
 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

5 grudnia 2022 
 

Iz 35,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech 

rozkwitnie! (2) 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. (3) Pokrzepcie ręce osłabłe, 

wzmocnijcie kolana omdlałe! (4) Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! 

Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić 

was. (5) Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. (6) Wtedy 

chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo  

trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; (7) spieczona ziemia 

zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód; badyle w kryjówkach, gdzie 

leżały szakale - na trzcinę z sitowiem. (8) Będzie tam droga czysta, którą nazwą 

Drogą Świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż, i głupi nie będą się 

tam wałęsać. (9) Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią ani się 

tam znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni. (10) 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” 

 

➢ Czy byłeś kiedykolwiek naprawdę spragniony?  

Może kiedyś podczas wędrówki w upale usta wyschły ci zupełnie, język aż 

zdrętwiał, a nigdzie nie było wody? Do najbliższej miejscowości było daleko i 

daremnie się rozglądałeś za choćby najmniejszym strumyczkiem. Byłbyś wdzięczny 

za najmniejszy łyk wody. A kiedy w końcu mogłeś się napić, było to wspaniałe 

doznanie! 

 



W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Izajasz ukazuje obraz                             

„spieczonej ziemi” (Iz 35,1), która symbolizuje stan ludu Bożego. Oto lud, 

podtrzymywany nadzieją powrotu z wygnania, wyruszył w długą wędrówkę przez 

wyschniętą pustynię i osłabł z powodu pragnienia.  

Jednak znużonych ludzi, jeszcze bardziej niż pragnienie fizyczne, dręczyło 

duchowe pragnienie Boga i Jego błogosławieństwa. Czy mogli mieć nadzieję, że Bóg, 

którego obrażali, zachowa ich w czasie trudnej drogi? 

W odpowiedzi na ich lęki Pan obiecał, że „spieczona ziemia (…) rozkwitnie”             

(Iz 35,1). Na pustyni „trysną zdroje wód”, a na spalonym stepie pojawią się 

strumienie i jeziora pełne czystej, orzeźwiającej wody (Iz 35,6-7).  

Bóg da im nie tylko łyk wody, ale więcej niż kiedykolwiek ośmielali się prosić! 

Rzeki Jego łaski popłyną szeroko, niosąc zbawienie i uzdrowienie. Wyznaczą prostą            

i bezpieczną drogę do Jerozolimy i nastąpi radosny powrót do Tego, który ich wybawił 

(Iz 35,8-10). 

Podobnie Bóg może zaspokoić twoje duchowe pragnienie w sposób 

przekraczający wszelkie oczekiwania – nawet kiedy wydaje ci się, że na to nie 

zasługujesz. Pan jest Bogiem miłosierdzia i współczucia. Ten sam Bóg, który przed 

wiekami przyszedł na świat jako Dziecko, chce przychodzić do ciebie każdego dnia. 

Chce wciąż od nowa uzdrawiać cię i odnawiać na duchu. Chce wybawiać cię ze 

wszystkich twoich grzechów i uczyć cię żyć Jego miłością. 

Jeśli więc jesteś spragniony, poproś Pana o wodę – i Go nie ograniczaj. Może 

sądzisz, że wystarczy ci niewielki łyk, ale to, co wystarcza nam, niekoniecznie 

wystarcza Panu. On nie zadowoli się mniejszym darem niż Jego własna obecność w 

tobie: 

Jego Duch, który prowadzi cię na dobre drogi, umacnia oraz napełnia miłością do 

Boga i ludzi. 

➢ Czy to nie jest zdumiewające? 

A wszystko dlatego, że Bóg naprawdę cię kocha! 

 

Duchu Święty, jestem spragniony Ciebie. Niech wzrasta we mnie Twoje życie. 

Ps 85,9-14 



Łk 5,17-26: 

(17) 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. (18) Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, 

który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. (19) 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. (20) On widząc ich wiarę rzekł: 

Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. (21) 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? (22) Lecz Jezus przejrzał ich 

myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? (23) Cóż jest łatwiej 

powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź? (24) 

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! 

