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  Ewangelia     Niedzieli Świętej Bożej Rodzicielki 

                           

Łk 2, 16 - 21      1 stycznia  2017 
(16) Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa                        

i Niemowlę, leżące w żłobie. (17) Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, 

co im zostało objawione o tym Dziecięciu. (18) A wszyscy, którzy to 

słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. (19) Lecz 

Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 

sercu. (20) A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za 

wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. (21) Gdy 

nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię 

Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. 
 

 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 

(Łk 2,19) 

 

Jakie jest znaczenie dzisiejszego dnia? Oczywiście każdy odpowie: „Jest to pierwszy 

dzień nowego roku”. Ktoś może doda: „Będzie dobry program w telewizji, noworoczny 

koncert, dobre filmy”. A ktoś inny: „To wspaniała okazja, żeby przypomnieć sobie wszystkie 

błogosławieństwa otrzymane w minionym roku”.  

Także Kościół obchodzi Nowy Rok w sposób szczególny – oddając cześć Maryi jako 

Bożej Rodzicielce. Ale Maryja jest nie tylko Matką Boga – jest także naszą Matką. Jak naucza 

Katechizm Kościoła Katolickiego, 

 

 z macierzyństwa Maryi wynikają także Jej tytuły:  

 

„Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki” (KKK, 969).  

 

Krąg Biblijny  nr 18 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek  

w Rzeszowie 
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W jaki sposób Maryja wypełnia wszystkie te zadania? 
 

 Po pierwsze, wiemy, że Maryja rozważała i zachowywała w sercu wszystko, co 

pochodziło od Boga.  

 

Jak mówi dzisiejsza Ewangelia, rozmyślała nad tym, co powiedzieli Jej pasterze. 

Rozważała też odwiedziny anioła Gabriela i słowa zwiastowania. Rozważała odwiedziny 

Mędrców ze Wschodu, przybyłych do żłóbka za przewodem Bożej gwiazdy. Rozważała to, co 

powiedział Jej dwunastoletni Jezus, gdy odnaleźli Go z Józefem w świątyni, rozmawiającego z 

nauczycielami. Dzisiaj Maryja zachęca ciebie, abyś zastanowił się nad tym, kim jest dla ciebie 

Jezus i co On dla ciebie uczynił, umierając za twoje grzechy i zmartwychwstając dla twego 

usprawiedliwienia (Rz 4,25). A także do tego, byś szukał znaków Jego obecności w swoim 

codziennym życiu.  

 

 Po drugie, przyjrzyjmy się maryjnemu Magnificat (Łk 1,46-55).  

 

Modlitwa ta ukazuje, jak bardzo Maryja pragnęła uwielbiać i wywyższać Boga. Dzisiaj 

zaprasza cię, byś całym sercem złączył się z Nią w uwielbianiu Boga. Prosi, byś poświęcił 

Jezusowi najpiękniejsze uczucia twego serca, radując się w Nim, śpiewając Mu i wychwalając 

Go.  

 

Maryja jest nie tylko twoją Matką, ale także Nauczycielką modlitwy. 

 

Złącz się z Nią dzisiaj, śpiewając swój własny Magnificat. 

 

„Jezu, niech wielbi Ciebie moja dusza! Niech mój duch raduje 

się w Tobie, moim Zbawcy”. 

 
 

Magnificat    (Łk 1,46-55) 

Dialog  Elżbiety z Matką Bożą kończy się hymnem MAGNIFICAT, który 

wyśpiewała Matka Zbawiciela.  Jest to hymn jakby potrójnej wdzięczności: za łaskę 

szczególnego wyniesienia Maryi  (45-50), za miłosierdzie i dobroć Boga względem Izraela 

(51-54), za wierność Boga w dotrzymywaniu obietnic danych kiedyś patriarchom (55). Cały 

hymn jest właściwie utkany z krótkich cytatów starotestamentowych, ułożonych w różne 

odmiany paralelizmów, co każe przypuszczać,  że tekst ten został zapożyczony przez Łukasza 

z tradycji typowo palestyńskiej. 
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Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, (47) i raduje się duch 

mój w Bogu, moim Zbawcy. (48) Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy 

swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,  
 

Radość, do której anioł zachęcał Maryję w chwili zwiastowania, dopiero teraz wypełnia serce 

Bogarodzicy. Podobne uczucia napełniały zresztą w ST Annę, kiedy powiła Samuela (por. 1 Sm 2,              

1-10). Powód radości jest ten sam, który zasugerował już wtedy Maryi archanioł Gabriel: Maryja 

miała się cieszyć, bo została napełniona łaską. Tej pełni łaski jest najwyraźniej świadoma, gdy 

oznajmia, że Bóg wejrzał na Jej uniżenie. Kiedy zaś stwierdza, że błogosławioną nazywać Ją będą 

wszystkie pokolenia - to zapowiada w ten sposób rozwijający się od tylu stuleci kult maryjny w jego 

najrozmaitszych postaciach. 
 

(49) gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego 

imię - (50) a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] 

dla tych, co się Go boją. (51) On przejawia moc ramienia swego, 

rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. (52) Strąca 

władców z tronu, a wywyższa pokornych. (53) Głodnych nasyca dobrami, 

a bogatych z niczym odprawia.  
 

