
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

3 grudnia 2018 

Lekcja  63                                      Temat:   Głośmy Dobrą Nowinę 
 

(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”  

Blisko osiemset lat przed Chrystusem prorok Izajasz przepowiadał, że całe narody 

przybędą do Izraela, aby uczyć się dróg Bożych. „Bo Prawo pochodzi z Syjonu                   

i słowo Pańskie – z Jeruzalem” (Iz 2,4) – głosił, przewidując, że to słowo pociągnie 

wszystkich do Boga.  
 

Dziś, gdy od czasów Izajasza dzielą nas niemal trzy tysiąclecia, jego proroctwo 

jest ciągle aktualne, będąc przykładem tego, jak Stary Testament wypełnia się w 

Jezusie. To Jego Dobra Nowina „wystrzela ponad pagórki”, przyciągając do Niego 

ludzi wszystkich pokoleń. 
 

Ewangelia idzie w świat, a „narody do niej płyną”. Jest to wciąż powracający 

temat w Piśmie Świętym.  
 

 W Księdze Rodzaju Bóg mówi Abrahamowi, że „przez niego otrzymają 

błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi” (Rdz 18,18).  

 Następnie w Księdze Wyjścia widzimy tłum cudzoziemców wychodzących 

wraz z Izraelitami z Egiptu, aby czcić Boga (Wj 12,38).  



 Jeszcze później Moabitka Rut opuszcza swoją ojczyznę i swoich bogów, aby 

wraz ze swą teściową, Noemi, udać się do Izraela (Rt 1,16). 
 

 Stary Testament zawiera wiele innych, podobnych historii. 

 

Z kolei w dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak Jezus uzdrawia sługę rzymskiego 

setnika – poganina, niemającego bezpośrednich powiązań z ludem przymierza. Jezus 

stwierdza jednak, że „wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu” (Mt 8,11), aby 

zasiąść do stołu w królestwie Bożym.  

Wreszcie w Księdze Apokalipsy widzimy wielki tłum „z każdego narodu i 

wszystkich pokoleń, ludów i języków” (Ap 7,9), zgromadzony przed tronem Boga 

w chwale nieba. 
 

Dziś Ewangelia idzie w świat poprzez misjonarzy pracujących w obcych krajach, 

przez ludzi dzielących się miłością Chrystusa na ulicach naszych miast, w 

schroniskach dla bezdomnych, więzieniach czy szpitalach. Dzięki posłudze tych 

niezliczonych ewangelizatorów ludzie „płyną” do Boga. 
 

 Ty także masz do odegrania konkretną rolę. Nie musisz być prorokiem 

ani misjonarzem, żeby głosić swoim życiem Dobrą Nowinę                    

o Chrystusie.  

 

Możesz spełniać codzienne akty miłości i dobroci wobec ludzi żyjących wokół 

ciebie. Możesz odwiedzić chorą sąsiadkę i obiecać jej modlitwę – a nawet pomodlić 

się razem z nią. Możesz zaprosić samotną osobę z pracy na wspólny wyjazd. Możesz 

pomóc w przygotowaniu dzieci i młodzieży do sakramentów w swojej parafii lub 

włączyć się w realizację innych inicjatyw parafialnych. 
 

Poprzez te wszystkie działania Ewangelia może docierać do ludzi, którzy dzięki 

temu przybliżą się do Boga. 

 

„Panie, uczyń mnie świadkiem Twojej miłości”. 

 

Ps 122,1-2.4-9    

 

 

 

 



 
Cudu doświadcza poganin, człowiek nie należący do Ludu Bożego. Daje on świadectwo 

wiary, której nie okazali Żydzi. Stąd Jezus przedstawia go jako członka nowego Ludu 

Bożego, który nie będzie już tworzony przez należących do jednego rodu, do rodu 

Abrahama, ale przez mających wiarę jak Abraham (por. Mt 15,28; Mk 6,6; Rz 4,11 nn). 

Mesjańska szczęśliwość królestwa Bożego opisana jest przez Jezusa jako uczta, podczas 

której poganie będą współbiesiadnikami patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba                         

(por. Iz 25,6-10;55,1-3;Łk 14,15; Ap 19,9). 
 

(5) Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, (6) mówiąc: Panie, 

sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. (7) Rzekł mu Jezus: Przyjdę i 

uzdrowię go . (8) Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś 

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

zdrowie. (9) Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! - 

a idzie; drugiemu: Chodź tu! - a przychodzi; a słudze: Zrób to! - a robi. (10) Gdy Jezus to 

usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam: U nikogo 

w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. (11) Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze 

Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem 

w królestwie niebieskim. 