(25) I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, 

wielbiąc Boga. (26) Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni 

bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. 

Ewangelia nie mówi nam dokładnie, z jakich powodów zeszło się do Jezusa tak wielu 

faryzeuszy i uczonych w Prawie ze wszystkich miejscowości Izraela. Może po prostu 

chcieli posłuchać Jego nauki, a może – co bardziej prawdopodobne – sprawdzić, co głosi 

Nauczyciel, który zdobył sobie taką popularność wśród ludu. Mówi nam natomiast, że w 

wyniku tego spotkania wszyscy jego świadkowie pełni zdumienia i lęku uwielbili Boga, 

stwierdzając, że widzieli „przedziwne rzeczy”. 

Świat przywódców Izraela był uporządkowany i zrozumiały, a Bóg postępował w 

sposób przewidywalny. Wynagradzał za dobro i karał za grzechy już w tym życiu. 

Zdrowie, majątek, liczne potomstwo były oznaką Jego błogosławieństwa, zaś choroba czy 

nędza – niezbitym dowodem, że dany człowiek, czy też jego rodzice, w jakiś sposób obraził 

Boga.  

Dotknięty paraliżem człowiek, który nagle znalazł się u stóp Jezusa, spuszczony przez 

otwór w dachu, musiał być więc dla nich jednym z odrzuconych przez Boga grzeszników. 

Byli też pewnie przekonani, że pobożny Nauczyciel w pełni podziela ich zdanie.  

Jezus zachowuje się jednak w sposób całkowicie zaskakujący. Zamiast skupiać się na 

grzechu, dostrzega wiarę mężczyzn, którzy przynieśli paralityka, i ogłasza, że jego grzechy 

są odpuszczone. A kiedy uczeni słuchacze uznają to za bluźnierstwo, jako że tylko Bóg 

może odpuszczać grzechy, uzdrawia chorego na znak, że rzeczywiście działa w Nim moc 

Boża. To, co miało być zwyczajną dysputą teologiczną, przeradza się w objawienie 

tożsamości Jezusa, które przyprawia o dreszcz wszystkich obecnych. 

 



➢ Czego oczekujesz, przychodząc wysłuchać nauk rekolekcyjnych albo homilii 

podczas Mszy świętej?  

➢ Czy chcesz wypełnić obowiązek, znaleźć potwierdzenie swoich poglądów w 

słowach głoszącego?  

➢ Czy przychodzisz z pełną nadziei wiarą, przynosząc w sercu tych, którzy 

potrzebują Bożej łaski, czy może tak jak ci, którzy uważali się za znawców 

Pisma, nastawiasz się głównie na ocenianie kaznodziei?  

➢ Czy jesteś gotów na to,  by Jezus, który przenika ludzkie myśli, potrząsnął twoim 

uporządkowanym światem i objawił ci samego siebie? 

 

„Panie, Ty jesteś Bogiem niepojętym, który nie da się ogarnąć ludzkim 

umysłem. Proszę, wejdź w moje życie i daj mi się poznać”. 
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„SŁOWA BOŻEGO” 
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6 grudnia 2022 
 

Mt 18,12-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(12) 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? (13) A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się 

nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się 

nie zabłąkały. (14) Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby 

zginęło jedno z tych małych.  

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

➢ Gdybyś miał zrobić listę dziedzin twego życia, które wymagają poprawy, 

jak długa by ona była?  

➢ Czy lista obszarów, w których wszystko idzie dobrze, nie wydawałaby się 

przy niej bardzo mizerna?  

Większość z nas zgodziłaby się z tym, nawet gdyby nie było to prawdą. A stąd już 

niewielki krok do stwierdzenia, że nigdy nie będziemy dość dobrzy dla Boga ani godni 

Jego miłości. Ale czy Bóg rzeczywiście patrzy na nas w ten sposób? 

Otóż nie! Bóg patrzy na nas z wielką miłością i czułością, nawet kiedy 

odchodzimy od Niego przez grzech.  