Z samego oświadczenia Maryi wynika, iż całą swoją wielkość zawdzięcza ona wyniesieniu do 

godności Bogarodzicy. Najwięcej miejsca w swym Magnificat poświęca Maryja miłosierdziu 

Bożemu. Przejawy owego miłosierdzia można odnosić albo do poszczególnych etapów historii Izraela 

- okazał moc swojego ramienia na przykład, gdy uwalniał Izraelitów z Egiptu, gdy pomagał im 

zwyciężać nieprzyjaciół w rozlicznych wojnach (por. Pwt 26, 6-9) - albo rozumieć je w sensie bardziej 

uniwersalistycznym i uważać za podstawę odnoszenia się Boga do ludzi w ogóle: Bóg zawsze karze 

zbyt pysznych, a nagradza uniżonych, odbiera majętność bogaczom, a wspiera ubogich (por. Ps 9,19; 

Iz 57,15; Jdt 9,11; Mt 5,3). Stwierdzenia te nie są zresztą pozbawione cech pewnego, bardzo 

podnoszącego na duchu proroctwa: w ten sposób zawsze Bóg będzie traktował ludzi. Po stronie 

ubogich stanął również Jezus, gdy będąc bogatym ... stał się ubogim (2 kor 8,9) , gdy istniejąc w 

postaci Bożej ... uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci (Flp 2, 6.8) 
 

(54)Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje -

 (55) jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego 

potomstwa na wieki. 
 

Trzecia, ostatnia część Magnificat opiewa wierność Boga, spełniającego wszystkie obietnice 

dane kiedykolwiek ojcom Izraela. Izraelita w swej pobożności, na wskroś nacjonalistycznej, że 

wszystkich przymiotów Boga najbardziej cenił sobie Jego wierność. Do tej wierności odwoływał się 

prawie zawsze, gdy Boga o coś prosił, w niej też pokładał największe nadzieje. Za wszystkich zaś 

obietnic największymi w tradycji religijnej Izraela były obietnice dane Abrahamowi a obejmujące 

swym zasięgiem wiele następnych pokoleń. Opiewając przymioty Boga Maryja przekazała 

nam trzy bardzo typowe dla ST określenia Stwórcy: jest On potężny, święty i pełen 

miłosierdzia nad tymi, co się Go boją. Bojaźń Boża - to ideał pobożności starotestamentalnej. 

Bogobojny jest równocześnie sprawiedliwy i zatroskany o przestrzeganie Bożego Prawa.  
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Napełnij mnie, Panie! 
 Droga świętości zaczyna się od modlitwy 
 

Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp. Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp. 
Złam mnie, skrusz mnie, natchnij mocą. Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp. 

 

 

Tak brzmią słowa jednej z najbardziej popularnych pieśni chwały XX wieku.                    

Ten prosty utwór, którego melodia jest kombinacją zaledwie kilku różnych nut, a tekst liczy 

niewiele słów, śpiewany jest na całym świecie w kościołach wszystkich wyznań – katolickich, 

metodystycznych, prezbiteriańskich, zielonoświątkowych, luterańskich i wielu innych.                       

W czym leży sekret popularności tej pieśni? Być może w pokorze słów i prostocie melodii.              

A może po prostu dotyka ona najgłębszych pragnień naszych serc.  

 

Każdy z nas, wierzących, w ten czy inny sposób, pragnie, by Duch Boży na niego zstąpił, 

by skruszył w nim starego człowieka, napełnił swoją mocą, by go formował, uzdalniając do 

służby Bogu i ludziom. Gdybyśmy jednak mieli zebrać słowa tej pieśni w jedną krótką 

modlitwę, brzmiałaby ona następująco: „Przyjdź, Duchu Święty, i uczyń mnie świętym”.  
 

Świętość. 
 

 Czy nie wspaniale byłoby postawić ją sobie za cel w nowym roku? 

 

 Czy nie chciałbyś trochę bardziej przybliżyć się do Jezusa? Stać się bardziej kochający, 

bardziej skory do przebaczania, chętniejszy do służenia Bogu i ludziom?  

 

 Jeśli mamy dążyć do świętości, zastanówmy się, w jaki sposób 

możemy otworzyć się na działanie Ducha Świętego,  

 

 który napełnia nas Bożą miłością,  

 kształtuje na wzór Jezusa  

 i uzdalnia do służby przy budowaniu Jego królestwa. 
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▌ Znaki na drodze 

 

Ale co to znaczy być świętym?  

 

 Gdy patrzymy na św. Franciszka z Asyżu, widzimy, że jego drogą do 

świętości było umiłowanie ubóstwa i prostoty życia.  

 W św. Matce Teresie z Kalkuty podziwiamy  przede wszystkim jej oddanie 

najbiedniejszym z biednych.  

 Św. Franciszek Salezy nauczał, że świętość nie jest zastrzeżona tylko dla 

garstki wybranych, dla kapłanów i osób konsekrowanych, ale że każdy może zostać 

świętym. 

 Choć do świętości prowadzi wiele różnych dróg, jej istotą jest całkowite oddanie się 

Bogu, odłączenie się od świata, bycie „oddzielonym dla Boga”.  

 

Stary Testament mówi nam o tym, jak Bóg powołał Abrahama, aby stał się ojcem nowego 

narodu, który będzie światłem dla otaczających go ludów. Następnie przez Mojżesza zawarł ze 

swoim ludem przymierze, na mocy którego Izraelici zostali na zawsze złączeni z Bogiem. Sens 

tego przymierza zawiera się w Bożej obietnicy:  

 

„Będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem” (Kpł 26,12; por. Wj 6,7; Jr 30,22).  

 

Ta wyjątkowa relacja pomiędzy Bogiem a Izraelitami wyodrębniła ich spośród wszystkich 

innych narodów. Uczyniła ich „ludem świętym dla Pana” (Pwt 26,19). W podobny sposób 

Kościół ma być ludem poświęconym Bogu. Pragnieniem Boga jest, by On był naszym 

Bogiem, a my byśmy byli Jego ludem, Jego umiłowaną własnością, Jego światłem i świadkiem 

Jego miłości wobec całego świata. 

