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Łk 21,1-4 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

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. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Wczoraj obchodziliśmy uroczystość Chrystusa Króla. Obecnie przeżywamy ostatni 

tydzień roku liturgicznego i wkrótce będziemy przygotowywać się do Bożego 

Narodzenia. Łatwo jest dać się wciągnąć w świecki, komercyjny klimat zbudowany 

wokół tych świąt i być może już się zastanawiasz, jak można dobrze przeżyć 

 święty czas Adwentu w zgiełku nadchodzących tygodni. 

Nie jest łatwo znaleźć czas na przedłużoną modlitwę w ciągu przedświątecznej 

gorączki zakupów, sprzątania, dekorowania i szykowania. 

W tej sytuacji dzisiejsza Ewangelia może być dla nas pociechą. Owszem, święta 

wymagają wielu przygotowań. Owszem, wydaje się, że z każdą chwilą mamy coraz 

więcej do zrobienia, a wszystko to musi zostać skończone przed Wigilią. Jeśli więc 

ilość spraw do załatwienia nie pozostawia ci zbyt wiele czasu na modlitwę,  

daj Panu swoje „dwa pieniążki”. 



Poświęć kilka minut na modlitwę tam, gdzie się znajdujesz. Bóg zna twoje serce                     

i wie, ile masz obowiązków, dlatego ceni sobie każdą minutę, którą Mu dajesz                           

„z niedostatku swego” (Łk 21,4). 

Zapalając kolejne świece na wieńcu adwentowym lub modląc się przed posiłkiem, 

czyń to z całego serca. Połóż Biblię przy łóżku, byś mógł do niej choć na chwilę 

sięgnąć przed snem lub po przebudzeniu. (…)  Miej w kieszeni różaniec i módl się na 

nim, gdy stoisz w kolejce do kasy. Te bezcenne minuty, jakie ofiarowujesz Panu, mają 

wielką wartość w Jego oczach. 

A jeśli przypadkiem masz więcej czasu, to wspaniale! Wstawiaj się w modlitwie za 

tymi, którzy nie mogą się modlić, którzy na przykład muszą o tej porze roku więcej 

pracować, by związać koniec z końcem. Za księży i rekolekcjonistów, którzy starają 

się pomóc nam dobrze przeżyć ten czas. 

Raduj się! Składaj dziękczynienie Bogu! 

 I pamiętaj, że liczy się nie tyle ilość czasu spędzona przed Panem na modlitwie, co 

serce, jakie wkładamy w ten czas, niezależnie od jego długości.  

Jezus pochwalił ofiarę ubogiej wdowy ze względu na hojność, z jaką jej udzieliła. 

Pochwali także i ciebie. 

„Panie, pomóż mi w tym Adwencie ofiarować ci wiele drobnych 

«pieniążków » mojej modlitwy.” 

Ps 24,1-6   Ap 14,1-3.4b-5: 

(1) Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto 

czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. 

(2) I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. 

A głos, który usłyszałem, [brzmiał] jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. (3) 

I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed 

Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech 

tysięcy - wykupionych z ziemi. (4) To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są 

dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród 

ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, (5) a w ustach ich 

kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni. 
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Ap 14,14-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(14) Potem ujrzałem: oto biały obłok - a Siedzący na obłoku, podobny do Syna 

Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp. (15) I wyszedł inny anioł 

ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: Zapuść Twój sierp i 

żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na 

ziemi! (16) A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta. (17) I 

wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp. (18) I wyszedł 

inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do mającego ostry 

sierp: Zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały! 

(19) I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni 

Bożego gniewu - ogromnej. (20) I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew 

wytrysnęła aż po wędzidła koni, na tysiąc i sześćset stadiów.  

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Obrazy, jakimi posługuje się Księga Apokalipsy, bywają dla nas kłopotliwe . 

Wizja kogoś przypominającego Syna Człowieczego, siedzącego na obłoku w złotym 

wieńcu na głowie? To może być oczywiście Jezus w niebieskiej chwale. Ale skąd ten 

sierp, żniwo i „tłocznia Bożego gniewu” (Ap 14,19)? 

➢ Co to wszystko ma oznaczać? 