A kiedy nas odnajduje, nie potępia, ale cieszy się, że znowu jesteśmy z Nim. Taki 

właśnie piękny obraz Dobrego Pasterza odkrywamy w dzisiejszej Ewangelii. 

Spróbuj postawić się na miejscu zabłąkanej owcy. Jakaś boczna dróżka wydała ci się 

bardzo pociągająca i odszedłeś od pasterza. Dróżka zawiodła cię na manowce i zgubiłeś 

się. Ściemniło się, nadchodzi noc, w oddali pomrukuje burza, wiatr szarpie zaroślami, a 

może czai się w nich wilk? Boisz się i rozpaczliwie szukasz schronienia…  



Wtem słyszysz znajomy głos – to Pasterz! Spójrz na Jego twarz. Rozpromienia się z 

radości, że cię odnalazł. Nie zobaczysz złości w Jego oczach ani nie usłyszysz ostrych 

upomnień z Jego ust. Jego łagodność roztapia w tobie wszelki lęk i wstyd z powodu 

odłączenia się od stada. Pasterz przygarnia cię i niesie do domu. 

Św. Paweł napisał kiedyś: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały 

Bożej” (Rz 3,23). W rzeczywistości nikt z nas nie może się pochlubić, że należy do 

tych dziewięćdziesięciu dziewięciu owiec, które nigdy się nie zagubiły.  

Wszyscy w jakimś okresie życia albo w jakichś sprawach mniej lub bardziej 

odchodziliśmy od Pana. Wszyscy zmagamy się z pokusami, a niekiedy im ulegamy.              

Nie powinniśmy być zaskoczeni naszymi słabościami i porażkami. 

Zarazem jednak nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że Bóg, nasz Dobry Pasterz, 

wychodzi na poszukiwanie za każdym razem, gdy schodzimy na manowce i że cieszy 

się, gdy nas ratuje. 

Nie powinniśmy być zaskoczeni odkrywając, że On nigdy nie męczy się 

okazywaniem swej miłosiernej miłości tym, którzy się zagubili. Prowadzenie rejestru 

swoich duchowych niedociągnięć czy próby zasłużenia na Bożą miłość są tyleż 

meczącym, co bezproduktywnym przedsięwzięciem.  

Kiedy więc następnym razem poczujesz się zniechęcony swoją słabością, zwróć się 

do Pana i pozwól, by On, Dobry Pasterz, zaniósł cię do domu na swoich ramionach. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz i cieszysz się mną pomimo moich 

słabości.” 

 

Iz 40,1-11   Ps 96,1-3.10-13 

 

Anna przez osiem lat żyła daleko od Kościoła. Nabrała wątpliwości co do jego nauki, 

czytając publikacje dotyczące innych wyznań. I chociaż formalnie nie porzuciła 

katolicyzmu, a nawet sporadycznie przystępowała do spowiedzi, wyznając nieokreślone 

„wątpliwości religijne”, czuła, że popada w coraz większy marazm duchowy.  

Kiedy stopniowo, poprzez kontakt z grupą modlitewną i zdrową nauką chrześcijańską, 

odkryła na nowo Jezusa obecnego w Kościele, z bólem powiedziała na spowiedzi o „ośmiu 

zmarnowanych latach”. Ze zdumieniem usłyszała wówczas słowa, których nie zapomni do 

końca życia: „Najbardziej kocha się to, co się utraciło, a potem odzyskało”. 

 

 



 

 

 

 

 

 Ojciec cieszy się odzyskaną owcą i to „bardziej niż 

dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały”. 

Doświadczenie Bożego miłosierdzia nigdy nie jest upokarzające. Owszem, niełatwo jest 

przyznać się przed Bogiem i sobą samym, że pójście drogą sprzeczną z Bożym 

przykazaniem sprowadziło nas na manowce, że rację mieliśmy nie my, lecz Pasterz, który 

wskazywał bezpieczne ścieżki. Kiedy jednak stajemy przed Bogiem w prawdzie, nic nie 

jest zmarnowane. Grzeszna przeszłość nie ma już znaczenia w oczach Boga, który potrafi 

wyprowadzić dobro nawet z naszego grzechu. 