 

▌ Miłość prowadzi do świętości 

 

Idea „oddzielenia dla Boga” podobna jest do tego, w jaki sposób kobieta i 

mężczyzna odłączają się od innych, zawierając małżeństwo. Stojąc przed księdzem, w 

obecności rodziny i przyjaciół, składają przysięgę małżeńską, którą można streścić w słowach: 

„Odtąd należę do ciebie i tylko do ciebie, opuszczam ojca i matkę, aby zjednoczyć się z tobą”. 

Wszyscy wiemy, że wraz ze złożeniem przysięgi małżeńskiej akceptujemy wszystko, co z niej 

wynika: wspólne życie na dobre i na złe, problemy finansowe, trud wychowywania dzieci, 

troskę o siebie nawzajem w zdrowiu i w chorobie oraz jeszcze wiele innych wyzwań. 

Wypowiadamy swoje „tak” w przekonaniu, że miłość, która nas łączy, jest tego warta.  
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Podobnie, doświadczając bliskości Boga, który napełnia nas swoją miłością, obdarza 

pokojem i inspiruje do czynienia dobra, pragniemy złączyć się z Nim w relacji miłości. W taki 

sposób odpowiadali Bogu wszyscy święci Kościoła. Napełnieni Jego miłością, postanawiali, 

że odtąd będą należeć do Niego.  

 

Jeśli mamy być „narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym”                

(1 P 2,9), każdego ranka powierzajmy Mu swoje życie, a następnie starajmy się przeżywać ten 

dzień jak ci, którzy do Boga należą – kochając Go, kochając siebie nawzajem i wypełniając 

Boże przykazania. Powiedzmy to jasno – świętość nie jest zarezerwowana tylko dla 

duchowych gigantów. 

 Św. Teresa z Avili powiedziała niegdyś, że komunia z Bogiem nie jest niczym innym jak 

„przyjacielskim spotkaniem” z Nim, świadomością, że jesteśmy kochani i cenieni przez 

naszego Ojca w niebie. Według Teresy kluczem do tego przyjacielskiego spotkania było: 

„nie tyle wiele myśleć, ile wiele kochać”.  

 

▌ Skup się na Jezusie 

 

Ilustracją słów św. Teresy może być historia pewnego mężczyzny imieniem Rajmund.  

 

Mniej więcej rok temu Rajmund podczas Mszy świętej w swoim kościele parafialnym 

doświadczył czegoś wyjątkowego. Jak zwykle zmagał się ze swoimi życiowymi problemami – 

stresującą pracą, kłopotami z dziećmi, napiętym budżetem domowym. Nie działo się 

wprawdzie nic szczególnie niepokojącego, ale zwyczajne codzienne troski nie dawały mu ani 

na chwilę o sobie zapomnieć. Proboszcz Rajmunda akurat wyjechał i zastępujący go obcy 

ksiądz zaproponował coś zaskakującego. Podczas homilii powiedział, jak ważne jest, by nie 

polegać tylko na swoim rozumie i intelekcie, ale doświadczyć obecności Jezusa we własnym 

sercu. Następnie, na koniec homilii, poprosił wszystkich, by przez kilka minut trwali w ciszy, 

szukając obecności Pana. „Postaraj się odsunąć od siebie wszystkie myśli i po prostu skup się 

na Jezusie. Wyobraź sobie, że kładzie ci rękę na ramieniu i mówi, jak bardzo cię kocha. Albo 

spójrz na krzyż i pomyśl o tej miłości, która skłoniła Jezusa do oddania za ciebie życia”.  

 

Słuchając cichego, delikatnego śpiewu chóru, Rajmund wziął głęboki oddech, zamknął 

oczy i poprosił, by Pan dotknął jego serca. Po chwili poczuł, jak ogarnia go pokój. Pojawił się 

najpierw w sercu, skąd promieniował na całe ciało. Napięte barki rozluźniły się. Rajmund 

zaczął się uśmiechać. Troski gdzieś odeszły. W sercu czuł jedynie miłość i wiedział, że 

pochodzi ona od Pana. Przez kolejne kilka minut, gdy chór wykonywał swój utwór, Rajmund 

nie „myślał wiele”, ale czuł się bardzo kochany, a ta miłość rozgrzewała jego serce i napełniała 

go radością.  
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▌ Zanurzenie w modlitwę 

 

Jezus pragnie napełniać nas swoją miłością, udzielać nam podobnych chwil łaski jak 

Rajmundowi, byśmy mogli czy to w dobrym, czy w złym czasie trwać w Jego pokoju.  

 

 Jak więc możemy doświadczyć miłości Jezusa?  

 

Wszystko zaczyna się od modlitwy. Tamtej niedzieli Rajmund był poruszony homilią, 

ale dopiero, gdy wyciszył się i zwrócił do Pana, jego serce zostało dotknięte. Teraz, pragnąc 

trwać w tym doświadczeniu pokoju, musi wciąż powracać do ciszy, w której po raz pierwszy 

doświadczył Bożej miłości. To samo odnosi się do nas.  

 

Cały sekret napełnienia Bożą miłością i pokojem polega na 

naszej decyzji, by codziennie wyznaczyć sobie konkretny czas na 

przebywanie z Jezusem.  

 

Wyznacz więc sobie czas na codzienną modlitwę, czas, w którym odsuniesz na bok 

wszystkie swoje plany, problemy i prośby.  

 

 Spróbuj wyciszyć swój umysł i odpocząć w Bożej obecności.  

 Wyobraź sobie Jezusa, który stoi przed tobą lub siedzi obok ciebie.  

 Uświadom sobie, że On cię kocha i pragnie dla ciebie jedynie dobra.  

