim ponurym prognozom głosił, że ta sytuacja 

jest przejściowa. Wołał, by naród trwał w wierze, gdyż przyjdzie czas, kiedy się 

„rozweselą pustynia i spieczona ziemia” (Iz 35,1).  

Chociaż teraz wszędzie wokół widać jedynie surowe, martwe pustkowie, to kiedyś 

„spieczona ziemia zmieni się w pojezierze” (Iz 35,7).  



Wszyscy przeżywamy okresy posuchy na modlitwie.  

Trudno nam się do niej zabrać. Czujemy się, jakbyśmy mówili do ściany, a nie do 

Pana. Próby otwarcia się na Jego Ducha nie przynoszą żadnej pociechy ani 

potwierdzenia z Jego strony. Zastanawiamy się, co robi Bóg i czy w ogóle nas słyszy.  

To właśnie są chwile, kiedy dobrze jest wziąć sobie do serca bezcenną zachętę 

Izajasza do trwania w wierze.  

 Czas posuchy na modlitwie jest doskonałą okazją do 

umacniania fundamentów swojej wiary.  

Jak wie każdy budowniczy, fundament powinien być mocny i niezachwiany. 

Powinien być w stanie oprzeć się wszelkim zawieruchom. Okresy posuchy, choć 

nieprzyjemne, dają szansę budowania takiego fundamentu. Pomagają oprzeć życie 

duchowe na niewzruszonych prawdach wiary, a nie na emocjach, które – niezależnie 

od nas – przychodzą i odchodzą. Mobilizują do rozważania na modlitwie 

wspaniałych przymiotów Boga, który nas miłuje, niezależnie od tego, czy w danej 

chwili to czujemy.  

Dobrą strategią umacniania fundamentów wiary jest na przykład rozważanie 

Credo, które odmawiamy podczas Mszy świętej.  

Wypowiadaj powoli kolejne słowa mówiąc Panu, że wierzysz w to wszystko, co 

wyznajesz ustami.  

 Nie szukaj u Boga jedynie pociechy.  

 Szukaj prawdy.  

 Uwierz, że On wciąż działa, nawet jeśli czyni to w sposób ukryty.  

 Spójrz na krzyż i złóż swoją nadzieję w zmartwychwstaniu 

Jezusa, nawet jeśli chwilowo zupełnie nie czujesz się jak nowe 

stworzenie.  

 Nie poddawaj się. Wzmocnij omdlałe kolana. Wytrzymaj.  

 Wiedz, że Bóg zawsze nagradza tych, którzy wytrwale oddają Mu 

chwałę i zachowują ufność.  

 

„Jezu, dziękuję Ci za czasy posuchy, kiedy wzywasz mnie do jeszcze bardziej 

gorliwego szukania Ciebie. Ufam, że pomożesz mi je dobrze wykorzystać i stać 

się mocniejszym w Duchu.”  

 

Ps 85,9-14  

 



Łk 5,17-26 

 

Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, 

którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy.  

A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. 

Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się 

go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go 

przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam 

środek przed Jezusa.  

 On widząc ich wiarę rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy.  

Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. Któż On jest, 

że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego 

Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach 

waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy 

powiedzieć: Wstań i chodź?  

Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania 

grzechów - rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do 

domu!  I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do 

domu, wielbiąc Boga.  

Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: 

przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

7 grudnia 2021 
 

Iz 40, 1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Pocieszcie, pocieszcie mój lud! - mówi wasz Bóg.  

Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby 

się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę 

w dwójnasób za wszystkie swe grzechy,  

Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na 

pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a 

wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome 

zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało 

zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Głos się odzywa: Wołaj! - I rzekłem: 

Co mam wołać? - Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby 

kwiat polny.  Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. 

Prawdziwie, trawą jest naród. 

Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga 

naszego trwa na wieki. 

Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś 

mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój 

się! Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg!  Oto Pan Bóg przychodzi z mocą 

i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego 

zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim 

ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

W świecie starożytnym poganie zwracali się do bogów szukając pomocy i 

rozwiązania problemów, w zamian składając im dary. Starali się ich wprawić w dobry 

nastrój i przebłagać, by uniknąć ich gniewu.  

