
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

10 grudnia 2018 

Lekcja  68                                      Temat:   Modlitwa o pokój serca 
 

(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 legały 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”  

Bóg zbawi swój lud. Takie zapewnienie daje nam prorok Izajasz w dzisiejszym 

pierwszym czytaniu. Słowa te musiały nieść wielką nadzieję Izraelowi, udręczonemu 

lękiem w obliczu nadciągającej armii asyryjskiej. Słowa te niosą nadzieję także i nam. 

Bóg zbawi swój lud – czyli także mnie i ciebie. A więc „Odwagi! Nie bójcie się!” 

(Iz 35,4). 
 

Prawie każdy od czasu do czasu przeżywa jakiś niepokój czy lęk. Bywa on 

szczególnie silny, gdy stoimy w obliczu trudnej sytuacji i nie wiemy, co będzie dalej. 

Wiemy wprawdzie, że Bóg chce dawać nam swój pokój, ale trudno nam w to 

uwierzyć, kiedy zamartwiamy się o bliskich lub gdy przytłaczają nas różne kłopoty.  

 



 Jak więc możemy odnaleźć pokój? 

 

Jednym ze sposobów jest praktykowanie modlitwy o pokój serca.  

 

Jeśli odczuwasz lęk, spróbuj określić, co takiego cię zaniepokoiło, a następnie 

porozmawiaj o tym z Panem. Możesz sobie wyobrazić, że spoczywasz na piersi 

Jezusa, jak Jan podczas Ostatniej Wieczerzy.  

Opowiedz Mu o wszystkim, co cię martwi, niezależnie od tego, czy chodzi o rzeczy 

błahe, czy ważne. On to wie, ale chce usłyszeć o tym od ciebie. A potem złóż 

wszystkie swoje lęki u Jego stóp i pozostaw je tam. On sobie z nimi poradzi.  

Jeśli nawet modlitwa nie od razu przyniesie ci pokój, to przynajmniej uporządkuje 

twoje myśli i pozwoli zobaczyć kierunek, w którym powinieneś zmierzać. A wtedy 

będziesz mógł postawić pierwszy krok na drodze do rozwiązania problemu – nawet tak 

prosty, jak postanowienie porozmawiania o swoich zmartwieniach z zaufanym 

przyjacielem.  

A może Duch Święty podpowie ci, co masz czynić? 

 

Przypuśćmy, że niepokoisz się o któreś ze swoich dzieci. Przylgnij do Pana i poproś 

Go o opiekę nad nim. A potem zastanów się, jaki krok możesz podjąć, by pomóc 

swemu dziecku.  

 Może napiszesz do niego kartkę, zapewniając o swojej miłości.  

 Może postanowisz poświęcić mu więcej czasu.  

 Może po prostu będziesz się za nie modlić, ufając, że Bóg zadziała w 

wybranym przez siebie miejscu i czasie. Cokolwiek przyjdzie ci na myśl, 

zrób to i zobacz, jakie będą skutki twoich działań. 

 

Niepokój potrafi pochłonąć wiele naszej energii, ale z Bożą pomocą możemy sobie 

z nim poradzić. Prośmy Pana, aby wskazał nam krok wiodący w dobrym kierunku. 

 

„Panie, pomóż mi zaufać Ci. Wlej w moje serce Twój pokój”. 

 

Ps 85,9-14      

 

 



 
 

Spotkanie Jezusa z paralitykiem w Kafarnaum jest symbolem i wzorem upragnionych 

przez Jezusa spotkań ze wszystkimi ludźmi. Oczywiście nie wystarczy, że Jezus zwyciężył 

grzech, a Kościół w Jego imię dokonuje odpuszczenia grzechów. Trzeba, aby człowiek był 

gotów przyjąć przebaczenie. 

 Bóg chętnie przebacza człowiekowi, jeśli ten gotów jest się nawrócić, to znaczy 

ostatecznie zerwać ze złem i powrócić na zawsze do Boga. 
 

(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.  

 

Jezus ukazuje wobec paralityka podwójną władzę, której udzielił Mu Ojciec: nad 

chorobami cielesnymi, a więc nad prawami natury, oraz nad grzechami, a więc nad prawami 

łaski i przyjaźni z Bogiem. Cud uzdrowienia staje się zatem znakiem apologetycznym 

odpuszczenia grzechów, domeny Syna Człowieczego.  
 