Biblijny obraz żniwa zwykle wiąże się z czterema „rzeczami ostatecznymi” 

śmiercią, sądem Bożym, niebem i piekłem. 

 

❖ Przypomnijmy sobie fragment Ewangelii Mateusza opisujący, jak na końcu 

czasów zostają zebrane i oddzielone od siebie pszenica i chwast (Mt 13,36-43).  



❖ Lub przypowieść o owcach i kozłach, gdzie król zasiada jako sędzia stawiając 

owce po prawej, a kozły po lewej swej stronie – i sytuacja kozłów nie przedstawia 

się pomyślnie (Mt 25,31-46). 

 

➢ Dlaczego Kościół serwuje nam pod koniec roku liturgicznego tak 

przerażające obrazy?  

Być może dlatego, że medytacja nad „rzeczami ostatecznymi” pomaga podejmować 

lepsze decyzje dziś. Świadomi, że nasze wybory mają konsekwencje na wieczność, 

widzimy te wybory ostrzej i traktujemy je bardziej na serio.  

Jak powiedział kiedyś papież Franciszek: „Przed podjęciem ważnej decyzji (…) 

wyobraź sobie, że stoisz przed Bogiem przy końcu dni” (Homilia, 9.11.2019). 

Kiedy stoisz przed trudnym wyborem, taka sugestia jest nieco onieśmielająca. Jednak 

zamiast popadać w niepokój, zastanów się, jak Bóg widzi to, co wybierasz. Czy powie 

ci: „Dobrze, sługo dobry i wierny!” (Mt 25,23)? Możesz też zadać sobie pytanie, 

jakiego rodzaju żniwo przyniesie twoja decyzja. 

➢ Czy przybliży cię do Pana, czy też cię od Niego oddali? 

Dzisiejsza Ewangelia niesie nam obietnicę i nadzieję życia wiecznego. „Rzeczy 

ostateczne” są dla nas nie tylko otrzeźwiającym ostrzeżeniem, lecz również 

błogosławioną szansą. Jesteś przybranym dzieckiem Boga, powołanym, by spędzić 

wieczność w Jego obecności. 

Masz szansę współpracować z łaską Bożą, wybierając codziennie miłość i służbę.                     

A wtedy, gdy przyjdzie dzień „żniwa”, będziesz gotów z radością wyjść na spotkanie 

Pana. 

 

„Jezu, chcę iść za Tobą z ufnością, że poprowadzisz mnie w swoim 

miłosierdziu.” 

 

Ps 96,10-13 

 

 

 

 

 



 

Łk 21,5-11: 

  

(5) Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi 

kamieniami i darami, powiedział: (6) Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, 

nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. (7) Zapytali Go: 

Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? (8) 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. 

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

się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. (10) Wtedy mówił do nich: Powstanie naród 

przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. (11) Będą silne trzęsienia ziemi, 

a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 
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Łk 21,12-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(12) 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. (13) Będzie to dla was sposobność do składania 

świadectwa. (14) Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. 

(15) Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z 

waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. (16) A 

wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was 

o śmierć przyprawią. (17) I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u 

wszystkich. (18) Ale włos z głowy wam nie zginie. (19) Przez swoją wytrwałość 

ocalicie wasze życie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Stary dowcip mówi: „Nauka mowy zajęła mi dwa lata, a nauka, kiedy należy 

milczeć, całą resztę życia”. Jakie to prawdziwe!  

To bardzo ważne, by nauczyć się, kiedy należy otworzyć usta i mówić. Bóg umieścił 

każdego z nas na tym świecie, aby był proroczym głosem zwiastującym Dobrą Nowinę. 

Podczas chrztu zostałeś namaszczony krzyżmem świętym na znak, że masz odtąd udział 

w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa. 

 To wielki zaszczyt zostać obdarzonym „językiem wymownym” jak prorok 

Izajasz (Iz 50,4).  

 To wspaniale być „jakby ustami” Boga, wypowiadając myśli Jego serca, 

jak to czynił prorok Jeremiasz (Jr 15,19).  

Niestety, wiemy wszyscy, że zazwyczaj wypowiadamy swoje własne słowa i idee, 

nie zawsze zgodne z tym, co mówi Bóg.  