Relacja z bóstwem miała charakter kontraktu, stanowiła rozpaczliwą próbę 

„kupienia” sobie opieki. Kiedy sprawy układały się pomyślnie, znaczyło to, że 

bogowie są zadowoleni, jeśli nie, że są zagniewani.  



Nawet w najlepszych czasach poganie nigdy nie powiedzieliby, że bogowie ich 

kochają, a jedynie, że udało się zrobić z nimi dobry interes i bogowie im sprzyjają – co 

niekoniecznie musi trwać długo.  

Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje całkowicie odmienną koncepcję Boga. Gdy 

uwzględnimy, że Izrael został rozgromiony przez Babilon, a świątynia zniszczona, 

słowa Izajasza mogą wydawać się naiwne. Każdy poganin patrząc na sytuację 

Izraelitów doszedłby do wniosku, że ich Bóg albo jest bezsilny, albo obojętny na ich 

cierpienia.  

Jednak Izrael był odmiennego zdania. Będąc na samym dnie, słyszał słowo Boga: 

„Pocieszajcie mój lud” (Iz 40,1).  

Bóg Izraela był inny niż bogowie pogan. Dotrzymywał zawartego przymierza bez 

względu na wszystko. A teraz obiecywał, że sprowadzi naród z powrotem do ziemi 

niegdyś mu obiecanej.  

Izajasz nie tylko zapowiedział koniec wygnania, ale również dał obietnicę budzącą 

jeszcze głębszą nadzieję, bowiem ostatecznym wypełnieniem jego proroctwa stały się 

narodziny Jezusa: „Oto Pan Bóg przychodzi z mocą” (Iz 40,10).  

Bóg miłuje swój lud, toteż zamiast prowadzić z nim targi, obiecuje mu 

nieskończenie wiele, nie patrząc na to, co lud mógłby Mu zaoferować.  

W Jezusie nie tylko Izrael, ale wszyscy ludzie otrzymają 

pociechę, słowa miłosierdzia i wieczne zbawienie. 

Bóg dziś kieruje do nas to samo przesłanie, pełne miłości i pociechy. Przez Jezusa 

związał się z nami nierozerwalnym przymierzem. Nie musimy „kupować” sobie Jego 

miłości dobrymi uczynkami, jak starożytni poganie. Kiedy sprawy układają się nie tak, 

jak byśmy sobie tego życzyli, nie musimy obawiać się, że Bóg z jakichś powodów nas 

opuścił. Nie!  

Kiedy jesteśmy na dnie, Bóg dalej patrzy na nas z miłością i mówi: „Pocieszcie 

mojego syna, moją córkę”.  

 Nie musimy „zarabiać” sobie na miłość Boga, ponieważ On nigdy 

nas nie porzuci.  

Dziś na modlitwie powstrzymaj się od jakiegokolwiek handlu z Bogiem. Przyjmij 

Jego miłość. Otwórz się na Jego miłosierdzie. Pozwól Mu się nakarmić i trwaj w 

czułym uścisku Jego ramion.  

 

 

 



„Jezu, ufam Tobie! 

Dziękuję Ci za Twoje obietnice, pełne pociechy i miłosierdzia.” 

 

Ps 96,1-3.10-13 

Mt 18,12-14 

 

 Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie 

zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się 

zabłąkała?  A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią 

bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały.   

Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby 

zginęło jedno z tych małych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny 

 

Szkoła 
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Środa :                           
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Łk 1, 26-38 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, 

zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu 

Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź 

pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między 

niewiastami>.  Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć 

to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem 

łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 

Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da 

Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a 

Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to 

stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na 

Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 

będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła 

w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za 

niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.  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” 

 



Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam, jak  

wielką rolę odegrało „tak” Maryi w Bożym planie zbawienia. 