 

Lud Izraela zaprzecza swojej wierze w Pana: chce się zbawić o własnych siłach i odrzuca 

Chrystusowe zbawienie (por. Rz 9,32;10,2; Mt 3,9). 

Tymczasem zbawienie dokonuje się dzięki wierze, a nie dzięki przynależności do 

tradycji, narodu, religii czy rodziny. 

Ten, kto wierząc, że służy Bogu, domaga się, aby to On jemu służył, albo posługuje się 

Nim do własnych celów, został wezwany nadaremnie i na uczcie będzie musiał ustąpić 

miejsca innym, którzy wydają się mniej gotowi, by w niej uczestniczyć(por. Mt 22,1-14) 

Ów osetnik, pierwszy spośród wielu czcicieli, którzy przybędą z daleka, aby uznać 

prawdziwego Boga, staje się ich pierwowzorem. 

Jego miłość do bliźnich i wiara są tak wielkie, że zasługują na pochwałę Jezusa. 

Wielka jest również jego pokora. 

Jego słowami: “Panie nie jestem godzien …”  posługujemy się do dzisiaj, przygotowując 

się do przyjęcia Chrystusa w Eucharystii.  

Miliony wierzących w każdym czasie i w każdym miejscu uznało i wciąż uznaje te słowa 

za swoje. 

 

Ewangelia dnia 

dzisiejszego:  Mt 8,5-11 
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„SŁOWA BOŻEGO” 
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4 grudnia 2018                           

 Lekcja  64                                     Temat:   Przyjdź Jezu! 
 
 

(Iz 11, 1-10  - Biblia Tysiąclecia) 
 
 

(1) I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni.     

(2) I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch 

wiedzy i bojaźni Pańskiej. (3)Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z 

pozorów ni wyrokował według pogłosek; (4) raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i 

pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem 

swoich warg uśmierci bezbożnego. (5) Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a 

wierność przepasaniem lędźwi. (6) Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z 

koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je 

poganiał. (7) Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą 

legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. (8) Niemowlę igrać będzie na norze kobry, 

dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. (9) Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po 

całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które 

przepełniają morze. (10) Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla 

narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego 

spoczynku. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Patrząc na szopki betlejemskie, widzimy siano i zwierzęta, a w środku tego 

wszystkiego znajduje się leżący w żłobie Jezus, Boży Syn. Kto by pomyślał, że 

wybierze sobie „sławne miejsce spoczynku” w tak skromnym otoczeniu? 

 

Zatrzymajmy się na chwilę nad tą prawdą – Jezus, Mesjasz, zechciał 

wejść w samo serce naszego świata i narodzić się w stajni. Bez pompy. Bez fanfar. 

Bez królewskich sług. Sama Jego obecność uczyniła tę stajnię sławną i chwalebną.  

 

 



Także dziś Jezus przychodzi do nas w pokorze. 
 

Uświęca naszą codzienność, dzięki czemu nasze życie zostaje napełnione łaską, 

jak tamta stajenka przed dwoma tysiącami lat. Jezus nie czeka na jakiś wyjątkowy 

moment czy sprzyjające okoliczności.  

Każdego dnia wchodzi w nasze zmagania, zwycięstwa i porażki. Jezus, który nie 

wzgardził nędzną stajnią, jest gotów wejść także w nasz domowy bałagan. Ten, który 

urodził się w towarzystwie hałaśliwych zwierząt, nie boi się płaczących dzieci ani 

trudnych relacji.  

Jest z nami, gdy czujemy się samotni i zalęknieni. Przychodzi do więziennych cel i 

sal szpitalnych z tą samą gotowością, jak do ludzi zasiadających wokół pięknie 

przystrojonego stołu czy swoich czcicieli zebranych wokół ołtarza.  
 

   Jezus jest Emmanuelem, Bogiem z nami, w czasach radości i w czasach 

smutku. Przychodzi i napełnia nas swoją chwałą. 
 

Jezus jest z tobą zawsze, niezależnie od sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteś.  

 

Tak jak zapach stajni nie niweczył piękna Jego obecności, tak twoja 

niegodność i grzechy nie są w stanie przyćmić Jego chwały. 

 

On wchodzi w każdą dziedzinę twojego życia, uświęcając ją.  