Jednakże całe to wydarzenie wykracza poza wymiar apologetyczny i dotyka problemu 

wiary. W epizodzie tym wskazuje się na nią jako na konieczny warunek odpuszczenia 

grzechów. Wiara paralityka oczywiście pozostaje w sferze domysłów, natomiast 

bezpośrednio zostaje wyeksponowana wiara tych, którzy są razem z nim, czyli wiara 

wspólnoty.  
 

Stąd dla każdego chrześcijanina ważny jest kontakt z własną wspólnotą i przeżywanie 

wraz z nią różnych momentów wyrażających wiarę, a w szczególności celebrowanie 

Eucharystii. 

 

Ewangelia dnia 

dzisiejszego:  Łk 5,17-26 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

11 grudnia 2018                           

 Lekcja  69                                      Temat:   Uczmy się w szkole Jezusa 
 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  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”  

1 > 99 
Więcej radości z powodu odnalezienia jednej zagubionej owcy niż z 

dziewięćdziesięciu dziewięciu tych, które przebywały tam, gdzie powinny? To nie 

brzmi logicznie. Czy Jezus nie oczekuje od nas tego, byśmy nie schodzili na 

manowce? 
 

 Czy nie chce, abyśmy szli za Nim w wierności i posłuszeństwie? 
 

Oczywiście, że tak! I oczywiście nasze wierne posłuszeństwo sprawia Mu radość. 

Jezus chce jednak także uczynić dla nas to, co chciał uczynić dla religijnych 

przywódców Izraela, opowiadając tę przypowieść po raz pierwszy – nauczyć nas 

patrzeć na tych, którzy się zagubili, Jego oczami. 



Oczywiście Jezus kocha i ceni każdego z nas. Jednak ci trudni, zdezorientowani, 

uwikłani w grzech poruszają w szczególny sposób Jego serce. On nie chce, aby 

ktokolwiek z nich zginął lub pozostał poza owczarnią. Ale nie chce również, aby 

ktokolwiek z nas, Jego uczniów, odwrócił się od nich. Chce, abyśmy się o nich 

troszczyli i dzielili się z nimi miłością i wiarą. 

 

Wezwanie do troski o tych, którzy się zagubili, wymaga dwóch korekt w naszym 

patrzeniu na rzeczywistość.  

Po pierwsze, nauczmy się – tak jak Jezus – w ogóle dostrzegać tych, którzy 

pobłądzili. Jakże często żyjemy w swoim własnym świecie, zachowując bezpieczny 

dystans w stosunku do tych wszystkich, którzy różnią się od nas. Jak możemy 

zatroszczyć się o kogoś, jeśli w ogóle go nie zauważamy? 

Po drugie, wpatrujmy się w serce Jezusa i uczmy się od Niego współczuć, a nie 

potępiać. Patrząc na ludzi zagubionych, mamy często pokusę, by dopatrywać się w 

nich wad i błędów, które sprawiły, że zeszli na manowce. Jeśli świadomie nie 

będziemy starali się wyrzekać osądzania, a kształtować w sobie postawę szacunku i 

dobrej woli, nie będziemy w stanie pomóc takim osobom ani przyprowadzić ich z 

powrotem do Pana. 

 

Przyjrzyj się dzisiaj swojej postawie wobec ludzi, których masz zwyczaj ostro 

oceniać. Może to być określona grupa ludzi, jak „celnicy”, którzy budzili sprzeciw w 

wielu faryzeuszach z czasów Jezusa. A może jakaś konkretna znana ci osoba. Poproś 

Boga o przebaczenie za negatywną postawę wobec nich i powiedz Mu, że chcesz 

nauczyć się ich kochać. Pozwól, by Jezus otworzył ci oczy i skruszył twoje serce. 

 

„Jezu, przemień moje myślenie. Naucz mnie wraz z Tobą szukać i zbawiać 

to, co zginęło”. 

 

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

 

 
 
 
 



  
 

Bóg nie chce zguby zbłąkanych 
 

Po ukazaniu dziecka jako wzoru postawy właściwej dla królestwa niebieskiego Mateusz 

kontynuuje wątek nauczania Jezusa, pokazując, że Bóg troszczy się także o najmniejszych 

ludzi. 