 Możesz rozpocząć od zanucenia lub posłuchania z płyty jakiejś pieśni chwały.  

 Możesz rozważyć krótki fragment Pisma Świętego, na przykład jedno z czytań 

mszalnych danego dnia, albo po prostu skupić się na jakimś przymiocie Boga, jak 

miłosierdzie, współczucie czy dobroć.  

 

Cokolwiek zrobisz, pamiętaj, że Jezus chce być z tobą. On cię kocha i pragnie napełniać 

cię swoją miłością. Odsuwaj wszelkie rozproszenia, oczekuj Boga. Nawet jeśli zaśniesz w 

trakcie modlitwy, Bóg i tak będzie ci błogosławił. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus powiedziała 

kiedyś, że nie martwi ją zasypianie na modlitwie. Czuła się bardzo bezpieczna, wiedząc, że 

odpoczywa w ramionach swego niebieskiego Ojca.  

 

Na początku roku 2017 postanówmy sobie zrobić wszystko, by znajdować czas 

dla Jezusa, by jednoczyć się z Nim na modlitwie, by stawać w Jego obecności i 

przyjmować Jego miłość.  

 

Jest to najważniejsze, co możemy zrobić, jeśli rzeczywiście chcemy wzrastać w świętości. ▐ 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

(J 1, 1–18) 

 

Poznajemy Boga po Jego wszechmocy  
 

Według słów Pisma Świętego: „Boga nikt nigdy nie widział. Syn Jednorodzony, który 

jest na łonie Ojca, Ten nam opowiedział” (J 1, 18).  

 

Jakież to pouczenie o Ojcu dał Syn Jednorodzony? O Jego istocie czy wszechmocy? Jeśli 

o wszechmocy, to tyle o tym wiemy, ile nas pouczył. A jeśli o istocie, to powiedz, gdzież to 

Syn orzekł, że niezrodzoność jest istotą Boga? Kiedy to Abraham uwielbił  Boga? Czy nie 

właśnie wtedy, kiedy w Niego uwierzył? A kiedy w Niego uwierzył? Czyż nie wtedy, kiedy 

został przez Niego wezwany? Gdzież więc w takim razie zaświadczone jest przez Pismo 

Święte jego zrozumienie? A uczniowie Chrystusa, kiedy przed Nim się ukorzyli? Czy nie 

wtedy właśnie, kiedy spostrzegli, że poddane Mu jest wszelkie stworzenie? Bóstwo Jego 

bowiem poznali po posłuchu okazanym Mu przez morze i wichry.  

 

Z oznak działania Boga bierze się zatem Jego poznanie, a z poznania – ukorzenie się przed Nim. 

„Wierzysz, że mogę to uczynić?” (por. Mt 9, 28). „Wierzę, Panie. I upadłszy złożyłem Mu 

pokłon” (J 9, 38).  
 

Tak więc ukorzenie się przed Bogiem idzie za wiarą, a wiara ta umacnia się przez oznaki 

wszechmocy. A jeśli orzekasz, że ten, kto wierzy, zna również Boga, to zna on Go z tego, w co 

wierzy, lub – nawet na odwrót – wierzy w Niego na podstawie tego, po czym Go poznaje. 

Poznajemy zatem Boga po Jego wszechmocy. Wierzymy więc w Tego, którego poznaliśmy, a 

korzymy się przed Tym, w którego uwierzyliśmy.  

 

 Bazyli Wielki, św. (329–379). Pisarz grecki. Doktor Kościoła. Najwybitniejszy 

biskup Wschodu drugiej połowy w IV w.  

 

Uznaj swą godność, chrześcijaninie! 
 

Słowo tedy Boże, Syn Boży, Ten, co „na początku był u Boga, przez którego stało się 

wszystko, a bez Niego nic się nie stało” (J 1, 1), dla wybawienia człowieka od wiecznej 

śmierci, Człowiekiem stać się raczył. Dla naszej małości zaś tak bez umniejszenia swego 

majestatu się zniżył, że postać sługi złączył z postacią, w której równy jest Bogu Ojcu (Flp 2, 

6). Pozostał, czym był, przyjął na się, czym nie był.  

A takim przymierzem te dwie natury ze sobą spoił, że ani niższej – podniesionej – nie 

wchłonęła wyższa [Boska], ani wyższej nie naruszyło w niczym przyjęcie niższej [ludzkiej].  
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Właściwości obydwu natur pozostały, łącząc się w jedną osobę: majestat przyodział się w 

pokorę, moc – w słabość, wieczny – w śmiertelnego. Dla spłacenia długu naszego stanu 

grzesznego natura, z istoty swej niedostępna cierpieniom, scaliła się z cierpiętliwą, prawdziwy 

Bóg i prawdziwy człowiek zjednoczył się w osobie Pana. W ten sposób – odpowiednio do 

potrzeby naszego zbawienia – jeden i ten sam „pośrednik między ludźmi i Bogiem” (1 Tm 2, 

5) i umrzeć mógł ze względu na jedną naturę, i z martwych powstać ze względu na drugą. 

Przeto i narodziny Zbawienia nie mogły w niczym naruszyć dziewictwa: wydanie na świat 

Prawdy było strażą skromności panieńskiej. Takie narodziny przystały, najmilsi, Chrystusowi, 

„mocy i mądrości Bożej”, aby [Zbawiciel] człowieczeństwem zrównał się z nami, a Bóstwem 

nas przewyższał. Gdyby nie był prawdziwym Bogiem, nie przyniósłby nam zbawiennych 

środków. Gdyby nie był prawdziwym Człowiekiem, nie dałby nam przykładu.  