 

Nie bój się więc przyjąć Jezusa. Nie myśl, że jesteś niegodny. Nie pozwól, by 

wstyd czy lęk powstrzymały cię przed otwarciem Mu drzwi. On wie, co to znaczy 

żyć w ludzkim, dalekim od doskonałości świecie. On nie tylko wchodzi do twego 

domu i życia, ale przemienia je swoją miłującą obecnością. 

 

„Jezu przyjdź i zamieszkaj w każdej dziedzinie mojego życia.                               

Uczyń mnie miejscem Twojego spoczynku”. 

 

Ps 72,1-2.7-8.12-13.17     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fragment, który Mateusz przytacza pod koniec działalności w Galilei (por. Mt 11,25.27), 

zostaje umieszczony przez Łukasza w kontekście podróży Jezusa do Jerozolimy  (por. 9,51 

nn) .  Wyrażenia wprowadzające mają podniosły charakter i podkreślają znaczenie całej 

treści. Głęboka więź miłości i wzajemne poznanie Ojca i Syna stają się udziałem 

prostaczków. 

 Bóg objawia się i udziela człowiekowi, który przyjmuje Jego dar. Łukasz kończy 

błogosławieństwem odnoszącym się do tych, którzy żyjąc w czasach ostatecznych, cieszą 

się pełnią objawienia misterium Boga 
 

(21) W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam 

Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 

mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż 

takie było Twoje upodobanie. (22) Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim 

jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce 

objawić. (23) Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, 

co wy widzicie. (24) Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy 

widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. 
 

 

Zbliżające się królestwo odwraca porządek wartości i rzeczywistości ziemskich, 

sprzyjający przede wszystkim maluczkim, prostaczkom i ubogim Pana, to znaczy wszystkim, 

którzy są przekonani o własnej małości i nicości i pozwalają się napełnić mądrością Boga. 

 Źródłem tego zrozumienia nie jest zwyczajna ludzka wiedza - ono dociera do nas drogami 

Bożej miłości.  

  

 Ludzie pokorni i prości są w bezpośrednim kontakcie z Bogiem. To oni będą 

oglądać Boga (por. Mt 5,8). 

   

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus stwierdza: “ Czuję, że gdybyś -  co niepodobna -  

znalazł dużą słabszą i mniejszą niż moja, z radością obsypałbyś ją jeszcze większymi 

łaskami, gdyby tylko z całkowitą ufnością powierzyła się Twemu nieskończone 

miłosierdziu”. 
 

 To echo słów z pieśni Maryi ( Magnificat): “ Bo spojrzał na uniżenie swojej służebnicy. 

Odtąd wszystkie pokolenia będą mnie nazywać szczęśliwą”  (Łk 1,48) . 

Ewangelia dnia 

dzisiejszego:  Łk 10,  21-24 
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5 grudnia 2018                    

  Lekcja 65                                 Temat:    7 i doskonałość 
 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 15, 29 - 37 
 

 (29) Stamtąd podążył Jezus dalej i przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i 

tam siedział. (30) I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, 

niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. (31) Tłumy 

zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I 

wielbiły Boga Izraela. (32) Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal Mi tego tłumu! 

Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto 

nie zasłabł w drodze. (33) Na to rzekli Mu uczniowie: Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle 

chleba żeby nakarmić takie mnóstwo? (34) Jezus zapytał ich: Ile macie chlebów? 

Odpowiedzieli: Siedem i parę rybek. (35) Polecił ludowi usiąść na ziemi; (36) wziął siedem 

chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś 

tłumom. (37) Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano 

jeszcze siedem pełnych koszów. 
 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Dzisiejsza Ewangelia nasuwa nam pewne pytanie.  
 

 Skoro Jezus jest wszechwiedzącym, doskonałym Synem Bożym, to dlaczego 

nie dał Apostołom dokładnie tyle pokarmu, ile wystarczyłoby do 

nakarmienia tłumu? Dlaczego zostało aż tyle chleba?  
 

Czyżby uważał, że Apostołom przyda się ten zapas na własne potrzeby, lub 

przewidywał, że wkrótce nadejdzie kolejna grupa ludzi? O wiele bardziej 

prawdopodobne jest to, że Jezus poprzez te ułomki chciał Apostołów czegoś nauczyć. 
 

Kluczem do zrozumienia tej lekcji jest liczba koszy                            

– było ich siedem. 

 



 W tradycji żydowskiej siódemka symbolizowała doskonałość – taką, 

jaka cechuje jedynie Boga.  

 

Bóg przez sześć dni stwarzał świat, a w siódmym dniu odpoczął. Był to dzień 

spełnienia i obfitości; czas radości ze stworzenia. Podobnie chleb dany przez Jezusa 

zaspokoił głodny tłum o wiele pełniej niż jakiekolwiek ziemskie pożywienie           

(Mt 15,37). 