W tym kontekście pojawia się przypowieść o zagubionej owcy, z której wyłania się 

postać pasterza, gorliwego w poszukiwaniu tego, co zginęło. Postawa taka wynika z woli 

Ojca Niebieskiego (por. J 10,14-18). Starotestamentalnym tłem dla tej przypowieści jest 

tekst Ez 34, 1nn. 
 

(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. 
 

 

W przypowieści o zagubionej owcy objawia się prawdziwe oblicze Boga: oblicze Ojca, 

który nie godzi się z utratą żadnego ze swych dzieci, nawet tego najmniejszego, 

najnędzniejszego, najbardziej zbuntowanego, ale szuka ich nieustannie na wiele sposobów. 
 

Jezus ukazał to oblicze Ojca, udając się sam na poszukiwanie grzeszników, goszcząc                    

u nich i jedząc w ich domach, mimo gniewu i sprzeciwu ze strony uczonych w prawie                       

i strażników świętych tradycji. 
 

Problem, który w związku z tym często pojawia się u naszych współczesnych i który -                 

w ich mniemaniu - dyskredytuje postawę Boga oraz chrześcijańską wiarę, brzmi następująco: 

prośba o przebaczenie, mając pewność, że zawsze się je otrzyma, to ucieczka od 

osobistej odpowiedzialności, to zachęta do całkowitego lekceważenia swoich 

obowiązków, gdyż i tak, w każdych okolicznościach, mamy zapewnione Boże 

przebaczenie. 

 

Nie tyle jednak chodzi o wymazywanie zła, niczym wytarcie gąbką tablicy, gdyż 

miłosierdzie Boże nie jest naiwnością, ile o zachętę do nawrócenia, do praktykowania także 

przez nas miłosierdzia wobec innych ludzi. 

Ewangelia dnia 

dzisiejszego:  Mt 18,  12-14 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

12 grudnia 2018                    

  Lekcja 70                                 Temat:    Przyjdź do Pana 
 

 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 11,28-30 
 

 

 (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” 

 

W pewnej angielskiej księgarni parafialnej sprzedawano książkę zatytułowaną Jak 

poślubić katolika i przeżyć. Książka miała w prosty i dowcipny sposób wyjaśnić 

niekatolickim członkom rodziny, co dla katolika jest ważne. Rysunek na okładce 

przedstawiał rodzinę wybierającą się na piknik. Mąż beztrosko pakował do samochodu 

potrzebne rzeczy, patrząc ze zdziwieniem na żonę, która z zafrasowaną miną mówiła: 

„Ale ja jeszcze nie byłam dzisiaj na Mszy…”. 

 

Choć w przeciwieństwie do naszych angielskich współwyznawców żyjemy w kraju 

o większości katolickiej, my także możemy zetknąć się z opiniami, że nasza religia 

niepotrzebnie komplikuje życie.  
 

Patrząc z zewnątrz, często widzi się to, czego katolicy nie mogą – robić zakupów w 

niedzielę czy mieszkać razem przed ślubem – oraz co robić muszą – chodzić co 

tydzień do kościoła czy przyznawać się do popełnionego zła na spowiedzi.  
 

I łatwo jest stąd wyciągnąć wniosek, że religia jest ciężarem, a do Boga lepiej jest 

się zanadto nie zbliżać. 



 

Dzisiejsze czytania mówią nam jednak coś wręcz przeciwnego. 

 

1. „Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną 

bez zmęczenia” (Iz 40,31) – obiecuje prorok Izajasz.  

2. „Miłosierny jest Pan i łaskawy” – śpiewamy w psalmie responsoryjnym. 

3. A w Ewangelii Jezus wzywa do siebie wszystkich utrudzonych i 

obciążonych, przekonując, że Jego bliskość niesie nie dodatkowy ciężar, 

ale przeciwnie, pokrzepienie. 

 

Patrząc od wewnątrz, widzimy zupełnie co innego niż patrzący z zewnątrz.  

 

  Wprzęgnięci w jedno jarzmo z Jezusem, doświadczamy Jego mocy.  

  Życie nabiera sensu i smaku. Inaczej podejmuje się codzienne obowiązki, 

kiedy czyni się to z miłości do Boga i w poczuciu otrzymanej od Niego misji. 
 

A ty, czy doświadczyłeś już prawdy słów Jezusa? Czy wiesz – nie teoretycznie, ale 

sercem – co to znaczy być kochanym przez Boga, znajdować radość w Jego służbie i 

wsparcie w Jego sakramentach?  