 

Dlatego to przy narodzeniu Pana aniołowie z radością wyśpiewują: „Chwała na wysokości 

Bogu” (Łk 2, 14); dlatego też i „na ziemi ludziom dobrej woli pokój” głoszą. Widzą już 

bowiem, jak wznosi się gmach niebieskiego Jeruzalem ze wszystkich narodów.  

 

Jakże my, maluczcy, winniśmy cieszyć się z tego niewysłowionego dzieła miłości Bożej, 

skoro wspaniali aniołowie taką nad nim unoszą się radością! Składajmy tedy, najmilsi, dzięki 

Bogu Ojcu przez Syna w Duchu Świętym. Wszak ulitował się nad nami dla wielkiego 

miłosierdzia swego; przez nie nas umiłował, i „gdyśmy byli umarłymi przez grzechy, ożywił 

nas społem w Chrystusie” (Ef 2, 5), abyśmy się w Nim stali „nowym stworzeniem” i nowy 

przybrali kształt. „Zwlekajmy tedy z siebie starego człowieka” (Ef 4, 22 i inne), a skoro 

otrzymaliśmy udział we wcieleniu Chrystusa, wyrzekajmy się spraw cielesnych.  
 

Uznaj swą godność, chrześcijaninie! 
 

 Skoro Boskiej natury uczestnikiem się stałeś, nie powracaj przez wygodne obyczaje do 

dawnego upodlenia! Pomnij, jakiej to Głowy, jakiego Ciała członkiem jesteś! Miej to przed 

oczyma swymi, iżeś wydarty mocom ciemności, a przeniesiony do światła i królestwa Bożego!  

 

Przez Sakrament Chrztu świątynią Ducha Świętego się stałeś  

(por. 1 Kor 6, 19). 

 

 Nie waż się tak wielkiego Gościa wypędzać z serca swego złym życiem! Nie oddawaj się 

na nowo w niewolę szatana! Wszak okupionyś krwią Chrystusa, Sprawiedliwość osądzi, co 

miłosierdzie odkupiło. Amen. 

 

 Leon Wielki, św. (+ 460). Pisarz łaciński. Doktor Kościoła.  
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 Biskup Grzegorz Ryś zaprasza na:   
 

  Wspólną podróż po Biblii    
- "Moc SŁOWA"  Wydawnictwo WAM Kraków  2016 

1. Zwiastowanie 

Perykopa o Zwiastowaniu to jeden z najpiękniejszych i najbardziej konkretnych tekstów o wierze. 

O wierze Maryi. I o wierze każdego z nas. Wydarzenie wiary zaczyna się z momentem usłyszenia 

Słowa Bożego. Bóg mówi, człowiek stara się usłyszeć i zrozumieć kierowane doń Słowo.  

Wiara jest bowiem odpowiedzią na Słowo. "Rodzi się" (jak mówi św. Paweł) ze słuchania. Jest 

zawierzeniem Słowu wypowiedzianemu przez Boga. Bez koncentracji na Słowie można zapewne 

wierzyć w Boga (wierzyć, że On istnieje), ale nie można wierzyć po chrześcijańsku.  

Najważniejsze przykazanie Pisma zaczyna się od słowa "słuchaj": "Słuchaj Izraelu! Nasz Pan, 

Bóg jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem ..."  (Pwt 6, 4 - 6). "Kto ma 

uszy do słuchania, niechaj słucha!" - wielokrotnie powtarza Jezus (Mk 4, 9). "Macie uszy, lecz nie 

słyszycie!" (to zarówno Jezus, jak i św. Paweł, a przed nimi Izajasz) - takie teksty można przytaczać w 

nieskończoność. 

 Co mówi Słowo?    Mówi, że Dziewica pocznie Syna! 

"Przecież to niemożliwe!" - miałby ochotę powiedzieć każdy z nas. I taka z reguły jest właśnie 

nasza pierwsza reakcja na Słowo Boże: "To jest niemożliwe! Tak się nie da! To nie jest na ludzkie 

siły!"   I to jest właśnie moment, w którym rozmowa o wierze staje się poważna. Każdy z biblijnych 

uczniów Boga musiał się zderzyć ze Słowem o tym, co niemożliwe. 

 Abraham - mając 75 lat i niepłodną żonę, usłyszał, że stanie się ojcem potomstwa 

licznego jak piasek morski. 

 Piotr - doświadczony rybak, usłyszał wezwanie, by przyjść do Jezusa po wodzie; a 

wcześniej, by w środku dnia zarzucić sieć na połów, i to wypłynąwszy na głębię! Takie rady 

rybakowi może dawać tylko ... Cieśla. 

 Słudzy w Kanie Galilejskiej otrzymali nakaz, by zanieść staroście weselnemu 

wino ze stągwi, które napełnili wodą. 
 

Wiara jest zaproszeniem, by zdecydować się na to, co niemożliwe (wybaczenie 77 razy, 

nadstawienie drugiego policzka, miłość do nieprzyjaciół, przemiana świata "ubogimi" środkami, 

wierność, czystość itd. - nie zamierzam tu sporządzać kompletnego katalogu, tym bardziej, że dla 

każdego z nas nieco inne obszary Słowa prezentują się jako opis tego, co niemożliwe). 



11 
 

Wiara nie gorszy się przekleństwem, jakie Jezus rzucił na figę, na której nie znalazł owoców, 

choć - jak podkreśla Ewangelista - nie był to czas na figi. Nie pyta: "za co ją przeklął?". Kto z nas 

chodzi w zimie do sadu po wiśnie czy gruszki? 

Wiara pyta natomiast samą siebie o decyzję. Pyta się samem siebie: "Czy chcesz?"; "Czy chcesz 

przyjąć od Boga to, co niemożliwe jako dar?"; "Czy wierzysz Mu, gdy Ci obiecuje, że Słowo o tym, co 

niemożliwe, stanie się ciałem w Twoim życiu?".  
 