Liczba siedem ukazuje także nieograniczoną hojność Boga.  

 W Księdze Przysłów dom zbudowany przez Mądrość ma siedem kolumn 

(Prz 9,1).  

 Jezus polecił Piotrowi przebaczać siedemdziesiąt siedem razy, to znaczy 

zawsze (Mt 18,22).  
 

Możemy tak przebaczać, ponieważ miłosierdzie Boże nie ma granic. Mamy do 

Niego dostęp zawsze, niezależnie od tego, jak ciężko zgrzeszyliśmy. 

 

Zauważmy również, że  

Apostołowie zaczęli od siedmiu chlebów,  

               a skończyli na siedmiu koszach.  
 

Przez to Jezus chciał ich nauczyć, że kiedy dając innym czerpiemy z zasobów 

Boga, te nigdy się nie wyczerpią. Ułomki nie były zwykłymi resztkami. Wskazywały 

na niewyczerpaną obfitość Bożego błogosławieństwa. 
 

Wszystkie te myśli odnoszą się w szczególny sposób do Eucharystii, Chleba Życia, 

który Jezus daje nam codziennie we Mszy świętej.  
 

 Ten Chleb, który jest Jego Ciałem, różni się od wszelkiego innego pokarmu.  

 Jest doskonały i nie brak mu niczego.  

 Jest znakiem łaski odwiecznego, nieskończonego Boga.  
 

Kiedy przyjmujemy ten Chleb z wiarą i oddajemy nasze serca Jezusowi, On 

napełnia nas wszelkimi potrzebnymi łaskami. Zaspokaja najgłębsze pragnienia 

naszych serc. I daje nam mnóstwo „nadprogramowej” łaski, abyśmy dzielili się nią ze 

wszystkimi, których spotykamy. Jak hojny i miłujący jest nasz Bóg! 
 

„Panie, wierzę, że Twoje Ciało i Twoja Krew mogą zaspokoić najgłębsze 

pragnienia mego serca”. 

 

Iz 25,6-10a    Ps 23,1-6 



 

 
 

Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm 

 

W odróżnieniu od pierwszego rozmnożenia chleba to drugie związane jest z bezpośrednią 

inicjatywą i współczuciem, które Chrystus odczuwa wobec tłumu. Wyraźnie podkreślony 

zostanie tutaj mesjański głód rzesz ludzkich. 

 Ewangelista Jan zaznacza, że głód ten zostaje zaspokojony przez wiarę w Jego słowo                 

i spożywanie jego ciała (J 6,26-51).  Jezus nie pragnie zostać królem jako głosiciel nowinek 

wśród ludu, dlatego po nakarmieniu tłumu oddala się. 

 

 Rozmnożenie chleba symbolizuje i zapowiada Ucztę eucharystyczną, na którą 

zaproszeni są wszyscy, ale pierwszeństwo mają ubodzy, chorzy, pokorni, potrzebujący i ci, 

którzy im pomagają. 

 Jeśli idziemy do Jezusa z pokorą, świadomi naszej nędzy, On nas uzdrawia za sprawą 

sakramentów, przede wszystkim sakramentów pokuty i Eucharystii . 

Kilka  chlebów kilka ryb staje się materią zbawienia, cudu, życia. 

We Mszy świętej materia naszych uczynków, naszej pracy, cierpień i radości, zostaje 

przyjęta i przemieniona, stając się integralną częścią ofiary składanej na ołtarzu. 

 

Gdy Jezus nakazuje, by zebrano resztki pożywienia, nie tylko przypomina o tym, że 

najmniejszy dar Boży nie może się zmarnować, ale też o obowiązku dbałości o szczegóły, 

konieczności zwrócenia uwagi na rzeczy drobne, jedyne zresztą, jakie możemy ofiarować. 

 

Dla naszej cywilizacji obfitości i przesytu może to być również wezwanie do większej 

wielkoduszność i prostoty w korzystaniu z dóbr materialnych. 

 

 

 

 

 
 

Ewangelia dnia dzisiejszego:                        

Mt 15, 29 - 37 
 



Świętego Mikołaja  
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„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :  

6 grudnia 2018                           

 Lekcja  66                                        Temat:   Hojność Boża 
 

(Ps 118,1.8-9.19-21.25-27- Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (1) Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki.  