 

Może warto dziś z całego serca prosić Jezusa, aby dał nam na nowo poznać, czym 

jest Jego bliskość, która sprawia, że nakazy i zakazy Bożego Prawa zamiast być 

nieznośnym ciężarem, stają się pomocnymi znakami wskazującymi właściwą drogę. 

Bo tylko w łączności z Nim będziemy mogli wypełniać Jego przykazania i pociągać 

do Niego innych. 

 

„Panie, daj mi poznać słodycz Twojego brzemienia i pokrzep moje serce, 

abym mógł stać się świadectwem dla innych”. 

 

Iz 40,25-31   Ps 103,1-4.8.10 

 

 

 
 

 



 
 

Chrystus pokrzepia utrudzonych 
 

Rozdziały 11 - 12 Ewangelii Mateusza ukazują w pełni ostry sprzeciw wobec królestwa, 

o którym w rozdziałach 8-9 znajdujemy zaledwie wzmianki (por. Mt 8,10-12; 9,3.11.34). 

Symbolami tego sprzeciwu są miasta Korozain, Betsaida i Kafarnaum (por. Mt 11,20-

24), a bardziej konkretnie - faryzeusze (por. Mt 12,14). Przywołany w liturgii fragment 

wpisuje się w ten kontekst nieprzypadkowej agresji i nienawiści. Uwypukla on fakt, że 

tajemnice królestwa (por. Mt 11,25; 13,11), które faryzeusze odrzucają, Jezus, Syn Boży, w 

gruncie rzeczy objawia tym, którzy są jak małe dzieci, to znaczy tym, którzy przyjmują Go 

z prostotą. To oni są uczniami, ubogimi w duchu (por. Mt 5,3), utrudzonymi i obciążonymi 

jarzmem prawa i faryzejskich przepisów (por. Dz 10, 15).  

Jezus wzywa ich do pochodzącej od Niego samego wolności, do bezwarunkowego 

przywiązania do Niego (jarzmo), bo tylko On, pokorny przed Bogiem i łagodny dla ludzi, 

może sprawić, że wszystko stanie się lekkie. 
 

 (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.  
 

Ubodzy, zniechęceni, cierpiący, odepchnięci, maluczcy są błogosławieni, bo znajdą 

pokrzepienie i wytchnienie w Tym, który jakom jedyny może im je rzeczywiście dać, gdyż 

po to przyszedł, posłany przez Ojca. Aby jednak Jego gesty nie sprawiały wrażenia 

pięknych, szlachetnych czynów możnego człowieka, który wyciąga rękę ku klęczącemu u 

Jego osób nędzarzowi, On sam staje się jednym z nich. 

Ubodzy są Jego uczniami. Bogaci również mogą mieć na to nadzieję, pod warunkiem że 

spojrzą inaczej na posiadany przez nich majątek. 

Także dla nas właściwa droga jest podobna: stać się małymi i pokornymi i z tej pozycji 

zwracać się ku Temu, który może nas zbawić. Z drugiej strony jedynym szczerym, 

autentycznym i spójnym sposobem realizacji miłości bliźniego jest wyzbycie się 

obojętności, zaangażowanie i stanięcie po stronie ubogich i pokornych. Musimy tak 

uczynić, jeśli chcemy się utożsamić z ich sytuacją, aby urzeczywistniać zbawienie 

pochodzące od Chrystusa. 

 
 

Ewangelia dnia dzisiejszego:                        

Mt 11, 28-30 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :  

13 grudnia 2018                           

 Lekcja  71                                          Temat:   Głośmy potęgę Boga 
 

(Ps 145,1.9-13- Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (1) Pieśń pochwalna. Dawida. Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię 

Twe na zawsze i na wieki. (2) Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe 

imię. (3) Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. (4) Pokolenie pokoleniu głosi 

Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny. (5) Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają 

Twe cuda. (6) I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość. (7) Przekazują pamięć 

o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością. (8) Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do 

gniewu i bardzo łaskawy. (9) Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia 

wszystkie Jego dzieła. (10) Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi 

niech Cię błogosławią! (11) Niech mówią o chwale Twojego królestwa                  

i niech głoszą Twoją potęgę, (12) aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość 

chwały Twego królestwa. (13) Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje 

panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Pan jest wierny we wszystkich swych słowach               

i we wszystkich swoich dziełach święty.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Od świąt Narodzenia Pańskiego dzielą nas już niecałe dwa tygodnie i czytania 

biblijne wybrane przez Kościół koncentrują się wokół wielkości planu Boga.  