"Obietnica" jest słowem kluczowym. Dla Abrahama, dla Maryi, dla Piotra: "Tam, gdzie Ja 

idę, Ty teraz pójść nie możesz, ale później pójdziesz!" (por. J 8, 21). 
 

Chcesz? Naprawdę? Rzeczywiście podjąłeś już taką decyzję? 
 

2. Wcielanie miłości 

Rozmowa Zwiastowania. Absolutnie wyjątkowa i jedyna w dziejach świata. Równocześnie 

wszakże absolutnie "typowa" i powtarzająca się w owych dziejach miliardy razy. od tamtego dnia po 

dziś dzień. Rozmowa każdego z nas z Bogiem. zawsze inicjowana przez Niego - przez skierowane do 

nas Słowo. Z niezmienną wiarą w to, że udzielimy Mu odpowiedzi, że odniesiemy się poważnie do 

Jego propozycji. 

Ostatecznie w każdej z tych rozmów zawsze chodzi o "to samo" - o to, by Słowu dać ... ciało (tak 

jak otrzymało Ono ciało z Maryi). Słowo - Druga Osoba Boża - LOGOS, szuka ciała, chce się stać 

ciałem, chce się wcielić: chce być widoczne, ukonkretnione, dotykalne. 

To Słowo - które opisuje Boga, jest Jego imieniem, streszcza Jego naturę - brzmi: MIŁOŚĆ 

(łac. caritas; grec. agape). Nie jakakolwiek "miłość", ale ta, którą najpełniej opisał św. Paweł w 

Pierwszym Liście do Koryntian - że "nie szuka swego, nie zazdrości, nigdy nie ustaje, wszystkiemu 

wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję" (por. 1 Kor 13). 

 

Od zawsze, w każdej konkretnej rozmowie z konkretnym człowiekiem Bóg ma nadzieję, że ten 

użyczy miłości ciała, pozwoli jej zaistnieć jako konkretnemu wydarzeniu w świecie, w życiu innych - 

tu i teraz. Myślałem o tym w uroczystość Zwiastowania, dokonując poświęcenia rozbudowanej stacji 

"Caritas" w Gdowie. Hydroterapia, krioterapia, magnetronik, laseroterapia, światłolecznictwo, 

fizykoterapia, kinezyterapia (korzysta z tego wszystkiego blisko sto osób dziennie), gabinety lekarskie, 

pielęgniarskie, nowoczesny (choć jednocześnie prosty) budynek, pierwsza w Gdowie winda dla 

niepełnosprawnych ... 

Wszystko to są kolejne wcielenia i imiona (musicie przyznać, że dość zdumiewające) miłości. 

Jeszcze ściślej rzecz ujmując, są to narzędzia w rękach tych, którzy usiłują dać ciało miłości: lekarzy, 

pielęgniarek, rehabilitantów, wolontariuszy, ofiarodawców, budowlańców, inżynierów. 
 

Miłość - jedna co do istoty - znajduje sobie tysiące wcieleń.  

 

Może być nim także pełny bak benzyny, systematycznie i na bieżąco przez siedem lat fundowany 

przez jedną osobę Siostrom Franciszkankom Rodziny Maryi, które dzięki temu darowi są w stanie 

dzień w dzień docierać z pomocą do ludzi rozsianych po osiemnastu miejscowościach gminy Gdów. 
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3. Obietnica czeka na człowieka 

Ostatnie zdanie Ewangelii Zwiastowania, wypowiedziane przez Anioła w rozmowie z Maryją, 

brzmi (w przekładzie, do którego nawykliśmy): "Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego" 

(Łk 1, 37). Warto sięgnąć do tłumaczenia św. Hieronima (Wulgaty), który przekłada nasze zdanie: 

non erit impossibile apud Deum omne verbum ("dla Boga żadne słowo nie będzie 

niemożliwe"). 

Wielki Doktor i egzegeta zdecydował się na wybór i interpretację. Greckie pan rhema można 

bowiem przełożyć jako "nic" i jako "każde słowo". Hieronim wyczuwał, iż w wypowiedzi Anioła nie 

chodzi o teoretyczne stwierdzenie, że Bóg jest w stanie uczynić "wszystko"; idzie raczej o to, że każde 

Jego Słowo, każda obietnica, choćby wydawała się kompletnie nierealna (jak poczęcie i urodzenie 

dziecka przez dziewicę), może zostać przez Niego spełnione. 
 

Bóg nie wypowiada słów na wiatr, nie mówi, żeby sobie pogadać ... Bóg wypowiada Słowo, które 

szuka spełnienia. Jest powiedziane po to, by stać się wydarzeniem.  

 

Niemal osiem wieków wcześniej Bóg wypowiedział obietnicę ustami Izajasza - obietnicę o 

Emmanuelu, którego pocznie dziewica (Iz 7, 14: Dlatego Pan sam da wam znak: Oto 

Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. )  

 
 

Bóg dotrzymuje Słowa: także takiego, które zdaje się niemożliwe.             

Nie męczy Go przy tym oczekiwanie,                                                                    

jest cierpliwy, czuwający, prawdziwie adwentowy. 
 

 

Ta sama refleksja dociera do nas z lektury Ewangelii św. Łukasza: "(...) na pustyni skierowane 

zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza" (Łk 3,2). Hieronim tłumaczy je tak: factum 

est verbum Dei super Ioannem Zachariae filium in deserto. Oddaje tekst grecki dosłownie, w 

oryginale bowiem czytamy: egeneto rhema - "stało się słowo". Nie chodzi więc jedynie o to, że 

Jan na pustyni "usłyszał" słowo Boże, chodzi o to, że Słowo powiedziane od Boga "stało się" - 

wypełniło się, dokonało się nad nim na pustyni. 
 