Podkreśla, że Maryja nie była jedynie bierną stroną tego planu, lecz w wolności 

ofiarowała się Bogu jako pokorna służebnica, gotowa w pełni przyjąć Jego wolę. Ta 

wyjątkowa Kobieta, poczęta bez grzechu pierworodnego, nie tylko zgodziła się, by 

Jezus przez dziewięć miesięcy kształtował się w jej łonie, lecz pozwoliła Mu 

całkowicie odmienić bieg swojego życia.  

Od momentu swojego „tak” Maryja przestała być jedynie żoną Józefa. Stała się 

Matką wszystkich wierzących. Papież Franciszek podkreślił otwartość, z jaką 

Maryja przyjęła swoje powołanie, mówiąc: „Zaraz po zwiastowaniu anioła poszła 

dzielić się darem płodności z krewną Elżbietą” (Anioł Pański, 8.12.2014).  

Maryja niezwłocznie zaczęła realizować Boże wezwanie do bycia dla innych! 

Ojciec Święty powiedział następnie, że to samo odnosi się również do nas.  

Bóg pragnie uczynić nas „darem dla innych”, podobnie jak 

uczynił nim Maryję. 

Co więc mamy czynić?  

„Pozwolić, by Duch Święty uczynił nas narzędziami gościnności, narzędziami 

pojednania, narzędziami przebaczenia.”  

Mówiąc najkrócej, mamy okazywać ludziom, którzy są wokół nas, tę samą 

miłosierną miłość, jaką nam okazał Jezus.  

 Rozważ dziś życie tej pokornej Dziewczyny z Nazaretu. 

 

 Jak możesz naśladować Jej gotowość dzielenia się tym, co otrzymała?  

 Jak możesz zwłaszcza w tym okresie, kiedy często dochodzą do głosu napięcia w 

rodzinach, stać się narzędziem pojednania, przebaczenia i uzdrowienia?  

Czasami wystarczy niewiele – gotowość wysłuchania, przyjęcia, zapewnienie o 

modlitwie. Łaska pochodzi od Boga, nie od ciebie. Ty jedynie przekazujesz dar, 

którego On ci bezinteresownie udzielił.  

 

„Panie, uczyń mnie swoim sługą! Pomóż mi, abym jak Maryja stał się 

narzędziem Twojej łaski wobec ludzi, których spotykam”. 

 

Rdz 3,9-15.20      Ps 98,1-4       Ef 1,3-6.11-12 

 

 



 

 

Szkoła 
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Iz 41, 13-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, 

przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja 

cię wspomagam - wyrocznia Pana - odkupicielem twoim - Święty Izraela.                

 Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie 

zębów: ty zmłócisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną sieczkę;  ty 

je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast 

rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w Świętym Izraela. Nędzni i biedni 

szukają wody, i nie ma! Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham 

ich, nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela.  Każę wytrysnąć strumieniom na nagich 

wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię na pojezierze, a 

wyschniętą ziemię na wodotryski.  Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i 

oliwki; rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. (Ażeby 

widzieli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że  

ręka Pańska to uczyniła, że Święty Izraela tego dokonał.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Po pięćdziesięciu latach niewoli babilońskiej nadszedł czas, w którym Bóg postanowił 

poprowadzić Judejczyków do ojczyzny. Kilkadziesiąt lat temu zostali zmuszeni do jej 

opuszczenia i marszu przez surowe pustkowia Jordanii i Syrii aż do Babilonu.  

Teraz jednak Bóg obiecuje poprowadzić ich drogą zieloną i żyzną. Choć będą 

przemierzali te same drogi co przedtem, ich powrotna podróż będzie zupełnie inna. 

Zrozumieją jasno, że jedynie Bóg ma moc wzbudzić taką obfitość życia – w nich i wokół 

nich – w tak niesprzyjających warunkach.  

Archeologia nie potwierdza wprawdzie, żeby licząca około 1500 km trasa przemarszu 

Izraelitów około 537 roku przed Chrystusem nagle zamieniła się w urodzajną krainę.  

 



Jednak powracający wygnańcy prawdopodobnie nawet tego nie oczekiwali. 