 

Nadejście Jego chwalebnego królestwa było przygotowywane przez bardzo długi 

czas, a będzie ono trwało „przez wszystkie pokolenia” (Ps 145,13) – nie wyłączając 

naszego. 
 

Dzisiejszy psalm ukazuje nam jeden ze sposobów uświadamiania sobie i innym, że 

królestwo Boże jest już obecne wśród nas. Jest on bardzo prosty –  

mamy mówić o jego chwale i głosić potęgę Boga (Ps 145,11). 

Mówmy o tym, jak dobry i pełen miłosierdzia jest Bóg i o tym, co czyni On przez 

swój Kościół i jego poszczególnych członków. To właśnie są znaki „chwały Bożego 

królestwa”, które już w tym Adwencie mogą umocnić naszą wiarę i napełnić serca 

nadzieją i wdzięcznością. 



Mimo ogromu nieszczęść, biedy i cierpień, które dotykają wielu ludzi na świecie, 

oddając chwałę Bogu, spróbujmy dostrzec znaki Jego królestwa pośród nas. 

 

 Panie, Ty uwrażliwiasz serca Twoich dzieci na potrzeby innych. Poprzez ciężką 

pracę wielu organizacji charytatywnych karmisz głodnych, dajesz dach nad głową 

wysiedlonym, troszczysz się o chorych i umierających. 

 Niezliczeni wolontariusze przychodzą z pomocą ludziom dotkniętym skutkami 

różnych kataklizmów – trzęsień ziemi, powodzi, huraganów.  

 Twoi misjonarze – duchowni i świeccy – wyruszają na krańce świata, aby nieść 

Dobrą Nowinę o Tobie i dzielić życie z najsłabszymi. 

 Ty dajesz natchnienia rodzinom do otwarcia się na adopcję i rodzicielstwo 

zastępcze. Pobudzasz lokalne społeczności do niesienia pomocy wykluczonym. 

 Uzdrawiasz zranione serca i dajesz łaskę przebaczenia zwaśnionym. Wzbudzasz 

niezliczone uczynki miłości.  

 Ojcze, w Twoim królestwie wszystkie podziały zostaną pokonane przez 

wzajemny szacunek, braterstwo i miłość.  

 Ty jednoczysz ludzi różnych wyznań we wspólnej trosce o innych, ponieważ 

wszyscy jesteśmy Twoimi owcami. 

 Wszystko to pokazuje, jak potężnym, miłującym i dobrym jesteś Bogiem.  

 

Miejmy oczy otwarte na znaki królestwa Bożego wokół nas. Są one dane, aby 

wszyscy „rozważyli i pojęli, że ręka Pańska to uczyniła” (Iz 41,20).  
 

Nie tylko starajmy się dostrzegać dobro dziejące się wokół nas i mówić o nim, ale  

i sami je pomnażajmy. A wtedy z większą radością będziemy oczekiwać świąt 

Bożego Narodzenia. 

 

„Jezu, otwórz nam oczy na chwałę Twego królestwa, które jest pośród nas”. 

 

Iz 41,13-20   Mt 11,11-15 

 

 

 
 

 



 
 

 

Jezus wypowiada pochwałę i wyraża swój podziw dla wielkości Jana Chrzciciela, dla 

surowej i heroicznej siły jego osobowości. Pomimo to Jan nie należy jeszcze do królestwa 

Bożego, ale do starotestamentalnego czasu przygotowania ("Prorocy i Prawo"), który w 

jego osobie wypełnił już swoją historyczną rolę. 

On jest nowym Eliaszem, który z dawnego czasu czerpie ducha i moc (por. Łk 1,17)                   

i powinien przygotować przyjście Pana (por. Ml 3,1.23-24; Mt 17,10-13). Teraz natomiast, 

gdy Mesjasz już przyszedł, zaczął się nowy czas, w którym święty dziedziniec, wcześniej 

zarezerwowany jedynie dla tych, którzy byli postrzegani jako doskonali i bardzo pobożni, 

zostaje zdobyty szturmem przez grzeszników idących za Jezusem. Oni to gwałtem włamują 

się do środka (Mt 11,12; prawdopodobnie słowa o gwałtownikach zostały uknute przez 

przeciwników Jezusa, a On je wykorzystał). Najmniejszy spośród owych intruzów większy 

jest od Jana (por. także Mt 13,17). 
 

