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Nadeszła trzecia niedziela Adwentu                                                           

i każdy z nas otrzymał właśnie zaproszenie następującej treści: 

Wszechmogący Bóg ma zaszczyt zaprosić cię na uroczystość przyjścia 

Jego Syna na świat. To bezprecedensowe wydarzenie będzie radośnie świętowane           

w dwóch miejscach: w niebie i na ziemi.  

Celebracja odbędzie się 25 grudnia, toteż zachęcamy do poświęcenia ostatniego 

tygodnia na przygotowanie się do uroczystego świętowania. 

 

III Niedziela Adwentu  16   XII   2018 
 

(Łk 3, 10 - 18  - Biblia Tysiąclecia) 
 

(10) Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? (11) On im odpowiadał: Kto ma dwie 

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

czyni. (12) Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co 

mamy czynić? (13) On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam 

wyznaczono. (14) 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.(15) Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do 

Jana, czy nie jest Mesjaszem, (16) 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. (17) Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze 

do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. (18) Wiele też innych napomnień dawał 

ludowi i głosił dobrą nowinę. 

 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 16 

 



2 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Grzegorz Wielki 
 

Jan zachęca do nawrócenia i pokuty 
 

 „A On odpowiadając, rzekł im: Kto ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma;      

a kto ma pokarm, niech podobnie czyni” (Łk 3, 10nn).  

 

Jak suknia dla naszego użytku jest bardziej potrzebna niż płaszcz, tak należy do owocu 

godnej pokuty, aby nie tylko rzeczy mniej koniecznych użyczyć bliźniemu, lecz i tych, 

które są nam bardzo potrzebne: pokarmu, którym żyjemy, czy sukni, którą się odziewamy.  
 

Ponieważ zaś w Prawie jest napisane: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie 

samego”(Kpł 19, 18), to ten mniej miłuje swego bliźniego, jeśli z będącym w wielkiej 

potrzebie nie dzieli się tym, co także i dla niego jest nieodzowne.  

Dane jest przykazanie co do udzielania bliźniemu jednej sukni, jeśli się ma dwie; nie 

można tego jednak powiedzieć o jednej sukni. Gdyby bowiem ją podzielono, nikt by się nie 

odział; mając połowę sukni i ten byłby nagi, kto ją otrzymał, i ten, kto ją dał. Z tego widać, 

jak wielką mają wartość dzieła miłosierdzia, skoro one należą przede wszystkim do owocu 

godnej pokuty.  

Sama też Prawda mówi: „Dajcie jałmużnę, a oto czystym wszystko się wam stanie” 

(Łk 11, 41). I znowu: „Dawajcie, a będzie wam dane” (Łk 6, 38).  

Toteż napisano: „Ogień gorejący gasi wodę, a jałmużna grzechom się sprzeciwia” 

(Syr 3, 30). Tak też jeszcze jest powiedziane: „Zamknij jałmużnę w sercu ubogiego, a ta 

cię wyprosi od wszelkiego zła” (Syr 29, 15 łac.)...  

Aby zaś wykazać, jak wielką cnotą jest wstrzemięźliwość i przyjmowanie 

potrzebujących, mówi nasz Odkupiciel: „Kto przyjmuje proroka w imię proroka, zapłatę 

proroka weźmie, a kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, zapłatę 

sprawiedliwego otrzymuje” (Mt 10, 41). 
 

 W tych słowach należy zwrócić szczególną uwagę, iż Pan nie mówi: weźmie zapłatę od 

proroka i weźmie zapłatę od sprawiedliwego, lecz weźmie zapłatę proroka i zapłatę 

sprawiedliwego. Co innego jest bowiem zapłata od proroka, a co innego zapłata proroka; co 

innego zapłata od sprawiedliwego, a co innego zapłata sprawiedliwego.  