 (8) Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. (9) Lepiej się uciec do 

Pana, niżeli zaufać książętom 

(19) Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: chcę wejść i złożyć dzięki Panu. (20) Oto jest 

brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. (21)Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś i 

stałeś się moim zbawieniem.  

(25) O Panie, wybaw! O Panie, daj pomyślność! (26) Błogosławiony, który przybywa w 

imię Pańskie! Błogosławimy wam z domu Pańskiego. (27) Pan jest 

Bogiem: niech nas oświeci! Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach, aż do rogów ołtarza. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejszy dzień ma szczególne znaczenie dla dzieci w wielu krajach 

świata. Budząc się rano, znajdują prezent pod poduszką czy                                     

w wystawionych wieczorem bucikach. Odwiedził je św. Mikołaj! 

 

Prawdziwy św. Mikołaj urodził się w 270 roku w zamożnej rodzinie. Jego rodzice 

zmarli podczas epidemii. Wychowywany przez wuja, mnicha, po osiągnięciu 

odpowiedniego wieku przyjął święcenia kapłańskie. Wrażliwy na niedolę bliźnich, 

chętnie dzielił się swoim majątkiem z potrzebującymi, a w czasie zarazy z 

narażeniem własnego życia opiekował się chorymi. Wiele lat spędził jako pielgrzym 

w Ziemi Świętej.  



 
 

Tradycja przechowała różne opowieści o wielkiej hojności i cudach 

dokonywanych przez Mikołaja. Według jednej z nich Mikołaj wspomógł ubogiego 

ojca, który nie miał pieniędzy na posag dla swoich trzech córek. Bez posagu nie 

miałyby one szans na zamążpójście. Gdy dorosła najstarsza z nich, Mikołaj pewnej 

nocy wrzucił przez okno do ich domu worek złota. Powtórzył to jeszcze dwukrotnie, 

gdy dorastały dwie młodsze córki. Stąd wzięła się tradycja anonimowego 

obdarowywania dzieci w jego imieniu. 

Inne podania o nim głoszą o ocaleniu rybaków w czasie gwałtownej burzy czy o 

wskrzeszeniu trzech osób zamordowanych przez chciwego karczmarza. 
 

 Jak możemy stać się błogosławieństwem dla innych na wzór św. Mikołaja?  
 

Okazując hojność na miarę swoich możliwości. Naśladując zwyczaj św. Mikołaja, 

który obdarowywał innych z miłością i dobrocią. Bóg codziennie daje nam do tego 

okazje. Codziennie zaprasza nas do udziału w tej radości, z jaką On sam obdarowuje 

swoje dzieci. 
 

Bóg okazuje ci hojność na tak wiele różnych sposobów. 
 

 Poproś Go dziś, by otworzył ci oczy na potrzebujących, których masz wokół 

siebie. Proś Go też, aby ci pokazał, jak wiele od Niego otrzymałeś. Następnie 

pozwól, by miłość i wdzięczność za tak liczne łaski popłynęła przez ciebie do 

nieszczęśliwych, ubogich, zagubionych i potrzebujących. 

 

„Panie, pokaż mi, jak w tym Adwencie mogę okazać większą hojność ludziom 

żyjącym wokół mnie”. 

 

Iz 26,1-6    
 

 

Po powrocie został wyświęcony na biskupa Miry, 

miasta położonego w dzisiejszej południowo-

zachodniej Turcji. Mikołaj uczestniczył w pierwszym 

soborze powszechnym w Nicei, gdzie gorliwie bronił 

Bóstwa Chrystusa, potępiając błędy Ariusza.                   

Zmarł 6 grudnia 343 roku. 

 



 
 

 

 Czytany fragment Ewangelii stanowi zakończenie Kazania na górze. 

 Jego główną myśl można wyrazić następująco: abyśmy mogli wejść do królestwa 

niebieskiego, powinniśmy być ludźmi roztropnymi (por. Prz 10,25;12,3.7). 
 

 Nie wystarczy wierzyć, że Jezus jest Panem, konieczne jest jeszcze pełnienie woli 

Ojca,  to znaczy wprowadzanie w życie Jego prawa (por. 1J 2,7).   Jezus oczekuje na 

podjęcie decyzji. 
 

 

(21) Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa 

niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest                          

w niebie.(22) Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą 

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

cudów mocą Twego imienia? (23) Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie 

ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! (24) Każdego więc, kto tych słów 

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

który dom swój zbudował na skale. (25) Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się 

wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. (26) Każdego 

zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem 

nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. (27) Spadł deszcz, wezbrały potoki, 

zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki . 
 