 

(11) Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie 

powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie 

niebieskim większy jest niż on. (12) A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo 

niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. (13) Wszyscy bowiem Prorocy i 

Prawo prorokowali aż do Jana. (14) A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma 

przyjść. (15) Kto ma uszy, niechaj słucha! 
 

 

Misją Jana Chrzciciela jest głoszenie końca czasu oczekiwania i początku nowej historii, 

tworzonej przez nowych ludzi, odnowionych w Duchu Chrystusowym.  

Ta nowa historia wypływa w naturalny sposób z tej dawnej i stanowi jej kontynuację. 

Dokonuje się tu jednak skok jakościowy, reprezentowany przez misterium paschalne 

Chrystusa. Stąd wynikają słowa Jezusa, których oczywiście nie należy odczytywać jako 

pomniejszenia znaczenia osoby Jana Chrzciciela, lecz jako stwierdzenie radykalnej nowości 

chrześcijańskiej. 

Chrzest jest jej namacalnym i skutecznym znakiem: wymaga wiary, co jest warunkiem 

absolutnie koniecznym, przylgnięcia wolnego i osobistego, świadomej decyzji, która 

przekłada się na nowy styl życia. 

 

Jeśli człowiek nie dokona wyboru albo jeśli tego wyboru nie odnowi i nie potwierdzi, 

zatrzyma również działanie Boga w sobie. 

Ewangelia dnia dzisiejszego:                        
Mt 11,11-15 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek         

14 grudnia 2018                    

  Lekcja  72                              Temat:  Cuda są także dzisiaj 
 

    Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 11,16-19 
 

  

(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” 

 

Kiedy Jezus głosił królestwo Boże, wielu krytykowało Go za to, że zadaje się                   

z celnikami i grzesznikami. Wszyscy ci krytycy tracili okazję do wspólnego tańca 

radości. Oto sam Mesjasz głosił im przesłanie o miłosiernej miłości Boga, ale oni nie 

chcieli Go słuchać. Jezus nie zrażał się ich krytyką, bo przecież „mądrość 

usprawiedliwiona jest przez swe czyny” (Mt 11,19). 

 

Dokonywane przez Niego cuda, uzdrowienia i uwolnienia od złych duchów, a także 

kazania i przypowieści świadczyły o prawdzie Jego przesłania. Widząc chorych, 

którzy odzyskali zdrowie, wskrzeszonych zmarłych i ubogich słyszących Dobrą 

Nowinę, krytycy mieli szansę zobaczyć, że Bóg przez Jezusa czyni coś nowego i 

wyjątkowego. Znaki te wyraźnie pokazywały, jak dobry i hojny jest Bóg, który 

zaprasza do siebie wszystkich bez wyjątku. 

 

 Cuda nie zakończyły się wraz z odejściem Jezusa do Ojca.  

 Trwają po dziś dzień.  

 Bóg codziennie zaskakuje ludzi znakami swojej miłości i wierności.  

 



Na przykład narastające w kimś przez lata rozgoryczenie znika, ustępując miejsca 

gotowości pojednania – ponieważ zaczął on szukać Pana. Ktoś inny wyzwolił się                   

z łańcuchów zniewolenia alkoholizmu czy narkomanii – ponieważ zwrócił się do Boga 

o pomoc. 

Mądrość dokonuje jeszcze większych dzieł i cudów! Jezus, który szukał kontaktu z 

ludźmi, kiedy chodził po ziemi, dziś pragnie bliskiej relacji z nami.  

 

 Za każdym razem gdy się modlimy, mamy okazję dotknąć rąbka Jego 

szaty i doświadczyć Jego obecności w naszych sercach.  

 Za każdym razem gdy wyciągamy pomocną dłoń do cierpiących, 

naśladujemy Jezusa. Poprzez uczynki miłości i dobroci zmieniamy ich 

życie, ponieważ pozwoliliśmy Bogu przemienić swoje własne.  

 

Umacniajmy się, wspominając to, co Bóg już zdziałał w naszym życiu, i uczmy się 

wytrwałości. Jezus cię woła – wstań więc i dołącz do tańca! 