Co bowiem znaczy powiedzenie „otrzyma zapłatę proroka”, jeśli nie to, że gdy ktoś 

żywi proroka swoją hojnością, to choć sam nie jest prorokiem, jednak od wszechmogącego 

Pana otrzyma zapłatę należną prorokowi.  



3 
 

Ów może jest sprawiedliwy, ale o ile na tym świecie niczego nie posiada, o tyle więcej 

ma odwagi, aby słowami bronić sprawiedliwości. Jeśli jednak ten, kto coś na świecie 

posiada i chociaż nie ma odwagi zastawiać się za sprawiedliwość, to jednak wspiera 

sprawiedliwego, którego wspierał, dając mu utrzymanie – jakby sam jej bronił.  

Sprawiedliwy jest pełen proroczego ducha, ale potrzebuje pokarmu dla ciała. Kto więc 

daje prorokowi pożywienie dlatego, iż ten jest prorokiem, to udziela siły jego proroczemu 

duchowi. Z prorokiem więc otrzymuje zapłatę proroka; choć bowiem nie był przepełniony 

proroczym duchem, to jednak przed oczyma Boga okazuje się jako ten, kto proroka 

wspierał.  

O pewnych braciach będących w drodze Apostoł Jan mówi do Gajusa: „Bo dla imienia 

mego udali się w drogę, nic nie przyjmując od pogan. My więc winniśmy takich przyj-

mować, abyśmy byli ich współuczestnikami w pracy dla prawdy” (3 J 7n).  

Kto bowiem udziela dóbr materialnych tym, którzy mają dobra duchowe, jest 

współpracownikiem udzielania owych dóbr duchowych. Ponieważ jednak niewielu jest 

takich, którzy otrzymują dobra duchowe, a wielu jest takich, którzy obfitują w dobra mate-

rialne, przeto bogaci mają udział w cnotach ubogich, bo ze swoich bogactw udzielają 

wsparcia owym świętym ubogim... 

Jan zachęca, abyśmy dokonywali wielkich czynów, mówiąc: „Czyńcie tedy owoce 

godne pokuty”. I znowu: „Kto ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma; a kto ma 

pokarm, niech podobnie czyni”.  

Z tego rozumiemy, co znaczy, że Prawda mówi: „A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd 

królestwo niebieskie gwałt cierpi i gwałtownicy je porywają” (Mt 11, 12).  

Te niebiańskie słowa powinniśmy sumiennie zbadać. Trzeba bowiem wyjaśnić, jak 

królestwo niebieskie może gwałt cierpieć. Kto na niego gwałt wywiera? I to też trzeba 

wyjaśnić, dlaczego dopiero od czasów Jana Chrzciciela cierpi ono gwałt, a czemu przedtem 

tego nie znosiło?  

Skoro jednak Prawda mówi: jeśli kto umrze, czyniąc to lub owo, to wszyscy, którzy to 

czytają, jasno widzą, że surowość Prawa karze grzeszników za ich winy, ale przez pokutę w 

życiu przywraca im życie wieczne. Gdy jednak Jan Chrzciciel, poprzedzając łaskę 

Odkupiciela, głosił pokutę, aby grzesznik, który z powodu swej winy jest umarły, żył dzięki 

swemu nawróceniu, to jednak z tego widać, iż królestwo niebieskie od czasów Jana 

Chrzciciela cierpi gwałt.  

Czym jest zaś królestwo niebieskie, jeśli nie miejscem pobytu sprawiedliwych? 

Sprawiedliwym bowiem należą się nagrody w niebiańskiej ojczyźnie; dlatego więc pokorni 

i czyści, łagodni i miłosierni dojdą do wiecznych radości. Jeśli zaś ktoś pychą się nadyma, 

plami się występkiem cielesnym, goreje gniewem lub dopuszcza się okrucieństw, ale po 

tylu winach wraca do pokuty, to otrzymuje życie wieczne. Jest to tak, jakoby grzesznik 

wszedł do obcego miejsca.  
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Od dni więc Jana Chrzciciela królestwo niebieskie gwałt czyni i gwałtownicy porywają 

je. Kto bowiem grzesznikom pokazał pokutę, czyż nie pouczył ich, aby królestwu 

niebieskiemu gwałt zadawali? 