 

Adwent jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. 

Oczyśćmy więc przed Nim nasze serca, wyznajmy Mu dręczące nas grzechy, aby nasza 

– i Jego – radość osiągnęła pełnię.  

„Panie, pomóż mi uwierzyć, że Ty naprawdę cieszysz się z moich powrotów do 

Ciebie. Oby ten Adwent stał się dla mnie czasem nawrócenia”. 

 

 

 

 

 

Słuchając dzisiaj Ewangelii o 

zabłąkanej owcy, stajemy wobec Boga, 

który znając nasz grzech, szuka nas, aby 

sprowadzić nas do swego domu.  

Tym, co może najbardziej zadziwia 

w tej krótkiej przypowieści, jest klimat 

niezmąconej radości.  

Nie ma mowy o bólu, poczuciu 

zmarnowanych szans czy stracie czasu.  
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Mt 11,28-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(28)Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 

jesteście, a Ja was pokrzepię. (29) Weźcie moje jarzmo na siebie 

i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie 

ukojenie dla dusz waszych. (30) Albowiem jarzmo moje jest słodkie, 

a moje brzemię lekkie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Tak często czujemy się „utrudzeni i obciążeni”! Czy słowa Jezusa o pokrzepieniu 

to zaproszenie do wygodnego i beztroskiego życia wolnego od bólu i cierpienia?  

Cóż, Jezus nie mówi: „Przyjdźcie, rozepnijcie sobie hamak na plaży i odpoczywajcie 

do woli”, lecz zaprasza do wzięcia na siebie jarzma – Jego jarzma. Jarzmo jest przecież 

ciężarem i narzędziem pracy!  

Jak więc mamy to rozumieć? Czy Jezus chce, żebyśmy pracowali, czy żebyśmy 

odpoczęli? Otóż i jedno, i drugie. 

Ofiarowując nam wytchnienie i pokrzepienie, Jezus zaprasza, byśmy szukali tego 

wytchnienia i pokrzepienia we wspólnej z Nim pracy i we wspólnym budowaniu Jego 

królestwa. Wie, że gdy weźmiemy na siebie Jego jarzmo, to będzie nam lżej, ponieważ 

wtedy On sam będzie mógł dźwigać największe ciężary z nami i za nas. 

Jezus nie przyszedł zwolnić nas z wszelkiego wysiłku związanego z budowaniem 

Jego królestwa, ale nas do niego wyposażyć. To tak, jakby stolarz pracował jedynie przy 

pomocy dłuta i piły, a ktoś dostarczył mu nowoczesne narzędzia.  

„Widzę, jak ci ciężko ” – powiedziałby  – „spróbuj tego”. Wyobraź sobie, jaką 

ulgę odczułby stolarz! Jego trud stałby się dużo lżejszy i z łatwością dokończyłby pracę. 



Jezus chce wspomagać cię w codziennych obowiązkach; chce, abyś znajdował 

radość w budowaniu Jego królestwa. Tu i teraz, przez dar Ducha Świętego, oferuje ci 

nieograniczony dostęp do swojej mocy, łaski i odpoczynku. Nie pozwól, by dane ci 

przez Niego narzędzia pokrywały się kurzem!  

Nie lekceważ daru Ducha Świętego poprzez opieranie się jedynie na własnych siłach. 

Weź na siebie jarzmo Jezusa i przyjmij narzędzia, które On ci daje. Może to oznaczać 

szukanie łaski do przezwyciężenia uporczywego grzechu w sakramencie pokuty, 

powierzenie Jezusowi trudnej sytuacji podczas adoracji eucharystycznej albo 

wzniesienie do Boga krótkiej modlitwy o pomoc przed spotkaniem z osobą, którą trudno 

nam kochać. 