 

„Panie, nie chcę zamykać oczu na to, co czynisz w moim życiu i na całym 

świecie. Pomóż mi wraz ze wszystkimi świętymi cieszyć się z Twojego królestwa”. 

 

Iz 48,17-19   Ps 1,1-4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa 

 

 Ludzie, do których został posłany Jezus, są bardzo zatwardziali. Odrzucili Bożą 

mądrość, która ukazała się im najpierw w ascezie Jana Chrzciciela, a następnie w 

wyrozumiałości Jezusa. 

To ludzie podobni do kapryśnych dzieci, które nie przyjmują zaproszeń do zabawy ani do 

przeżywania żałoby czy wesela. Jednakże dzieła Bożej mądrości dla tych, którzy umieją je 

odczytywać, oddają jej sprawiedliwość. 

 
 

(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. 

 

 Jezus przyszedł do współczesnych Mu ludzi z przesłaniem wychodzącym poza utarte 

schematy. Wypełnienie w Nim całego starego prawa rozpoznali ludzie prości, otwarci i 

miłujący prawdę. Ci przylgnęli do Niego. Inni, przede wszystkim przywódcy narodu, stanęli 

przeciwko Niemu. Brakowało im otwartości, bronili swojej pozycji, chcieli zachować swoje 

przywileje, a nie mogąc podważyć Jego nauczania, usiłowali Go zniszczyć. 

Niezależnie czy pościłby, czy przyjmował zaproszenia na uczty, czy czyniłby cuda, czy 

też nie, Jezus i tak zostałby przez nich odrzucony. Prawda jest taka, że Jego przesłanie 

domagało się przemiany, której oni w głębi duszy nie chcieli. 

 

Dzisiaj sytuacja się nie zmieniła. Jezus nadal jest znakiem sprzeciwu w osobach 

tych, którzy do Niego należą. Tam, gdzie panuje niesprawiedliwość i zamęt, chrześcijanin 

jest w konflikcie z otoczeniem: nie dlatego, że miłuje pokój, sprawiedliwość, prawdę, ale 

właśnie dlatego, że w ich realizacji napotyka sprzeciw tych, którzy mają swój interes w 

dążeniu do czegoś wręcz przeciwnego. Ani asceza Jana Chrzciciela, ani dobroć Jezusa nie 

są skłonne do kompromisów. 

Ewangelia dnia dzisiejszego:                        

Mt 11,16-19 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

15 grudnia 2018                           
 

 

(Mt 17,9.10-13:  Biblia Tysiąclecia) 
 

(9) A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie 

opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy 

zmartwychwstanie. (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”  

Jeszcze przed kilkoma godzinami uczniowie oglądali Jezusa przemienionego               

w obłoku chwały. W tym kontekście dzisiejsza Ewangelia, opisująca zejście 

Apostołów z góry, może wydać się zwyczajna i banalna.  

 

Czy jest coś, co mogłoby przewyższyć doświadczenie przemienienia Jezusa? 

 

Nie zapominajmy jednak, że uczniowie schodzili wraz z Jezusem – Synem Bożym, 

drugą Osobą Trójcy Świętej, wcielonym Słowem Bożym. Mieli Go wyłącznie dla 

siebie, toteż wykorzystali tę okazję, by zadać Mu nurtujące ich pytanie. 

 

Może potem postawili ich więcej. A może po prostu słuchali tego, co Jezus miał 

im do powiedzenia. Niezależnie od tego, jak bardzo cenili sobie duchowe 

doświadczenie „na szczycie”, te osobiste chwile podczas zejścia z góry także musiały 

być dla nich bardzo ważne.  

 

Tekst ukazuje, że zwyczajne chwile spędzane z Panem mogą być równie 

wartościowe, jak te „wielkie”. 



Dochodzimy już prawie do „szczytu” naszej Adwentowej drogi. Boże Narodzenie, 

z chórami aniołów i przejętymi bojaźnią pasterzami, jest tuż za rogiem.  

 

Nie zapominajmy jednak, że także dzisiejszy dzień jest jedyny i niepowtarzalny.  

 

Dzisiaj mamy doskonałą okazję, aby wygospodarować kilka minut więcej na 

modlitwę i mieć Pana tylko dla siebie.  

 

 Może, jak uczniowie schodzący z góry, chciałbyś zadać Mu jakieś pytanie.              