 

Nasza wiara opiera się na słuchaniu słowa Bożego, ale wierność temu słowu domaga się, 

abyśmy przemieniali nasze życie i podejmowali konkretne działania, by nie pozostawało 

ono tylko martwą literą. 
 

 Bóg jest skałą, na której mamy budować. Bez fundamentu,  którym jest życie 

wewnętrzne Bożym, nie można budować, czyli wcielać wiary w czyn. 

 Z drugiej strony pobożne życie oderwane od rzeczywistego praktykowania cnót jest 

jałowe. Zarówno indywidualny, jak i wspólnotowy werbalizm religijny, a także liturgiczny 

okazuje się pobożną iluzją, jeśli swoich słów nie potwierdza się życiem pracowitym                        

i pełnym zaangażowania. 

 Prawy i autentyczny chrześcijanin, zatroskany i oddany działaniu, aktywnie 

zaangażowany w świecie nie traci kontaktu z Bożym fundamentem. 

 

Ewangelia dnia dzisiejszego:                        

Mt 7, 21.24-27 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek         

7 grudnia 2018                    

  Lekcja  67                           Temat:  Otwórz moje oczy Panie! 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 9,27-31 
  

(27) Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: Ulituj 

się nad nami, Synu Dawida! (28) Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a 

Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: Tak, 

Panie! (29) Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się 

stanie! (30) I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, 

niech się nikt o tym nie dowie! (31) Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po 

całej tamtejszej okolicy.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 „Widzenie” to główny temat wszystkich dzisiejszych czytań biblijnych. 

Psalmista wyraża ufność, że będzie oglądał dobroć Pana w ziemi żyjących (Ps 27,13). 

Prorok Izajasz zapowiada, że „oczy niewidomych (…) będą widziały” (Iz 29,18).  

 

A Jezus w Ewangelii wypełnia to proroctwo, przywracając wzrok dwóm 

niewidomym. Być może właśnie ten motyw powinien często pojawiać się w naszych 

adwentowych modlitwach: „Panie, otwórz nasze oczy i pomóż nam widzieć!”. 

 

 Bóg otwiera nasze oczy na swoją obecność 

w nas i wokół nas. 
 

 

 Po pierwsze, na różne sposoby pokazuje nam, kim On jest. 

Przemawia do nas przez przyrodę. Majestat gór, bezmiar morza czy 

rozgwieżdżone niebo uświadamiają nam wszechmoc i potęgę ich Stwórcy. 



Widok matki zajmującej się z oddaniem swoim niemowlęciem nasuwa myśl               

o trosce, miłości i czułości Boga, naszego Ojca, której doświadczamy każdego 

dnia. Radość i pokój, które cię napełniają w czasie adoracji Najświętszego 

Sakramentu upewniają cię o bliskości Boga. 

 

 Bóg pokazuje nam także, co mamy czynić. Może na przykład dać ci 

światło, jak rozwiązać dręczący cię dylemat związany z konfliktem w rodzinie 

lub w pracy. A może nie wiesz, jak postąpić z synem sprawiającym trudności 

wychowawcze, i nagle czujesz przypływ odwagi i ufności w Bożą opiekę nad 

wami obojgiem. Może zaczynasz współczuć osobie, która cię skrzywdziła, i 

widzisz, że wreszcie dojrzałeś do tego, aby jej przebaczyć. 

 

Wszystkie te przykłady, a także wiele innych, mogą otworzyć ci oczy na działanie 

Boga w twoim życiu. Kiedy nauczysz się dostrzegać i rozpoznawać takie poruszenia 

Ducha, stopniowo będziesz odkrywać w sobie coraz więcej nadziei i optymizmu. 

Twoja wiara pogłębi się i będziesz miał pewność, że nigdy nie jesteś sam. 

 

Bóg chce otwierać oczy nas wszystkich na swoją obecność i uzdalniać nas do 

takiego patrzenia na innych – i siebie samych – jak On patrzy na nas.  

 

„Panie, otwórz moje oczy i pomóż mi widzieć!” 

 

Iz 29,17-24   Ps 27,1.4.13-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa 

 

 Uzdrowienie dwóch niewidomych ukazuje nam Jezusa jako tego, który przynosi 

przejrzenie (por. J1,5.9; 8,12;  9,39-41;12,46; Łk 2,32). 

 Przez ten cud Jezus o odpowiada na wiarę w niego jako Mesjasza ("Syn Dawida”:  por. 

Mt 1,1 ): ich oczy były zgaszone, ale ich duszy było światło. 