Jezus jest gotów pomagać ci także dzisiaj, gdy wyruszasz do codziennych zadań. 

Czeka, byś wziął na siebie Jego jarzmo, znajdując radość i wytchnienie w pracy u Jego 

boku! 

 

„Panie, pomóż mi dziś wziąć na siebie Twoje jarzmo!” 

 

Iz 40,25-31  Ps 103,1-4.8-10 

 

Pismo Święte zapewnia nas, że od samego początku w Bożym planie był odpoczynek: 

„Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu 

odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał” (Rdz 2,3).  

Dzień odpoczynku, szabat, miał być czasem umacniania wyjątkowej relacji ludzi                          

z Bogiem. Ze wszystkich stworzeń na ziemi jedynie ludzie są w stanie go obchodzić.                    

Dla zwierząt jeden dzień nie różni się od drugiego.  

Ale my, ludzie, zostaliśmy stworzeni do pracy i do odpoczynku – nie tylko po to, 

by czynić sobie ziemię poddaną, ale i po to, by cieszyć się bliską relacją z Bogiem. 

W dziejach Izraela szabat rozumiano przede wszystkim jako wspaniały dar. Jednak                       

z czasem narosło wokół niego tak wiele skomplikowanych reguł postępowania, że zaczęto 

postrzegać go jako ciężar – a niekiedy też jako okazję do osądzania innych. Czy mój bliźni 

dobrze rozumie, od jakich czynności powinien się powstrzymać? To pytanie stało się 

ważniejsze niż to, czy ów bliźni – a także ty sam – mówi Bogu „tak”. 

Następnie przyszedł Jezus i Jego obietnica: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 

utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).  

Nie powiedział: „A Ja was pokrzepię w dniu szabatu”. Po prostu: „Ja was pokrzepię” –   

a tego pokrzepienia, które daje nam wiara w Niego, możemy doświadczać w każdym bez 

wyjątku dniu.  



➢ Kiedy przygniatają cię troski i niepokoje, On daje ci odpocząć w swojej 

obecności. 

➢ Kiedy boleśnie uświadamiasz sobie swoje upadki, On daje ci odpocząć                  

w swoim miłosierdziu.  

➢ Kiedy czujesz się przytłoczony, On daje ci odpocząć, idąc z tobą i niosąc wraz 

z tobą twój ciężar.  

Następnym razem, gdy zauważysz, że znów zaczynasz zamartwiać się różnymi 

sprawami, zwróć się do Jezusa i przypomnij sobie o Jego obietnicy odpoczynku.  

Powiedz Mu o wszystkim, co cię gnębi, powierz Mu wszystkie swoje kłopoty. Uczyń to 

z wiarą i ufnością. On cię nie zawiedzie.  

Jeśli będziesz trwać w wierze, stopniowo odzyskasz pokój i poczucie Bożej obecności.  

Jezus obiecał, że cię pokrzepi, a On jest zawsze wierny swoim obietnicom. 

 

„Panie, Ty jeden możesz odnowić mojego ducha. Pomóż mi przyjąć Twoje 

pokrzepienie”. 
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Łk 1,26-38 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

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

zwanego Nazaret, (27) do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu 

Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. (28) Anioł wszedł do Niej i rzekł:  

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

między niewiastami>. (29) Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby 

znaczyć to pozdrowienie. (30) Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, 

znalazłaś bowiem łaskę u Boga. (31) Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 

nadasz imię Jezus. (32) Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, 

a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. (33) Będzie panował nad domem 

Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. (34) Na to Maryja rzekła do 

anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? (35) Anioł Jej odpowiedział: 

Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, 

które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. (36) A oto również krewna 

Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, 

która uchodzi za niepłodną. (37) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. (38) 

Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego 

słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Co to było za powitanie? Anioł Gabriel nie zwrócił się do Maryi po imieniu – 

przynajmniej nie od razu. Nazwał Ją „łaski pełną”, po grecku kecharitomene, a Ona                   

„zmieszała się”, słysząc ten niezwykły tytuł (Łk 1,29). 