Potrzeba wiele mądrości i modlitwy, by wyczuć, co, kiedy i – przede wszystkim – w 

jaki sposób należy powiedzieć. Jest to trudne, ale możliwe. Sam 

Jezus obiecał, że da nam „wymowę i mądrość”, zwłaszcza w napiętych sytuacjach, 

gdy grozi nam ryzyko niezrozumienia. Prosi jedynie o to, abyśmy nabrali nawyku 

przyzywania na pomoc Ducha Świętego.  

Nawet króciutka chwila modlitwy przed otwarciem ust może mieć ogromne 

znaczenie! 

Bóg obdarzył nas intelektem i wolną wolą. Dlatego Jezus obiecuje, że da nam 

mądrość, a nie precyzyjny scenariusz każdej trudnej rozmowy. Przez swego Ducha 

skruszy twardość naszych serc, aby nie przemawiała przez nas złośliwość czy gorycz. 

Napełni nas swoją obecnością, aby nasze słowa wyrażały Jego miłość. Da nam 

cierpliwość, abyśmy przemawiali rozważnie, nie ulegając frustracji. Może też dać nam 

konkretne światło na to, co mamy mówić – podsunąć jedno czy dwa słowa, które 

pomogą nam skierować rozmowę w dobrym kierunku. 

Bycie proroczym głosem w świecie jest możliwe. Nie musi nawet wiązać się z jakimś 

ogromnym trudem. Wymaga jedynie odrobiny praktyki, połączonej z ufnością w Panu 

i pokornym pragnieniem wypowiadania Jego słów pociechy i mądrości. 

 

„Oto jestem, Panie! Pomóż mi nabyć «wymowy i mądrości», które obiecujesz 

wszystkim idącym za Tobą.” 

 

Ps 98 1-3.7-9 

 

Ap 15,1-4:  (1) I ujrzałem na niebie znak inny - wielki i godzien podziwu: 

siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się 

dopełnił gniew Boga. (2) I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i 

tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem 

szklanym, mających harfy Boże. (3) A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, 

i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże 

wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! (4) Któż 

by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo 

przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne 

Twoje wyroki. 
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Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

    Potem ujrzałem innego anioła - zstępującego z nieba i mającego wielką 

władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, 

upadł Babilon - stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego 

ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt.  

     I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński, i rzucił w 

morze, mówiąc: Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już 

się wcale nie znajdzie.  I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w 

tobie się nie usłyszy. I żaden mistrz jakiejkolwiek sztuki już się w tobie nie 

znajdzie. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać.  I światło lampy już w 

tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: 

bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione 

zostały wszystkie narody 

     Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - 

mówiących: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego,  

bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co 

znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew 

swoich sług.  I rzekli powtórnie: Alleluja! A dym jej wznosi się na wieki wieków. 

I mówi mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jeśli zajmowałeś się prorokami Starego Testamentu, to prawdopodobnie wiesz, że ich 

rolą było nie tyle przepowiadanie przyszłości, co przemawianie w imieniu Pana. Ich 

zadaniem było napominanie, pocieszanie i umacnianie ludu Bożego.  



W podobnym celu została napisana również Księga Apokalipsy, toteż czytając 

fragmenty takie jak dzisiejszy, najlepiej jest zastanowić się nad sytuacją ich pierwszych 

czytelników i tym, co autor mógł mieć im do przekazania. 

Jako mniejszość religijna chrześcijanie byli często prześladowani, więzieni, a nawet 

zabijani przez władze rzymskie. Niektórzy z nich stracili bliskich i żyli w lęku o własne 

życie. 

W tym kontekście „Babilon” wzmiankowany w Apokalipsie można interpretować 

jako symbol otaczającego zła i ucisku. Jednak autor Apokalipsy zachęcał ich do spojrzenia 

poza bieżącą sytuację. Chciał wzbudzić w nich ufność, że Bóg, który pokonał grzech w ich 

sercach, pewnego dnia pokona również grzech na świecie. Nawet w najmroczniejszych 

czasach można mieć pewność, że światło Chrystusa ostatecznie zatriumfuje. 