 Krótki dialog Jezusa z niewidomymi służy do zmierzenia ich wiary. 

 Surowy nakaz, by nikomu nie opowiadali o doznanym uzdrowieniu, ma zapobiec 

zgubnemu postrzeganiu Jezusa tylko jako uzdrowiciela dokonującego zdumiewających 

czynów. 

 Takie nieporozumienie mogłoby spowodować egoistyczne wykorzystanie Jego osoby i 

wzbudzać niezdrową, próżną ciekawość. 

 A to coś zupełnie innego niż wiara. 
 

 Wszyscy w pewnym sensie jesteśmy niewidomi. Abyśmy zostali uzdrowieni, 

musimy rozpoznać Jezusa i błagać Go o światło. Musimy mieć odwagę, by wyjść 

na drogę i prosić przechodzącego Pana. 
 

 On nie wkracza w nasze życie wbrew naszej woli. Czeka, aż nieco uchylimy przed Nim 

nasze serce, aż zrobimy miejsce na Jego tajemniczą obecność. 

 

 Faryzeusze uważają, że mają oczy otwarte, i z powodu swojej zarozumiałości zostają 

przez Jezusa nazwani ślepymi. 

By uzdrowić niewidomych, Jezus swoją uzdrowicielską moc ukazuje poprzez 

zewnętrzny znak.  

Oczywiście to nie ów znak ich zbawia, ale wiara w Jezusa. 

 

 Podobnie życie Boże przekazywane jest i wzrasta przez sakramenty i wiarę. 

 

? Jakie jest nasze podejście do tych znaków spotkania z Chrystusem Zbawicielem?  

 

 

 

Ewangelia dnia dzisiejszego:                        

Mt 9,27-31 
 



Niepokalane Poczęcie 

Najświętszej Maryi Panny 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

8 grudnia 2018                           
 

 

(Ef 1,3-6.11-12:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 (3) Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił 

nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie.  

(4) W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, 

abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. (5) Z miłości przeznaczył 

nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej 

woli, (6) ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. (7) W Nim mamy 

odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. (8) Szczodrze ją na nas 

wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, (9) przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego 

postanowienia, które przedtem w Nim powziął (10) dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo 

zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. (11) W Nim dostąpiliśmy 

udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie 

z zamysłem swej woli (12) po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, 

którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Przypomnij sobie sytuację, w której padł na ciebie jakiś zaszczytny wybór.  

Może pracodawca wybrał cię spośród innych kandydatów na prestiżowe 

stanowisko. Może zostałeś kapitanem drużyny, liderem wspólnoty, przewodniczącym 

jakiegoś gremium, które wybrało cię ze względu na twoje zdolności kierowania 

zespołem. Są to zazwyczaj bardzo przyjemne chwile. Przypomnij sobie to uczucie, 

kiedy uświadomiłeś sobie, że twój przyszły mąż (czy żona) wybrał właśnie ciebie, 

aby spędzić z tobą resztę życia. 



Wierzymy, że Bóg wybrał Maryję na Matkę Boga jeszcze przed założeniem 

świata.  

 I ponieważ wybrał Ją do tak wyjątkowej roli, przygotował Ją w 

szczególny sposób.  

 Zachował Ją od grzechu pierworodnego i powierzył pobożnym, 

wiernym rodzicom. 

  

Ten sam Bóg, który wybrał Maryję, wybrał również ciebie – 

i to także „przed założeniem świata”. 

 

Znał cię. Chciał twojego przyjścia na świat. Pragnął ciebie tak bardzo, że posłał 

swego Syna, aby cię odkupił, tak byś dzięki temu mógł przebywać z Nim na wieki. 

Fakt, że zostałeś wybrany przez Boga „przed założeniem świata”, oznacza, że jesteś 

kochany nie za to, czego dokonałeś, ale za to, kim jesteś. To, że masz dzisiaj 

imponujące CV i kierujesz zespołem ludzi, w ostatecznym rozrachunku nie ma 

większego znaczenia. Wszystkie te zaszczyty i honory bledną wobec tego, że Bóg cię 

wybrał i kocha takiego, jakim jesteś. Nie jesteś małym pionkiem zagubionym w 

masie ludzkości. Masz wielką wartość w oczach Bożych. 

 

Wybranie przez Boga oznacza również to, że ma On plan i cel dla twojego życia. 

Ty sam i twoja życiowa misja nie są bez znaczenia. Każdy z nas, jak mówi papież 

Franciszek, „jest misją; jest planem Ojca, by odzwierciedlać, ucieleśniać w 

danym momencie dziejów, pewien aspekt Ewangelii” (Gaudete et exsultate, 19). 