 Jakie Słowo? 
 

To, które zostaje zaraz przytoczone: "Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 

prostujcie ścieżki dla Niego. każda dolina niech będzie wypełniona ..." (Iz 40, 3-5). 
 

Znów ta sama historia. Bóg wypowiedział Słowo, które zostało zapisane ręką proroka sześć 

wieków przed wyjściem Jana Chrzciciela na pustynię. 
 

 I Słowo "czekało". Nie, by zostać usłyszanym (na swoich zgromadzeniach i w 

synagogach Żydzi słyszeli je wielokrotnie), ale czekało, by stać się. Okazać się wydarzeniem. 
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Możemy się uczyć przeżywania Adwentu od Boga. 
 

 

Wbrew narzucającemu się schematowi, że Bóg - skoro wszystko wie - nie może na nic 

"oczekiwać". Bóg czeka (czasem stuleciami) na człowieka, dzięki któremu Jego Słowo się dokona, 

obietnica się wypełni.  Czeka, gdyż każdy z takich ludzi - co prawda, odwiecznie przewidziany, 

wybrany i powołany - jest jednak wolny. Słowo Boga - samo w sobie pełne mocy - nie może się więc 

wydarzyć bez jego zgody ("Oto Ja, służebnica Pańska", "Trzeba, żeby on wzrastał, a ja 

bym się umniejszał"). 

 
 

I my nie czekamy na to, że Bóg może uczynić "cokolwiek".  

              Czekamy na to, by wypełniło się każde z Jego słów. Na nas. 

 

4. Słowo możliwe 

"Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego" - tak brzmi ostatnie zdanie archanioła 

Gabriela w scenie Zwiastowania (Łk 1, 37). W oryginalnym zapisie św. Łukasza (podobnie zresztą jak 

w łacińskim  - wiernym  - przekładzie św. Hieronima) brzmi ono jednak nieco inaczej. Boży 

wysłannik mówi do Maryi: "Żadne SŁOWO [grec. rema; łac. verbum] od Boga nie jest niemożliwe". 
 

 

Wzięte dosłownie zdanie Gabriela lepiej oddaje sens tamtej wyjątkowej w dziejach człowieka 

rozmowy, ale także znacznie lepiej pokazuje, na czym polega rzeczywiste wyzwanie wiary każdego z 

nas.  

 Wierzyć po chrześcijańsku nie znaczy bowiem uznać, że w ogóle istnieje Bóg, który 

"wszystko może", jest wszechmocny (czy w przeciwnym wypadku byłby Bogiem?).  

 Wierzyć po chrześcijańsku znaczy usłyszeć kierowane przez Niego do siebie słowo                    

i zaufać, że jest ono (każde!) możliwe - może się we mnie i w moim życiu wypełnić. 

Zrozumiemy pełniej, o co chodzi, jeśli uświadomimy sobie, że zdanie Gabriela jest dosłownym 

cytatem z Księgi Rodzaju - z dialogu toczonego przez Boga z Abrahamem pod dębami Mamre               

(Rdz 18). Pan mówi do Abrahama: "Za rok twoja żona, Sara, będzie miała syna". Sara - ukryta 

(jak jej się wydaje) za ścianą namiotu - śmieje się z usłyszanego słowa. 

Wie, że jest niepłodna i że jej mąż ma już 99 lat; wie także, że oboje żyją tą obietnicą (na próżno 

czekając jej spełnienia) ostatnie ćwierć wieku. "Dlaczego Sara się śmieje?!" - pyta Bóg, który widzi 

przez ściany. "Żadne słowo od Boga nie jest niemożliwe" (w. 14). 
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Są słowa, kierowane do nas przez Boga, na które mamy ochotę w pierwszym odruchu co najwyżej 

wzruszyć ramionami i powiedzieć: "żarty!", "tak się nie da ... to nie może działać", "to nie ma prawa 

się stać i wyjść mi na dobre", to po prostu NIEMOŻLIWE". 

Tak więc nie chodzi o to, że "gdzieś", "ponad nami" istnieje 

wszechmocny Bóg, chodzi o to, że On wchodzi z nami w dialog! 

 

 To znaczy pragnie nawiązać z nami rzeczywistą relację (temu służy słowo).  

 Ukazuje nam także, czego w naszym życiu może dokonać, jeśli tylko 

pozostaniemy z Nim w owej zażyłości. 

 

Cytat z Księgi Rodzaju padający w rozmowie Gabriela z Maryją uświadamia nam jeszcze i to, jak 

dalece  Bóg jest WIERNY.  Jak dotrzymuje słowa, jak wypełnia dane przyrzeczenia. 

obietnica potomstwa dana Abrahamowi wypełnia się ostatecznie w chwili Zwiastowania. Ostatecznie 

to Jezus Chrystus (a nie Izaak) jest tym Potomkiem Abrahama, w którym patriarcha staje się ojcem 

wszystkich pokoleń. Przeszło osiemnaście wieków Bóg pamiętał o słowie wypowiedzianym do 

Abrahama. I wypełnił je w sposób dalece przekraczający Abrahamową wyobraźnię i oczekiwania.               

W żadnych pragnieniach Abraham nie mógł marzyć, że stanie się pra-, pradziadkiem Syna Bożego. 

 

Senne strachy  - O podobieństwach w hotelach i zbawczych poduszkach 

O. Adam Szustak OP   "#Jeszcze 15 minut"  Stacja7.pl, ZNAK, Kraków 2016 
 

 CIEKAWOSTKA  dla hotelarzo - podróżniko - meblarzy, czyli dla wszystkich tych, 

którzy mogą mieć coś wspólnego z łóżkiem. 