Chociaż nie żyjemy w czasie prześladowań rzymskich, przesłanie Apokalipsy dotyczy 

także i nas. Również w naszych czasach szaleją wojny, przemoc i prześladowania. Także 

w swoim osobistym życiu zmagamy się z kłamstwami diabła i pokusami. Jednak pomimo 

różnorodnego zła, możemy być pewni, że ostateczny wynik historii jest już przesądzony.  

 

Przez swą śmierć i zmartwychwstanie Jezus zwyciężył śmierć. Jak pisze autor 

Apokalipsy: 

„Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego” (Ap 19,1).  

Grzech nie będzie miał ostatniego słowa. 

Jezus mówi nam to samo w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy nadejdzie w mocy i chwale, 

będziemy wiedzieli, że zbliża się nasze odkupienie. W międzyczasie czyńmy to, co nam 

poleca – nabierajmy ducha i podnośmy głowy (Łk 21,28).  

Przyjdzie dzień, w którym zatriumfuje pokój i sprawiedliwość, a my przez całą 

wieczność będziemy świętować z aniołami i świętymi na uczcie godów Baranka (Ap 19,9). 

 

„Panie, pomóż mi opierać się złu i trzymać się mocno Twego słowa, dopóki nie 

przyjdziesz powtórnie.” 

 

Ps 100,2-5 

 

 

 

 



Łk 21,20-28: 

 

(20) Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej 

spustoszenie jest bliskie. (21) 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! 

(22) Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. (23) Biada 

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

ten naród: (24) jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie 

narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. (25) Będą 

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

szumu morza i jego nawałnicy. (26) 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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Ap 20,1-4.11--21,2 (Biblia Tysiąclecia) 

Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: 
Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, (2) bo wyroki Jego prawdziwe 
są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem 
swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług. (3) I rzekli 
powtórnie: Alleluja! A dym jej wznosi się na wieki wieków. (4) A dwudziestu 
czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu 
na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja! 

(11) Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza 
uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. (12) I ujrzałem umarłych 
- wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę 
otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach 
zapisano, według ich czynów. (13) I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i 
Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według 
swoich czynów. (14) A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć 
druga - jezioro ognia. (15) Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, 
został wrzucony do jeziora ognia. 

(1) I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza 

ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe 
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w 
klejnoty dla swego męża. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Końcowe rozdziały Księgi Apokalipsy pełne są wizji chaosu i konfliktów 

towarzyszących powtórnemu przyjściu Jezusa i Sądowi Ostatecznemu. Jednak  

czytany dziś fragment kończy się pełną nadziei wizją nowego nieba i nowej ziemi. 

Na koniec zatriumfuje doskonała miłość Boga. Wszelkie zło zostanie pokonane, a 

każda niesprawiedliwość wyrównana. Nasz Pan odnowi całe stworzenie i Bóg                    

„zamieszka wraz z (…) ludem” na wieki (Ap 21,3). 



Taka jest nasza nadzieja! Pewnego dnia zamieszkamy na wieki z Ojcem w niebie. 

Nie musimy jednak czekać na powrót Jezusa, by przybliżyć się do Boga. Przypomina 

nam o tym refren dzisiejszego psalmu responsoryjnego: 

„Oto przybytek Pana Boga z ludźmi”. 

Już tu. Już teraz. W naszym grzesznym świecie. Chociaż w życiu każdego z nas wciąż 

„nowe stworzenie” miesza się z grzesznością, już dziś Bóg czyni sobie przybytek 

pośród swego ludu. I nigdy go nie opuści. 

Jezus jest Emmanuelem, Bogiem z nami, także w czasie, gdy jeszcze oczekujemy 

Jego powtórnego przyjścia.  

➢ W jaki więc sposób zamieszkuje dziś pośród nas i jak możemy tego 

doświadczyć? 

Po pierwsze, Bóg zamieszkuje pośród nas przez Ducha Świętego. Otrzymaliśmy 

Ducha Świętego na chrzcie. On działa w nas nieustannie, skłaniając nasze serca do 

modlitwy i czytania słowa Bożego. Umacnia nas w czasie pokus. I przypomina nam, że 

nigdy nie jesteśmy sami. 