Rozumieli, że Bóg mówi tu o radości i wewnętrznym poruszeniu wzrastającym w miarę 

zbliżania się do Jerozolimy. Wreszcie nadszedł koniec ich wygnania! Wreszcie będą 

mogli odbudować swoje życie i cieszyć się obecnością Boga w świątyni!  

A ty?  

 Czy wierzysz, że Bóg może wzbudzić nowe życie w tych obszarach twego 

serca, które już od lat wydają się obumarłe?  

 A może myślisz z rezygnacją, że nic nie da się już z tym zrobić?  

Jeśli te słowa opisują twój stan, wróć do czytań mszalnych z minionego tygodnia.  

Bóg wciąż na nowo obiecuje tchnąć życie w to, co 

wydaje się już martwe. 

Wciąż na nowo obiecuje przynieść uzdrowienie i odnowę jałowym i poranionym 

miejscom naszych dusz. Chce uzdrawiać zadawnione urazy, kruszyć kajdany poczucia 

winy z powodu dawnych grzechów, pomagać w zwalczaniu obecnych grzesznych 

nałogów.  

Kto, jeśli nie Bóg, może dokonywać takich cudów? Podobnie jak Izraelici, będziesz je 

oglądał, jeśli zdecydujesz się wytrwale podążać za Panem. On wymaga twojej 

współpracy, ale obiecuje także, że jeśli ją podejmiesz, ujrzysz zmiany przekraczające 

wszelkie oczekiwania.  

Przychodząc do Niego i słuchając Jego słowa, po pewnym czasie spojrzysz wstecz i 

widząc drogę, jaką przeszedłeś, zawołasz z wdzięcznością: „Ręka Pańska to uczyniła!”.  

 

„Panie, wierzę, że możesz dokonać we mnie rzeczy niemożliwych. Pomóż mi 

powierzyć się Tobie i zaznać Twego uzdrawiającego dotyku.” 

 

Ps 145,1.9-13    Mt 11,11-15 

 Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy 

od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż 

on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie 

gwałtowni zdobywają je.  Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.  

A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. 

Kto ma uszy, niechaj słucha!  

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

10 grudnia 2021                     
 

Iz 48, 17-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela:  

Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, 

kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. 

 O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a 

sprawiedliwość twoja jak morskie fale. Twoje potomstwo byłoby jak piasek, i jak 

jego ziarnka twoje latorośle. Nigdy by nie usunięto ani wymazano twego imienia 

sprzed mego oblicza!. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Lud Boży znajdował się w opłakanym stanie. Jerozolima – a zwłaszcza świątynia, w 

której kiedyś Izraelici spotykali się z Bogiem – leżała w ruinach, a oni sami przebywali 

na wygnaniu. Najwyraźniej przestali czynić to, co podoba się Bogu, i teraz boleśnie 

doświadczali skutków swego odstępstwa.  

W jaki sposób mogli wybrnąć z tej sytuacji? Oczywiście przyjmując Bożą pomoc. Bóg 

przez proroka obiecuje im, że pokieruje nimi na drodze, którą kroczą. Chce ich odnowić, 

uzdrowić na duchu i wprowadzić na nowo w swoją obecność.  

To samo obiecuje także nam, jeśli tylko się do Niego zwrócimy. Przychodzą jednak 

chwile, w których te wspaniałe prawdy wydają się nam jedynie tanim, pobożnym 

pocieszeniem, zwłaszcza gdy – jak Izraelici – stajemy twarzą w twarz z własnym 

grzechem.  

Dziś więc wzorem wygnańców prośmy Boga, by stanął przy nas, ujął nas za rękę i 

wskazał nam drogę.  

Panie, skieruj mnie na drogę, którą mam kroczyć.  

 

 



Tak często, Jezu, czuję się, jak tamci Izraelici, zagubiony i daleko od Ciebie.  

 Gdy wchodzę na złą ścieżkę, Ty niesiesz mi ratunek, zawracając mnie z 

grzesznych wędrówek.  

 Wskazujesz mi właściwy kierunek, jesteś przy mnie i pomagasz mi 

przezwyciężać pokusy.  