 Św. Augustyn 
 

Żołnierze Chrystusa 

 

 Nie mniemaj, że nie może się Bogu podobać ten, kto służy w wojsku i nosi broń 

przeznaczoną do wojny. Do nich należał świątobliwy Dawid, któremu Pan wydał tak 

wspaniałe świadectwo, do nich należeli liczni sprawiedliwi owych czasów.  

Pośród nich był i ów setnik, który powiedział do Pana: „Nie jestem godzien, abyś 

wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Bowiem 

i ja jestem człowiekiem ustanowionym pod władzą, mającym pod sobą żołnierzy. 

Mówię temu: Idź, a idzie, a temu: Chodź, i przychodzi, a słudze memu: Czyń to, a 

czyni”.  

O nim powiedział Pan: „Zaprawdę powiadam wam, nie znalazłem takiej wiary w 

Izraelu” (Mt 8, 8–10).  

Pośród nich był także i Korneliusz, do którego powiedział posłany doń anioł: 

„Korneliuszu, twoje jałmużny zostały przyjęte i wysłuchane zostały twoje modlitwy” 

(Dz 10, 1–8.30–33), gdy go napominał, aby posłał kogoś do Apostoła Piotra i dowiedział 

się, co ma czynić. Wysłał więc pobożnego żołnierza do tegoż apostoła z zaproszeniem, aby 

przyszedł.  

Do nich należeli również i ci, którzy przyszli, aby zostać ochrzczeni przez Jana, 

zwiastuna Pana i przyjaciela Oblubieńca, o którym sam Pan powiedział: „Pośród 

narodzonych z niewiasty nie powstał większy od Jana Chrzciciela” (Mt 11, 11).  

Gdy więc oni go pytali, co mają czynić, odpowiedział im: „Nikogo nie bijcie, nie 

potwarzajcie, ale poprzestawajcie na waszym żołdzie” (Łk 3, 14). Nie zakazał im służyć 

pod bronią, gdy polecił, że ma im wystarczyć należna im zapłata... 

Gdy więc przygotowujesz broń do walki, to najpierw pomyśl o tym, że twoja siła 

fizyczna jest również darem Bożym. Gdy o tym pomyślisz, to nie obrócisz przeciw Bogu 

Jego daru. Wiary raz obiecanej należy dochować nawet wrogowi, z którym walczysz. A tym 

bardziej przyjacielowi, za którego walczy się.  

Wola nasza powinna pragnąć pokoju, bo wojna wynika z konieczności; oby nas Bóg 

uwolnił od konieczności, a zachował w pokoju. Nie szuka się bowiem pokoju, aby 

wzbudzić wojnę, ale prowadzi się wojnę po to, by zyskać pokój. Nawet walcząc, czyń 

pokój, abyś zwyciężywszy tych, z którymi walczysz, przywiódł ich do pokoju.  
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Mówi bowiem Pan: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni zostaną nazwani 

synami Bożymi” (Mt 5, 9). 

Jeśli jednak pokój ziemski jest tak słodki ze względu na ziemskie ocalenie śmiertelników, 

to o ile słodszym jest pokój Boski ze względu na wieczne zbawienie aniołów. Niech więc 

unieszkodliwienie wroga na polu walki będzie spowodowane tylko koniecznością, a nie 

pragnieniem. I jak powstającemu przeciwko i opierającemu się należy odpowiedzieć 

gwałtem, to zwyciężonemu i pojmanemu trzeba okazać miłosierdzie, szczególnie gdy już 

nie ma obawy naruszenia pokoju. 
 