Zwracając się do Maryi w ten sposób, anioł objawił, jak widzi Ją Bóg – jako Kobietę 

napełnioną Jego łaską. 

Oczywiście na przestrzeni dziejów Bóg udzielał szczególnych łask wielu ludziom – na 

przykład Mojżeszowi, Rut czy Abrahamowi. Tu jednak mamy do czynienia z czymś 

innym. 

 Anioł zaświadcza, że Maryja otrzymała dar najwyższy, dar, którego działanie ujawniło 

się już przy Jej poczęciu i będzie trwało przez całe Jej życie. 

Słowo, jakim anioł określił Maryję, pojawia się w Biblii jeszcze tylko raz, w nieco innej 

formie gramatycznej, gdy św. Paweł mówi o „chwale majestatu swej łaski”, którą Bóg 

„obdarzył nas w Umiłowanym” (Ef 1,6).  

My otrzymaliśmy ten dar przybrania za synów po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, 

podczas gdy Maryja otrzymała tę łaskę już w chwili poczęcia. Jak wyjaśniał papież 

Franciszek:  

„Skoro Maryja była cała wypełniona Bogiem, nie było już w Niej miejsca na grzech                 

(…). Została Ona (…) stworzona jako Niepokalana, aby móc przyjąć w pełni, przez swoje 

«tak», Boga, który przyszedł na świat” (Anioł Pański, 8.12.2017). 

Maryja jako pierwsza doświadczyła owoców, jakie ofiara Jezusa przyniosła każdemu i 

każdej z nas. Choć jednak Ta, która idzie przed nami, jest naszą Najświętszą Matką, jest 

ona również naszą Siostrą w wierze, gdyż pokazuje nam, jak wygląda życie człowieka 

odkupionego. 

Choć była pełna łaski, to jednak nieobce były Jej ból i cierpienie. Dała się 

jednak prowadzić łasce Boga przez wszystkie wydarzenia życia, przyjmując je z ufnością. 

W dzisiejszą uroczystość Niepokalanego Poczęcia wpatrujmy się w Maryję, który 

otrzymała od Boga darmowy dar łaski. Rozważmy, jak ta łaska przygotowała Ją do 

powiedzenia „tak” na powołanie do Bożego macierzyństwa i jak przenikała wszystkie 

Jej myśli i czyny. A potem podziękujmy Bogu za to, że daje nam  udział w tej samej łasce! 

 

„Jezu, napełnij mnie swoją łaską, aby nie było już we mnie miejsca na grzech.” 

 

Rdz 3,9-15.20   Ps 98,1-4   Ef 1,3-6.11-12 
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Mt 11,16-19 (Biblia Tysiąclecia) 

(16) Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na 
rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: (17) Przygrywaliśmy wam, a 
nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. (18) Przyszedł bowiem Jan: 
nie jadł ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. (19) 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. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Istnieje wiele znanych przysłów, które zawierają w sobie ziarnko mądrości:  

❖ „Kto nie ryzykuje, ten nie ma”,  

❖ „Siedź w kącie, a znajdą cię”,  

❖ „Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”. 

Chociaż sprawdzają się one w niektórych sytuacjach, to jednak nie zawsze i trudno 

jest uznać je za niezawodne zasady życiowe. 

Natomiast powiedzenie Jezusa: „Mądrość usprawiedliwiona jest przez swe 

czyny” (Mt 11,19), zawiera w sobie prawdę, która znajduje potwierdzenie w każdej 

życiowej sytuacji.  

Całe życie Jezusa, a zwłaszcza Jego krzyż i zmartwychwstanie, dowiodły 

prawdziwości przesłania Ewangelii. Dziś prosi On nas, abyśmy odpowiedzieli na to 

przesłanie, pozwalając Jego mądrości rządzić naszym życiem. 

W życiu chrześcijańskim nic nie jest przypadkowe. Jezus stwierdził jasno, że trwając 

przy Nim, nie doznamy zawodu.  