 Ty, który obiecałeś sprowadzić Izraelitów z wygnania, pomóż mi kroczyć 

drogą, która doprowadzi mnie do Ciebie.  

 Panie, pomóż mi zważać na Twoje przykazania. Staram się na nie „zważać”, 

staram się wsłuchiwać w nie całym sercem.  

 Pomóż mi usłyszeć to, co mówisz do mnie dzisiaj. Pomóż mi wyciszyć serce – 

odsunąć rozproszenia na tyle, by móc kontemplować cud Twojego przyjścia na 

świat i zamieszkania między nami.  

Niech to będzie moja droga w tym Adwencie.  

Błogosław mi, jak Izraelitom, ponieważ i ja chcę Cię słuchać i iść za Tobą. Panie, daj 

mi Twój obiecany „pokój jak rzekę”.  

Niech obfitość Twego miłosierdzia obmywa mnie wciąż na nowo jak morskie fale. 

Pomóż mi zaufać, że pojednałeś mnie ze sobą i moje imię nigdy nie zostanie wymazane z 

Twojej księgi.  

Umocnij moją ufność w to, że idąc za Tobą, jak Izraelici, otrzymam Twoje 

błogosławieństwo i napełnisz me serce Twoim życiem.  

 

„Panie, Ty jesteś moim Odkupicielem. Dziękuję Ci za to, że na tak wiele 

sposobów okazujesz mi swoje miłosierdzie.” 

 

Ps 1,1-4.6     

Mt 11,16-19 

 

Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku 

dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom:  Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; 

biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni 

mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: Oto żarłok 

i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak  

mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

11 grudnia 2021                     
 

Mt 17, 10-13 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie 

nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. 

   Wtedy zapytali Go uczniowie: Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że 
najpierw musi przyjść Eliasz?  On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi 
wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili 
z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał.                       
Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. 

  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejsza Ewangelia opisuje to, co wydarzyło się bezpośrednio po przemienieniu 

na górze Tabor. Piotr, Jakub i Jan wraz z Jezusem wspięli się na górujące nad okolicą 

wzniesienie. Tam, z dala od zgiełku tłumów, stali się świadkami Jego niebieskiej 

chwały.  

To objawienie przybliżyło ich do zrozumienia, kim jest Jezus i po co przyszedł na 

świat. Schodząc z góry byli nieco lepiej przygotowani na drogę do Jerozolimy oraz na 

Jego krzyż.  

I chociaż uciekli i rozproszyli się, gdy Jezusa aresztowano, to zapewne potem, po 

Jego zmartwychwstaniu, pamięć o przemienieniu na górze Tabor pomogła im pojąć to, 

co się wydarzyło.  

Coś trochę podobnego przytrafiło się pewnej kobiecie. Traciła ona wzrok w 

prawym oku i bardzo martwiła się, czy będzie umiała dalej troszczyć się o rodzinę i 

jak poradzi sobie w pracy. Po wizycie u lekarza, który nie miał dla niej dobrych 

wieści, wróciła do domu i zaczęła się modlić. Kiedy zwróciła swe myśli ku Panu 

powierzając Mu swoje troski i lęki, w jej sercu pojawił się zalew pieśni oraz wersetów 

biblijnych mówiących o majestacie i chwale Boga.  

 



Poczuła, że Jezus jest przy niej w całym blasku swojej chwały. Troska o oko 

przestała ją przytłaczać, była w stanie zaufać, że Jezus przeprowadzi ją przez 

wszystko, co ją czeka.  

Jezus codziennie zaprasza cię na „górę” spotkania z Nim na modlitwie.  

Wie, że gdy będziesz tam z Nim przebywać, twoje serce zostanie przemienione, jak 

serca Piotra, Jakuba i Jana. Twoje oczy zostaną otwarte na Jego chwałę. A wtedy 

twoje ciężary staną się lżejsze, a pragnienie pójścia za Nim – mocniejsze. Stając dziś 

przed Panem na modlitwie wyobraź sobie, że wspinasz się wraz z uczniami na górę 

Tabor. Z każdym krokiem pozostawiasz swoje troski i odzyskujesz nadzieję. Idąc tak, 

proś Jezusa, aby objawił ci swoją chwałę.  