 Orygenes 
 

Dom postawiony na skale 
 

Ten zaś, o „którym [Jan] mówi, że chrzci Duchem Świętym i ogniem, ma „wiejadło w 

ręku i oczyści swe klepisko, i zgromadzi swą pszenicę do gumna, plewy natomiast spali 

ogniem niegasnącym”.  

Chciałbym znaleźć powód, dla którego Pan nasz ma w ręku wiejadło, w którym – gdy 

wiatr wieje – lekkie plewy są tu i tam porywane, ciężka natomiast pszenica opada w jedno 

miejsce; bez wiatru nie może zostać oddzielona pszenica od plew.  

Jak sądzę, pokusy są przedstawiane przez wiatr, który w wymieszanym tłumie 

wierzących pokazuje, że jedni są plewą, inni natomiast ziarnem. Gdy bowiem duszę twoją 

przezwyciężyła jakaś pokusa, to nie pokusa cię przemieniła w plewy, lecz ponieważ byłeś 

plewą – to jest [człowiekiem] lekkomyślnym i niedowiarkiem – pokusa pokazała to, co 

ukrywałeś. I przeciwnie: gdy dzielnie znosisz ciężkie pokusy, to nie pokusa czyni cię 

dzielnym i cierpliwym, ale wywodzi na światło dzienne cnotę cierpliwości i odwagi, która 

była w tobie, ale skryta.  

„Sądzisz bowiem – mówi Pan – że mówiłem do ciebie w innym celu jak w tym, abyś 

okazał się sprawiedliwym?” (Hi 40, 3, LXX). I gdzie indziej: „Udręczyłem cię, biedę na 

cię spuściłem, aby stało się jawnym to, co było w twym sercu” (Pwt 8, 2–5).  

Podobnie i burza nie dopuszcza, aby ostał się dom postawiony na piasku, lecz tylko ten, 

który zechcesz budować na skale (Mt 7, 24n). Gdy tak zbudujesz, to dom postawiony na 

skale nie runie, ten natomiast, który chwieje się na piasku, tym samym udowadnia, że był 

źle zbudowany.  

Dlatego więc nim powstanie burza, nim powieją wiatry, nim wzburzy się morze, jak 

długo jeszcze panuje spokój i milczenie na świecie – dołóżmy całego naszego starania dla 

położenia fundamentów i budujmy dom nasz na różnorakich i silnych kamieniach 

przykazań Bożych,  
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aby gdy rozszaleje się prześladowanie, a przeciw chrześcijanom rozpęta się gwałtowana 

burza, wykazać, że mamy budynek zbudowany na skale – Jezusie Chrystusie.  

Jeśliby jednak wtedy ktoś – co oby nigdy się nie przydarzyło – zaparł się, to niech wie, że 

on się nie zaparł Chrystusa w tej chwili, w której się to okazało, ale że miał już w sobie 

dawno zarodki i korzenie zaparcia; wtedy jedynie poznano, co w sobie nosił, i to się właśnie 

okazało w świetle dziennym.  

Módlmy się przeto do Pana, abyśmy stali się silnym budynkiem, którego nie zawali 

żadna burza, budynkiem założonym na silnej skale, Panu naszym Jezusie Chrystusie, 

któremu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen (1 P 4, 11).  

 Tertulian 
 

Znaczenie cierpliwości 

 

 
Chętnie więc porzućmy to, co ziemskie, abyśmy mogli oglądać rzeczy niebiańskie: niech 

zginie cały świat, bylebym tylko zdobył skarb cierpliwości!  

Poza tym, jeśli ktoś nie może znieść małej szkody materialnej, spowodowanej czy to 

przez kradzież, czy to przez gwałt, czy wreszcie przez własne niedbalstwo, to nie wiem, czy 

też łatwo, tak z serca, będzie mógł naruszyć swoją własność, aby udzielić jałmużny.  

Czy ten, kto lęka się operacji dokonywanej przez chirurga, będzie się sam operował? 

Cierpliwość w znoszeniu strat materialnych jest szkołą hojności i jałmużny, bo kto nie lęka 

się straty, temu i nie żal dawać.  