Zadaj je więc. A jeśli nic szczególnego nie przychodzi ci na myśl, zapytaj:             

„Jezu, dlaczego przyszedłeś na świat jako dziecko?”.  

 

 A potem trwaj w ciszy, skupiając na Nim całą swoją uwagę. Czasami pomaga 

wyobrażenie sobie, że siedzimy obok Jezusa i patrzymy Mu w oczy.  

 

 Zwróć uwagę na pojawiające się w twojej głowie myśli i obrazy. Jeśli czujesz, że 

przybliżają cię one do Jezusa, to prawdopodobnie pochodzą od Niego. 

 

Taki dialog z Jezusem jest w rzeczywistości bardzo prosty, a może stać się 

niezwykle głęboki.  

 

 Zaufaj, że Pan wleje ci w serce swoją łaskę i miłosierdzie, jak uczniom, 

którzy oglądali chwałę Jego przemienienia.  

 Jezus chce, byś wiedział, że zawsze jest z tobą, niezależnie od tego, jaką 

drogą idziesz.  

 On jest gotów wejść w każdy twój zwyczajny dzień i uczynić go 

nadzwyczajnym. 

 

„Panie, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. Pomóż mi tu i teraz doświadczyć 

Twojej obecności”. 

 

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

 

 

 

 

 

 



III 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 kolejnego 

tygodnia na przygotowanie się do uroczystego świętowania. 
 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

16 grudnia 2018                           

(Flp 4,4-7- Biblia Tysiąclecia) 
 

(4) Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: 

radujcie się! (5) Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała 

łagodność: Pan jest blisko! (6) O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale                    

w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie                       

i błaganiu z dziękczynieniem! (7) A pokój Boży, który przewyższa wszelki 

umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

   
Św. Paweł wierzył, że radość jest postawą, którą powinniśmy pielęgnować 

zawsze, nawet jeśli sprawy nie układają się po naszej myśli.  

W stosunkowo krótkim Liście do Filipian wspomina o radości aż piętnaście razy, 

a nie zapominajmy, że Paweł pisał ten list podczas pobytu w więzieniu! Nie pozwalał 

jednak, by okoliczności zewnętrzne pozbawiły go radości. 
 

 W jaki sposób udawało mu się zachować radość?  

 

Po pierwsze, cieszył się miłością Jezusa. Cofając się o zaledwie dwa rozdziały 

Listu do Filipian, znajdziemy hymn wysławiający Jezusa, który zechciał ogołocić 

samego siebie, stać się człowiekiem i umrzeć za nas na krzyżu (Flp 2,7-8).  



W następnym zaś rozdziale Paweł pisze: „Wszystko uznaję za stratę ze względu 

na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana” (Flp 3,8). Myśl 

o miłości Jezusa – miłości, która dobrowolnie oddaje siebie – nieustannie napełniała 

go radością. 

Po drugie, Paweł radował się także wiarą Filipian. Byli oni jego radością i chwałą 

(Flp 4,1). Byli jego drogimi przyjaciółmi, mającymi „udział w szerzeniu Ewangelii” 

(Flp 1,5). Paweł cieszył się z tego, że jego bracia i siostry kochają go i wspierają na 

drodze wiary. 

Wszyscy przeżywamy próby i cierpienia, ale Jezus wzywa nas do radości 

niezależnie od tego, czy świeci słońce, czy zbierają się nad nami chmury – a już 

zwłaszcza w czasie, gdy przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. 

 

 Gdyby Paweł był dzisiaj z nami, zachęcałby nas do patrzenia na wszystko, 

co się dzieje, na całe nasze życie przez pryzmat Bożej miłości.  

 Zachęcałby do powierzenia Bogu wszystkich naszych lęków i zachowania 

pokoju wewnętrznego w każdej sytuacji. 

 Zachęcałby nas do modlitwy w trudnych chwilach i szukania nawet wtedy 

powodów do radości. Jezus tak wiele dla nas uczynił.  

 

Doceńmy to, ciesząc się Jego miłością – i dzieląc się tą radością z ludźmi, których 

mamy wokół siebie. 

 

„Panie, pomóż mi trwać w radości, zwłaszcza gdy staję wobec trudnych 

wyzwań życiowych”. 

 

So 3,14-17   (Ps) Iz 12,2-6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  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. 

 

 

 