Po drugie, Bóg zamieszkuje pośród nas w sakramentach świętych. Kiedy idziemy 

do spowiedzi, przygarnia nas i oczyszcza z grzechów. Kiedy przyjmujemy Komunię, 

wchodzi w nasze serca, napełniając je bezmiarem łask. 

Wreszcie Bóg zamieszkuje pośród nas poprzez nasze zwyczajne ludzkie 

kontakty. Objawia nam swoją wierną miłość poprzez nasze rodziny. Daje doświadczyć 

swojej bliskości poprzez dobroć przyjaciół, którzy są gotowi nas wysłuchać i nam 

współczuć. Ukazuje swoje miłosierdzie, gdy ktoś przebacza nam wyrządzoną mu 

przykrość. 

Pewnego dnia ujrzymy Boga twarzą w twarz w nowym niebie i nowej ziemi. Ale 

zanim to nastąpi, Bóg w swoim miłosierdziu zamieszkuje pośród nas. Także tu i 

teraz. 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że zawsze jesteś ze mną.” 

Ps 84,3-6.8 

 

 

 



Łk 21,29-33: 

 

(29) I powiedział im przypowieść: Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. (30) 

Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. (31) Tak 

i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. (32) 

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. (33) 

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. 
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Ap 22,1-7 (Biblia Tysiąclecia) 
(1) I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. 

(2) Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście 

owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca - a liście drzewa /służą/ do leczenia 

narodów. (3) Nic godnego klątwy już /odtąd/ nie będzie. I będzie w nim tron Boga i 

Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. (4)  

     I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach. (5) I /odtąd/ już 

nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie 

świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. (6) I rzekł mi: Te słowa wiarygodne są 

i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim 

ukazać, co musi stać się niebawem. (7) A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto 

strzeże słów proroctwa tej księgi. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Przez cały ostatni tydzień słuchaliśmy fragmentów Ewangelii wg św. Łukasza 

opisujących to, co często określa się mianem „czasów ostatecznych”. Wojny, 

prześladowania, klęski żywiołowe – jednym słowem przerażające zjawiska. 

Jednak dzisiejsze czytanie z Księgi Apokalipsy ustawia to wszystko we właściwym 

kontekście. Owszem, doświadczymy tych „rzeczy ostatecznych”, czy to w dzień 

Pański przy końcu czasów, czy to w nasz osobisty dzień Pański pod koniec naszego 

życia.  

Jan mówi nam jednak o nadziei, która podtrzymuje nas nawet w najtrudniejszych 

chwilach – nadziei na niebo. 

W rozdziałach 21 i 22 Jan roztacza wizję niebiańskiego Jeruzalem, w którym Bóg 

mieszka ze swoim ludem. 



Wszyscy pragniemy pewnego dnia znaleźć się w miejscu, gdzie każda łza zostanie 

otarta i wszystko zostanie odnowione. Płynie tam życiodajna woda zapewniająca 

wieczną owocność. A co najlepsze, ujrzymy tam oblicze Boga i oddamy Mu chwałę! 

Nie jest to jakaś mglista obietnica dotycząca nieokreślonej przyszłości. 

Jutro, wraz z początkiem Adwentu, będziemy kierować myśli ku przyjściu Jezusa, który 

sprowadził niebo na ziemię. W Jego ludzkiej postaci mogliśmy rzeczywiście zobaczyć 

oblicze Boga. 

➢ Jak więc mamy zakończyć rok liturgiczny i przygotować się na 

Adwent? 

Korzystając z każdej sposobności, by „oglądać Jego oblicze” (Ap 22,4).  

❖ Możemy „oglądać” Jezusa w czasie osobistej modlitwy, na Mszy świętej czy 

podczas adoracji eucharystycznej. 

❖ Ale możemy też dostrzec Jego oblicze w ubogich i potrzebujących, w naszych 

bliskich, a nawet w naszych wrogach. 

Wszystkie te sposoby pozwalają spotkać Jezusa i wznieść ku Niemu nasze serca – o 

ile nie są one zbytnio zaabsorbowane przyziemnymi troskami. 

Spróbujmy choć na moment spojrzeć na własne życie z Bożej perspektywy i pozwolić 

Panu rozpalić nadzieję w naszych sercach. Niech pomoże ci w tym wizja Jana. 