Czy mając dwie szaty (Łk 3, 11) będzie się chciało dać jedną nagiemu, jeśli temu, kto 

nam zabiera suknię, nie dodamy jeszcze płaszcza? (Mt 5, 40).  

W jaki sposób pozyskamy sobie przyjaciół mamony (Łk 16, 9), jeśli ją tak kochamy, że 

jej straty znieść nie możemy? Nie żal dawać temu, kto nie lęka się stracić.  

A zresztą cóż tak wielkiego znaleźliśmy na ziemi, byśmy nie mogli utracić? 

Niecierpliwość ze wszystkich strat majątkowych jest cechą pogan, którzy – jak się wydaje – 

pieniądz stawiają ponad życie (por. Mt 10, 39)... Nam zaś, którzy tak bardzo różnimy się od 

nich, nie wypada narażać życia dla pieniądza. Pieniądz jest dla życia, i dlatego do woli nim 

szafujemy i cierpliwie znosimy jego utratę. 
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Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
I .Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 

 [Gdy Jan nauczał nad Jordanem] 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. (...) Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono [dla 

celników]. (...) Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na 

swoim żołdzie [do żołnierzy]. 

 

 

 II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. pytaj siebie:” co Bóg mówi do 

mnie?” 

 

"Co mamy czynić"?  jest to ważne pytanie nie tylko dla słuchaczy Jana Chrzciciela, ale 

także dla wielu następnych pokoleń, także mojego pokolenia, dla mnie. Znać odpowiedź to 

nadać swemu życiu sens. To znaczy nie zmarnować życia. To wypełnić życie odpowiednią, 

dobrą,  sensowną treścią. 

 Czy wiem co mam czynić?  Jeżeli wiem, to czy czynię to z zapałem, zaangażowaniem, 

konsekwencją?  Jeżeli nie wiem, to kogo pytam, aby się dowiedzieć, by rozwiać swoje 

wątpliwości? Czy pytam? Czy może nie chcę wiedzieć i robię to na oślep, po omacku, po 

swojemu, jak się uda? Czy zaprzestaję działania, gdy się zorientuję, że źle mi 

podpowiedziano, wskazano złą drogę, źle doradzono? Czy naprawiam popełnione błędy, 

zaniedbania, nie niedociągnięcia? 

 Jan Chrzciciel udzielił pytającym konkretnych odpowiedzi uwzględniających ich 

życiowe, zawodowe uwarunkowania. Zawarta jest w nich zachęta do konkretnych postaw, 

czynów, działań, do dobrych uczynków. Zachęta do dzielenia się, umiaru czy delikatności. 

  Czy i ja czuję wezwanie do  konkretnych czynów i postaw? Czy nie zamykam swojego 

życia w więzieniu pięknych teorii, słów, zapewnień, haseł? Czy i z kim mogę się podzielić? 

 Czy praktykują dzielenie się? Czy nie żałuję tego, czym się z kimś podzieliłem, co 

komuś podarowałem? Czy wolałbym, aby się to zmarnowało, zniszczyło, a jednocześnie 

nikogo nie uszczęśliwiło? Gdzie i w czym brakuje mi umiaru? Czy potrafię powiedzieć 

sobie ”dość”, ”wystarczy”, ” co za dużo, to niezdrowo”? Wobec kogo jestem twardy, ostry, 

wulgarny? W jakiej sferze powinienem trochę zmięknąć, złagodnieć?  
 

Poproszę o łaskę wierności swojemu adwentowemu, konkretnemu postanowieniu. 

To będzie mój prezent pod choinkę dla Bożej Dzieciny. 



8 
 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu o 

przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie - 

owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do serca  

i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                    Może ci w tym pomóc modlitwa  hymnu: 

 

 Oto Bóg jest zbawieniem moim! 

 Będę miał ufność i nie ulęknę się, 

 bo mocno moją i pieśnią moją jest Pan. 