 

Dziś, radując się wyjątkową rolą Maryi w Bożym planie, proś Boga, aby pokazał 

ci, jak bardzo jesteś dla Niego ważny. Proś Go, by objawił ci swoją niewyobrażalną 

miłość, którą umiłował cię przed założeniem świata. 

 

„Święta Maryjo, módl się za mnie, abym zrozumiał, jak wspaniale jest 

być wybranym przez Boga!” 

 

Rdz 3,9-15    Ps 98,1-4    

 

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 1,26-38 
 

 

 (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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Niedziela Adwentu   

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 kolejnych dwóch 

tygodni na przygotowanie się do uroczystego świętowania. 
 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

9 grudnia 2018                           

(Ba 5,1-9- Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty 

chwały, dane ci na zawsze przez Pana. (2) Oblecz się płaszczem sprawiedliwości, 

pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! (3) Albowiem 

Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. (4) Imię twe u Boga 

na wieki będzie nazwane: Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności! (5) Podnieś się, 

Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na Wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone 

na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich 

pamiętał. (6) Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich 

niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. (7) Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą 

górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie 

mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. (8) Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać 

będą Izraela. (9) Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do 

światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. Odpis listu, 

wysłanego przez Jeremiasza do tych, którzy jako niewolnicy mieli być uprowadzeni przez 

króla babilońskiego do Babilonu, by im oznajmić, co mu Bóg polecił.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

   
Kiedy ostatni raz zobaczyłeś Jezusa w drugim człowieku? Nie w sposób ogólny, w 

rodzaju: „wiem, że tak jest”, ale konkretny i inspirujący: „Ojej, naprawdę spotkałem 

Pana!”? Kiedy odczułeś radość, uświadamiając sobie, że jesteś cząstką wielkiej 

wspólnoty ludzi, którzy idą za Jezusem? 



Zauważymy, że prorok Baruch w dzisiejszym pierwszym czytaniu pragnie 

przekazać swemu ludowi właśnie tego rodzaju doświadczenie.  
 

Przemawia on do mieszkańców Jerozolimy – ludzi, którzy dopiero co przeżyli 

inwazję obcych wojsk i z trudem starają się wyżywić swoje rodziny w zrujnowanym 

mieście. Większość ich rodaków została uprowadzona na wygnanie do Babilonu. 

Wokół zostały ponure zgliszcza powojennego krajobrazu. Widząc pogrążonych w 

nieszczęściu ludzi, Baruch przekazał im niespodziewane przesłanie od Boga: 

„Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz 

twe dzieci” (Ba 5,5).  

Prorok wlał w ich serca nadzieję, zapowiadając szczęśliwy powrót wygnańców 

prowadzonych przez Boga w radosnym pochodzie. Obiecał, że staną się świadkami 

chwały Pana, która napełni ich wielką radością. 
 

Duch Święty mówi nam dziś to samo, co powiedział prorok Baruch Izraelitom:  
 

 Napełnijcie swoje serca nadzieją.  

 Bóg o was pamięta!  

 Jesteście Jego ludem i On sam was prowadzi.  
 

Spróbuj podczas dzisiejszej Mszy świętej popatrzeć na ludzi zgromadzonych                    

w kościele, stojących lub siedzących wokół ciebie, i uświadomić sobie, że to twoi 

bracia i siostry, z którymi razem, prowadzony przez Boga w radosnym pochodzie, 

idziesz ku niebu.  

Wszyscy ci ludzie są cenni w oczach Boga. Wspólnie z tobą tworzą Ciało 

Chrystusa. A to oznacza, że Jezus jest w nich obecny, podobnie jak w hostii                 

i winie.  

Patrz więc nie tylko w dół, na swoje codzienne troski, na swoje grzechy i słabości. 

Rozejrzyj się wokół siebie i rozraduj się tym, że należysz do wspólnoty Kościoła i że 

w swej pielgrzymce do nieba nie jesteś sam. 

 

„Panie, daj mi odczuć radość z tego, że mam braci i siostry w Kościele”. 

 

Ps 126,1-6    Flp 1,4-6.8-11 

 

 

 

 

 



Łk 3,1-6  Biblia Tysiąclecia 

 
 

(1) Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był 

namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju 

Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; (2) za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza 

skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. (3) Obchodził więc 

całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, (4) jak 

jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda 

dolina niech będzie wypełniona, (5) każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się 

staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! (6) I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.  

 

 

 