Przeczytaj dziś na modlitwie 21 i 22 rozdział Księgi Apokalipsy. Niech te teksty 

zachęcą cię do wytrwałości. Niech rozpalą płomień twojej nadziei na niebo. Ale niech 

także rozbudzą w tobie tęsknotę za Jezusem, którego narodziny pozwoliły ludziom w 

pewien sposób zobaczyć oblicze Boga. 

„Jezu, pragnę ujrzeć Twe oblicze!” 

Ps 95,1-7 

Łk 21,34-36:  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. 

 



 

 

 

Pierwsza niedziela 

Adwentu 
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Iz 2,1-5 (Biblia Tysiąclecia) 

 

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

czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. 

Wszystkie narody do niej popłyną, (3) mnogie ludy pójdą i rzekną:  

Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech 

nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i 

słowo Pańskie - z Jeruzalem. (4) On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla 

licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. 

Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 

(5) Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!  

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Witajcie w Adwencie! 

Cała redakcja Słowa wśród nas modli się o błogosławieństwo dla was w tym świętym 

czasie, abyście mogli dobrze przygotować się na przyjście Chrystusa. 



Nie ma lepszego sposobu rozpoczęcia tego okresu liturgicznego niż przyjęcie 

zaproszenia, które słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu: 

„Chodźcie (…) postępujmy w światłości Pańskiej” (Iz 2,5). 

Podczas dzisiejszej Mszy świętej zapłonie pierwsza świeca na wieńcu adwentowym. 

Przez kolejne trzy niedziele światło jaśniejące z wieńca będzie stawać się coraz 

mocniejsze, ponieważ jedna po drugiej zapłoną następne świece. 

Tym właśnie ma być dla nas Adwent duchowo – coraz głębszym 

wchodzeniem w światło Chrystusa.  

Istnieje wiele sposobów, na jakie możemy starać się o wzrost tego światła w nas, w 

miarę zbliżania się świąt Bożego Narodzenia. 

• Postępuj w światłości poprzez codzienną modlitwę. Już kilka minut spędzonych 

każdego dnia w obecności Jezusa może otworzyć twoje serce na ciepło Jego miłości. 

Pomocą w tym będzie ci również nasze pismo. 

• Oświecaj swoje serce i umysł poprzez lekturę duchową lub studium Biblii. 

Pozwól Jezusowi uczyć cię „dróg swoich”, abyś mógł kroczyć „Jego ścieżkami” (Iz 2,3). 

• Proś Pana, aby oświetlił swoim światłem te dziedziny twego życia, w których 

wciąż jeszcze przebywasz w ciemności. Następnie oddaj Mu te sprawy w sakramencie 

pokuty, czyniąc to, co mówi św. Paweł – odrzucając „uczynki ciemności”, a 

przyoblekając się w „zbroję światła” (Rz 13,12). 

• Nieś światło Chrystusa, łącząc się z innymi wierzącymi w pomaganiu 

potrzebującym. Poszukaj sposobu dopomożenia uchodźcom. Wesprzyj schronisko dla 

bezdomnych. Pomódl się za tych, których spotkało nieszczęście. 

Nie musisz chodzić w ciemności! 

Za każdym razem, gdy zwracasz się do Pana, Jego światło w tobie staje się jaśniejsze 

i rozbłyska z większą mocą. Niech wieniec adwentowy przypomina ci, że  

Jezus, Światłość świata, może pokonać wszelką ciemność. 

Chodźcie, postępujmy w światłości Pańskiej! 

 

„Panie, oby Twoje światło rosło we mnie przez cały Adwent.” 



 

Ps 122,1-2.4-9   Rz 13,11-14 

Mt 24,37-44: 

 

(37) A jak było za dni Noego,  

tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (38) Albowiem jak w 

czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe 

wszedł do arki, (39) i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, 

tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie w 

polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. (41) Dwie będą mleć na żarnach: 

jedna będzie wzięta, druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w 

którym dniu Pan wasz przyjdzie. (43) A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, 

o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby 

włamać się do swego domu. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której 

się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. 

 

 