 On stał się dla mnie zbawieniem! (Iz 12,2) 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego 

westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. 

Jest to godzina nawiedzenia Słowa.  

 

         Powtarzaj w różnych porach dnia: 

 

Głośmy z weselem, Bóg jest między nami! 
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"Bądź pozdrowiona 

Ł aski peł na " 

 
 

Maryja uczy nas żyć w pokoju Chrystusa 

W styczniu 1858 roku pewna dziewczynka zbierała chrust nad rzeką Gave, 

w południowo-zachodniej Francji. Kiedy chcąc przejść przez rzekę, usiadła na skale, 

by zdjąć pończochy, zobaczyła tajemniczą Panią, „ubraną na biało, z niebieskim 

pasem i żółtą różą na każdej stopie”. Była to pierwsza z osiemnastu wizji pięknej 

Pani.  

Dwa miesiące po pierwszym spotkaniu Pani powiedziała Bernadetcie: 

„Jestem Niepokalane Poczęcie”. 

  

Tak zaczęła się historia objawień Matki Bożej z Lourdes.  
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Kościół naucza, że Maryja jest niepokalanie poczęta – to znaczy wolna 

od zmazy grzechu pierworodnego. Nie znaczy to jednak, że Maryja była                    

w sposób cudowny chroniona od wszelkich pokus. Była kuszona jak i my wszyscy. 

Stawała przed podobnymi problemami. Codziennie musiała wybierać, czy pozostanie 

wierna Panu, czy ulegnie pokusie. 
 

Nietrudno wyobrazić sobie niektóre z tych pokus. Wyczerpana ciężarem 

codziennych obowiązków, mogła ulegać rozdrażnieniu i być opryskliwa wobec 

najbliższych. Troski finansowe mogły wzbudzić w Niej zazdrość wobec sąsiadów, 

którym powodziło się lepiej. Mogła dołączyć do grona plotkarek obgadujących 

wszystkich znajomych na wioskowym placu. Świadoma swego wybrania przez Boga, 

mogła patrzeć z góry na innych. Mogła zgrzeszyć na tak wiele sposobów. Jednak nie 

poddała się żadnej pokusie. Przez całe życie pozostała czysta. 

Bądź pozdrowiona, 

 Zastanówmy się więc, jak Maryja radziła sobie z tym wszystkim.  

 Zobaczmy, czego możemy się od Niej nauczyć, walcząc z własnymi 

pokusami i słabościami. 

 

▌ ZAPROSZENIE 

 

Kiedy anioł zwiastował Maryi, że zostanie Matką Boga, odpowiedziała mu: „Oto 

ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). 

 

Czy potrafisz sobie wyobrazić, jakie myśli przechodziły przez głowę Maryi, gdy 

słuchała słów anioła? Zastanawiała się pewnie: „Jak mam o tym powiedzieć 

Józefowi? Czy wezmą mnie za grzesznicę i cudzołożnicę? Czy poradzę sobie z 

odpowiedzialnością, jaką Bóg wkłada na moje barki?”. Z drugiej strony możemy też 

wyobrazić sobie Jej radosne przejęcie na myśl, że Bóg obdarzył Ją tak szczególną 

misją. Zwiastowanie musiało być dla Maryi momentem z jednej strony niepewności i 

wahania, z drugiej – niewiarygodnej radości. 
 

Ważne jest, byśmy zrozumieli, że gdyby Maryja odrzuciła propozycję anioła, nie 

byłoby to grzechem. Było to zaproszenie, a nie rozkaz. Gdyby Maryja odmówiła, 

Bóg by Jej nie odrzucił. Dalej byłaby błogosławiona, z tym, że Jej życie byłoby o 

wiele bardziej zwyczajne.  