Jego mądrość przejawi się w naszych czynach tak, jak kiedyś przejawiała się w Jego 

dziełach. Pójście za Panem Jego drogami zawsze przynosi głęboką satysfakcję. 

 Nawet jeśli przyjdzie nam zmagać się z licznymi przeszkodami, doświadczymy 

mocy, wsparcia i pociechy Ducha Świętego. Jego bliskość stanie się dla nas źródłem 

wewnętrznej siły, dzięki czemu nie zabraknie nam energii, niezależnie od okoliczności, 

w jakich się znajdziemy. 

Możemy zetknąć się z tymi, którzy będą krytykować nasze posty czy świętowanie, 

podobnie jak krytykowano umartwienia Jana Chrzciciela i swobodne spotkania, w 

jakich brał udział Jezus. Bez wątpienia, choć i Jan, i Jezus byli pobożni, ich pobożność 

przejawiała się w różny sposób. Jednak niezależnie od tego, z jakiego powodu spotka 

cię krytyka, nie poddawaj się. 

Trzymając się mądrości Bożej, trwając w pokorze i dyspozycyjności oraz 

starając się o jak największą wierność Panu, znajdziesz siłę na każdy kolejny dzień. 

Jesteśmy umiłowanymi synami i córkami Boga. On weźmie nas w swoje ramiona w 

trudnych chwilach. Doda odwagi w momentach zniechęcenia. Doda energii, gdy 

poczujemy się znużeni.  

➢ Dlaczego możemy być tego pewni?  

Ponieważ Bóg nigdy się nie zmienia. Gdy raz złoży obietnicę, to z pewnością jej 

dotrzyma. Jest wierny raz powziętym celom i zamiarom wobec nas. A Jego mądrość 

będzie z mocą przejawiać się w tych, którzy do Niego przylgną! 

 

„Panie Jezu, pomóż mi oprzeć się na Twojej mądrości, abym mógł trwać               

w wierności Tobie.” 

 

Iz 48,17-19   Ps 1,1-4.6 
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Mt 17,10-13 (Biblia Tysiąclecia) 
(10) Wtedy zapytali Go uczniowie: Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw 

musi przyjść Eliasz? (11) On odparł:  

Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. 

(12) 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. (13) Wtedy uczniowie zrozumieli, że 

mówił im o Janie Chrzcicielu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wielu Żydów było przekonanych, że starotestamentalny prorok Eliasz przyjdzie 

ponownie, aby „zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić”                           

(Syr 48,10).  

Jezus powiedział jednak, że Eliasz już przyszedł w osobie Jana Chrzciciela, który 

podobnie jak Eliasz wezwał lud do nawrócenia. 

Chrzest udzielany przez Jana miał przygotować lud Izraela na przyjście Mesjasza. 

Ludzkie serca, obmyte z grzechów, miały otworzyć się na jeszcze większe dzieło, 

którego Bóg zamierzał dokonać przez Jezusa. 

➢ Czego dokonał Jezus?  

 

 Pojednał nas z Ojcem 

 uczynił współdziedzicami Jego królestwa.  

 Posłał do naszych serc Ducha Świętego.  



W ten sposób wypełniła się obietnica dana ludowi przez Jana, który mówił, że sam 

chrzci wodą, ale Ten, który przyjdzie po Nim, będzie chrzcił „Duchem Świętym i 

ogniem” (Łk 3,16). 

Skoro jednak otrzymaliśmy Ducha Świętego, to dlaczego wciąż zdarza nam się 

odsuwać od Boga? I dlaczego tak często naszymi słowami i czynami burzymy jedność 

między nami? 

Najprostsza odpowiedź brzmi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. I gdyby Jezus 

pozostawił nas samych, nie byłoby dla nas ratunku. On jednak tak nie uczynił. Dał nam 

swego Ducha Świętego.  

Kiedy ulegamy pokusie, Duch przekonuje nas o grzechu i skłania do skruchy. A jak 

dobrze wiedział Jan, skrucha przygotowuje nas na przyjęcie przebaczenia, którego Jezus 

chce nam udzielić, a które wciąż na nowo jedna nas z Ojcem. 