Powiedz Mu, jak bardzo jesteś wdzięczny, że możesz z Nim przebywać.  

Wyobraź Go sobie siedzącego na niebiańskim tronie, a wokół Niego chór 

wielbiących Go aniołów – może nawet twoją ulubioną pieśnią!  

Gdy skupisz całą swoją uwagę na Jezusie, On stopniowo będzie przemieniał twoje 

spojrzenie na rzeczywistość. A wtedy zmieni się całe twoje życie.  

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że ukazujesz mi dziś przebłysk Twojej chwały.”  

 

Syr 48,1-4.9-11   Ps 80,2-3.15-16.18-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

12 grudnia 2021                           
 

So 3, 14-17 (Biblia Tysiąclecia) 
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z 

całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego 
nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się 
złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną 
twe ręce!  

Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się 
weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości.   

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Trzecia Niedziela Adwentu zwana jest także Niedzielą Gaudete.  

Gaudete znaczy po łacinie: „Radujcie się”.  

Dziś zapalamy różową świecę na wieńcu adwentowym, kapłan zakłada różowy 

ornat i cały Kościół wezwany jest do radości. Oczywiście, że mamy się z czego 

radować – przebyliśmy już ponad połowę drogi do świąt Bożego Narodzenia!  

Jednak w dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Sofoniasz mówi nam, że  

Bóg także ma dziś powody do radości. Zastanówmy się, jakie:  

Pan raduje się, ponieważ czas oczekiwania dobiegł końca. Skoro lud 

Boży z tak wielką tęsknotą oczekiwał przyjścia Mesjasza, to jak bardzo sam Jezus 

musiał pragnąć nadejścia tej chwili, kiedy będzie mógł się narodzić! Jak wielką radość 

musiał przeżywać, gdy wypełniło się Jego pragnienie, by zawrzeć z nami nowe 

nierozerwalne przymierze w niewyobrażalnym akcie odkupienia.  

Pan raduje się, kiedy zapraszamy Go do naszego życia. Cieszy się, gdy 

przyjmujemy zbawienie, które nam wysłużył na krzyżu. Gdy przychodzi do Niego 

kolejny człowiek, Jego serce śpiewa z radości.  



Pan raduje się za każdym razem, gdy odnawia nas w swojej miłości. 

Cieszy się uzdrawiając nasze rany, przebaczając grzechy, kojąc cierpienia. Cieszy się, 

gdy przedstawiamy Mu nasze potrzeby i otwieramy serca na Jego uzdrawiającą 

miłość.  

Pan raduje się, ponieważ może dzielić się z nami swoim Boskim 

życiem. Wyobraź sobie, z jak wielką radością przyjmuje swoje dzieci na końcu ich 

ziemskiej wędrówki. Każde ludzkie życie jest cenne w Jego oczach. Cieszy się, mogąc 

każdemu z nas zaofiarować życie wieczne.  

Pan raduje się z tego, że jest z nami. Nie tylko będąc człowiekiem przebywał 

na ziemi wśród nas, ale także teraz mieszka w nas przez Ducha Świętego. Odnosi się 

to także do ciebie osobiście – On cieszy się, że może być blisko ciebie, że pozwalasz 

Mu wejść w swoje życie.  

Uciesz się dziś z Jego radości. 

„Jezu, cieszę się wraz z Tobą, gdy przybliża się czas świętowania Twoich 

narodzin!” 

 

(Ps) Iz 12,2-3.4b-6    Flp 4,4-7     Łk 3,10-18 

Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić?  On im odpowiadał: Kto ma dwie 

suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo 

czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, 

co mamy czynić?  On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile 

wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im 

odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz 

poprzestawajcie na swoim żołdzie. 

 Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do 

Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę 

wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać 

rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i 

ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę 

zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.  Wiele też innych 

napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. 