Jednak Maryja powiedziała „tak”. 
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Łukasz podaje, że „zmieszała się” (Łk 1,29) na słowa anioła. Użyte tu słowo 

greckie diatarasso sugeruje wielkie zakłopotanie i konsternację. Wiele pytań i 

lęków musiało kłębić się w Jej myślach, gdy próbowała doszukać się jakiegoś sensu 

w tym, co usłyszała. W całym tym zamieszaniu mogła przecież uznać, że najlepiej 

będzie powiedzieć „nie”. Mogła dać się wepchnąć na drogę lęku, nieufności i 

chronienia siebie. Nie pozwoliła jednak na to. Trwała w pokoju, otwarta na Pana i 

Jego plany. Odtąd stało się to Jej zwyczajną postawą, czymś, co musiała 

praktykować, kiedy Jej Syn dorastał, by pełnić misję Mesjasza. 

 

▌ MIECZ 

 

W dniu, kiedy Dziecię Jezus zostało przedstawione w świątyni, przyszedł tam 

starzec imieniem Symeon, człowiek sprawiedliwy i pobożny, który wziął Dziecię w 

ramiona, mówiąc: „Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, 

według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie” (Łk 2,29-30).  
 

Była to przepiękna scena, zakończona jednak bolesnym momentem, gdy Symeon 

zwrócił się do Maryi i oznajmił, że „miecz przeniknie” Jej duszę (Łk 2,35). 
 

Słowa Symeona uświadamiają nam, że Maryja od pierwszych dni życia Jezusa 

miała przeczucie cierpienia, jakie Ją czekało.  

 

Ślady tego „miecza” widzimy w różnych momentach Jej życia:  
 

 kiedy wraz z Józefem uciekali do Egiptu przed gniewem Heroda (Mt 2,13-15),  

 kiedy zgubili Jezusa w świątyni (Łk 2,41-50),  

 kiedy Jezus szorstko potraktował Ją i zaniepokojonych o Niego krewnych           

(Mk 3,21.31-35). 

 

Nic jednak nie dało się porównać z tym, co musiała odczuwać, widząc swego Syna 

wiszącego na krzyżu. Czy wyobrażasz sobie, co czuła 

Maryja na Kalwarii? Jak bardzo musiało to być dla Niej bolesne! 

Jak druzgocące, jak dramatyczne!  

Nic dziwnego, że nazywamy Ją Matką Bolesną. Przypuszczalnie tam, pod krzyżem 

Jezusa, Maryja była kuszona najbardziej. Jej serce mogło napełnić się nienawiścią, 

rozgoryczeniem, zawziętością i pragnieniem zemsty.  
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Mogła obwiniać Boga za to, że do tego dopuścił. A jednak oparła się temu 

wszystkiemu. Przejęta smutkiem i niewypowiedzianą udręką, nie dopuściła się 

grzechu. Trwała w pokoju. 

 

▌ NASZA MATKA 

 

Czego więc możemy się nauczyć od Maryi?  

 

Zastanówmy się nad tym. 
  

Jak naucza św. Paweł, jesteśmy stworzeni „do dobrych czynów, które Bóg z góry 

przygotował, abyśmy je pełnili” (Ef 2,10). Bóg ma dobry plan dla każdego z nas. 

Ten plan może wymagać poświęcenia naszych własnych planów po to, by życie na 

ziemi stawało się „jako w niebie”. 

Każdy dzień przynosi nam wiele okazji, by wypełniać tę misję, w wielkich i 

małych rzeczach.  
 

 Spróbujmy w tym Adwencie bardziej świadomie naśladować Maryję, 

zgadzając się na Boży plan. 
 

Czasami Bóg wzywa nas do postawienia kroku w wierze, zanim poznamy 

wszystkie odpowiedzi. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, próbuj powiedzieć Bogu 

„tak”. Ale jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, nie pozwól się ogarnąć poczuciu winy. 

Nie sądź, że jesteś totalnym nieudacznikiem albo że Bóg cię odrzucił. Zamiast tego 

postanów sobie spróbować na nowo kolejnym razem. 
 