Proś codziennie Ducha Świętego, by badał twoje serce. Kiedy widzisz, że 

zgrzeszyłeś, wzbudź w sobie żal – jak najszybciej. Jeśli trzeba, idź do spowiedzi. Jeśli 

kogoś skrzywdziłeś, przeproś go i spróbuj się z nim pojednać. 

A wtedy Duch Święty będzie mógł intensywniej działać w twoim sercu. Będzie mógł 

coraz jaśniej objawiać Bożą miłość – tobie samemu, a przez ciebie tym, których 

spotykasz. 

 

„Duchu Święty, pomóż mi poznać moje grzechy, abym żałując za nie, mógł 

powrócić do Ojca.” 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trzecia niedziela 

Adwentu 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

11grudnia 2022                           

Mt 11,2-11 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(2) Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów (3) z 

zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy 

oczekiwać? (4) Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: 

(5) niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, 

umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. (6) A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie 

zwątpi. (7) Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na 

pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? (8) Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie 

szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. (9) Po coście więc 

wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. (10) On jest tym, o 

którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. (11) 

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

Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.  

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

➢ Czy miewasz czasem wątpliwości? 



Ma je każdy, miał je nawet Jan Chrzciciel. Herod wtrącił go do więzienia, gdzie żył 

w zamknięciu – on, który do tej pory dnie i noce spędzał pod gołym niebem – pod 

nieustanną groźbą egzekucji. Siedząc w celi, Jan zaczął się zastanawiać, czy się nie 

pomylił, czy nie działał na próżno.  

Posłał więc do Jezusa uczniów z pytaniem:  

„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”                     

(Mt 11,3).  Dlaczego zadał tak śmiałe pytanie? 

Może dlatego, że działalność Jezusa nie wpisywała się w jego wyobrażenia o tym, 

jak ma wyglądać nadejście królestwa Bożego. 

W przeciwieństwie do Jana, Jezus nie należał do kaznodziejów straszących ogniem i 

siarką. Wydawał się bardziej zainteresowany uzdrawianiem chorych niż obalaniem 

Heroda. Zbierały się przy Nim tłumy, ale On nie starał się z nich stworzyć siły, która 

pomogłaby Mu przejąć władzę. 

W Janie zaczęły więc narastać wątpliwości co do Jego osoby. Zamiast udzielić 

nagany uczniom Jana, Jezus opisał im swoją posługę: 

„niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, 

głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 11,5). 

Uczniowie Jana z pewnością rozpoznali w tym wyliczeniu znaki mesjańskie 

zapowiedziane przez proroka Izajasza (Iz 35,5-6). 

Jezus nie zraził się wątpliwościami Jana. Wręcz przeciwnie, uznał go za 

największego ze wszystkich „narodzonych z niewiasty” (Mt 11,11). Znał go, kochał 

i rozumiał, jak ciężką próbę przechodzi, dlatego traktował go z serdecznym 

współczuciem. Tak samo potraktuje nas. 

Masz prawo mieć wątpliwości. 

Przynoś je do Jezusa. Proś Go, by uświadamiał ci znaki swego działania w twoim 

życiu – przypominał te chwile, kiedy doświadczałeś Jego przebaczenia, poznawałeś 

Jego miłość, odczuwałeś Jego obecność. Niech to wszystko przekonuje cię, że On cię 

zna i miłuje. Niech umacnia twoją wiarę. 

Jak mówi Izajasz o Jezusie w innym proroctwie: „Nie złamie trzciny nadłamanej, 

nie zgasi ledwo tlejącego się knotka” (Iz 42,3). On swoją miłością uciszy twoje 

wątpliwości i roznieci dogasający płomyk twojej wiary w buzujący ogień. 

 

„Jezu, pomóż mi z każdym dniem wierzyć w Ciebie coraz mocniej.” 

Iz 35,1-6a.10  Ps 146,6-10  Jk 5,7-10 