 Maryja zgodziła się na Boży plan i my także możemy to uczynić.  
 

Jeśli nasze serca będą otwarte dla Pana, odkryjemy, że Jego plany przynoszą dobre 

owoce – zwłaszcza te, które wydają się nam najbardziej wymagające. Przypomnijmy 

sobie pokorne i pełne wdzięczności wyznanie Maryi: „Błogosławić mnie będą odtąd 

wszystkie pokolenia” (Łk 1,48). 
 

 Maryja uczy nas, że każdy, kto mówi Bogu „tak”, otrzymuje błogosławieństwo 

rekompensujące z nawiązką wszystkie poniesione trudy. 

◄ Trwaj w pokoju 

 

Wszyscy wiemy, jak trudno jest zachować pokój wewnętrzny w codziennym 

życiu. Irytują nas nawet drobnostki – mąż, który nie wyniósł śmieci, kierowca, który 

zajechał nam drogę, sąsiad, który skrytykował nasz ogród. 
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Czasami wystarczy taka drobna przykrość, żeby wywołać w nas gniewną reakcję. 
 

 Maryja uczy nas, jak radzić sobie w takich sytuacjach. Daje nam przykład, jak w 

chwilach irytacji odchodzić na bok i zastanawiać się, co się z nami dzieje. Uczy 

modlić się: „Nie chcę, żeby ta sytuacja odebrała mi pokój. Ojcze, pokaż mi, jaka 

reakcja będzie teraz najlepsza”.  

Maryja jest także gotowa modlić się za nas i prosić swego Syna, aby pomógł 

nam odpowiedzieć Bogu z takim zaufaniem i oddaniem, jak kiedyś uczyniła to Ona. 
 

W czasie Adwentu wyczekujemy przyjścia Jezusa, Księcia Pokoju. Jest to 

doskonały czas, by prosić o łaskę pokoju serca. A jeśli w jakiejś sytuacji stracisz 

pokój, zawsze możesz zwrócić się do Jezusa, który – niezależnie od tego, co się 

dzieje – mówi: „Pokój wam!” (J 20,19). 
 

◄ Radź sobie z „mieczem” z pomocą Maryi 
 

Jest to nieuniknione – „miecze” przenikają nasze serca. Niezgoda w rodzinie, 

rozwód, utrata pracy, choroba czy śmierć bliskiej osoby. Niektóre z tych mieczy są 

skutkiem naszych własnych grzechów, inne są po prostu częścią życia. Jak wielką 

łaską jest dla nas to, że mamy taką Matkę jak Maryja – Matkę, która mówi nam: 

„Rozumiem, jak ci ciężko. Ja także przeżywałam trudne chwile. Pozwól mi pocieszyć 

cię moją miłością. Pozwól mi pomodlić się za ciebie”. 
 

Na krzyżu Jezus powiedział: „Oto Matka twoja” (J 19,27). Tymi słowami dał 

nam Maryję, Matkę Bolesną, za naszą Matkę. Nie był to jedynie życzliwy gest. Jezus 

wiedział, że będziemy potrzebowali Jej troski i wstawiennictwa. 
 

Wiedział, że Ona przygarnie każdego z nas z tym samym ciepłem i miłością, z jaką 

przygarniała Jego. Kiedy czujesz miecz przenikający twoje serce, wiedz, że przenika 

on także i serce Maryi. Idź do Niej i proś Ją o pomoc. 

 

▌ ŚWIĘTA MARYJO, MÓDL SIĘ ZA NAMI 

 

 Maryja wspiera nas bardziej niż jakikolwiek inny święty w niebie.  

 Otacza nas czułą miłością i czyni wszystko, aby nam pomóc.  

 Maryja, dziewicza Matka Boża i Niepokalane Poczęcie, niczego bardziej nie 

pragnie, niż pomagać nam w stawaniu się tak czystymi i świętymi jak Ona.  

 

 

 