 

Wielu ludzi mówi, że ma problem z zaśnięciem w nowym miejscu. Przyznam szczerze, że nie 

mam bladego pojęcia, o co w tym chodzi, dlatego że ja zazwyczaj jestem tak zmęczony, że jestem w 

stanie spać po prostu wszędzie, w każdym miejscu, w każdych warunkach i czołgiem można po mnie 

jeździć. Dla mnie to nie ma znaczenia. Zresztą moje życie tak wygląda, że jestem w nowym miejscu 

co dwa dni, więc gdybym miał taką przypadłość, to chyba nigdy bym nie spał. 

 

Za tę rzeczywistość wzięli się oczywiście, jak zawsze, amerykańscy naukowcy i przeprowadzili 

badania. Ich wyniki zostały opublikowane w bardzo poważnym piśmie naukowym. Osoby badane 

podłączono do rezonansu magnetycznego, czyli różnych sprzętów, żeby sprawdzić, co się dzieje w 

mózgu człowieka, kiedy śpi w nowym miejscu. i rzeczywiście naukowo potwierdzono, że wielu ludzi 

może mieć problemy z zaśnięciem tamże z jednego bardzo prostego powodu.  

   Otóż!    Nowe miejsce budzi w mózgu poczucie niebezpieczeństwa. 
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Przebadano, jakie obszary mózgu są bardziej aktywne, kiedy człowiek śpi w nowym łóżku, w 

nowym domu, mieście, kraju, na nowym kontynencie - i okazało się, że uruchamiają się w nas 

wszystkie bodźce odpowiedzialne za odczuwanie zagrożenia. 

 

 Mówiąc krótko: jesteśmy trochę jak zwierzęta, kiedy wchodzimy w nowe środowisko, 

jesteśmy nastawieni na chronienie się przed niebezpieczeństwem. 

I to jest przyczyna problemów z zaśnięciem. z trudnością zasypiamy, jesteśmy czujni, żeby 

zareagować. 

 

OCZYWIŚCIE  bardzo często jest tak, że gdy jesteśmy w jakimś miejscu już drugi, trzeci, 

czwarty dzień, to mija, dlatego że nasz mózg się przyzwyczaja do środowiska i przestaje odczuwać 

zagrożenie.  

 Mało tego!  Niektórzy tego nie odczuwają na przykład wtedy, kiedy śpią w hotelach, 

ponieważ pokoje mają często podobny wystrój. czujemy się jak u siebie. 

 

 Szczególnie jeśli ktoś dużo podróżuje, to hotele już nie robią na nim żadnego wrażenia i ten ktoś 

nie ma problemów z zaśnięciem. Ale gdy taki podróżnik pojedzie do miejsca, które jest zupełnie inne, 

znowu może poczuć zagrożenie i znowu mogą wystąpić tego rodzaju problemy. 

 

     Ale co jest najciekawsze i co jest najważniejszą 

ciekawostką z tego wszystkiego? 
 

Pewien japoński naukowiec, który również wziął udział w tych amerykańskich badaniach, 

posłużył się starym przysłowiem japońskim:  
 

"Kiedy jedziesz w podróż, to zawsze zabierz swoją poduszkę".  

. 

  
 

I kiedy masz swoją poduszkę, to trochę uspokajasz mózg. 
 

 Myślę, że to jest ekstra odkrycie. 
 

Zastosowano tę radę u badanych. 

I co się okazało? 

Że to bardzo pomaga. Dlatego, że głowa jest 

przyzwyczajona do pewnego rodzaju 

zmysłowego odczuwania poduszki. 
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Nie polecam wożenia własnej poduszki ze sobą, bo zabiera dużo miejsca w plecaku czy w walizce 

- chociaż jeżeli ktoś ma rzeczywiście problemy z zaśnięciem, to może to być pomocne - ale to jest 

piękna prawda duchowa. 

 Ciągle lądujemy w życiu  w niebezpiecznych sytuacjach, w czymś nowym, co wywołuje 

nasz strach.  

 Nieustannie każdy z nas jest stawiany przed nowymi sytuacjami życiowymi, które budzą 

jego przerażenie.  

 Nie bardzo wiemy, jak się zachować, odczuwamy lęki, uciekamy od tych rzeczy.  
 

Co może pomóc? Poduszka, która będzie pracowała jako symbol Bożej 

obecności. A szczególnie obecności Słowa Bożego. 

 Bardzo polecam, jeśli jesteś w nowej sytuacji, boisz się, czytaj Słowo Boże! 
 

Fragment, który pomoże nam w tym oswajaniu nowego, to tekst ze Starego Testamentu. opowiada 

o tym, jak wysłani (nazwijmy ich) misjonarze, którzy wszędzie chodzili, mieli ze sobą tylko i 

wyłącznie księgę Pisma i tym Pismem nauczali. 
 

Nauczali oni w Judzie, a mieli ze sobą księgę Prawa Pańskiego                        

i obchodzili wszystkie miasta Judy, pouczając lud (2 Krn 17, 9). 
 

Jeżeli coś ma dać Ci pokój, to jest tym Słowo Boże, które pozwoli Ci odczytać daną sytuację, 

dobrze zobaczyć to, co się dzieje.  

Dlatego jeżeli chcesz się uchronić przed poczuciem niebezpieczeństwa, przed tym, że nie wiesz, 

jak zachować się w nowych sytuacjach, odczuwasz lęki, naświetlaj to wszystko 

Słowem Bożym, czyli poduszką, i zawsze noś ze sobą. 
 

Nowe miejsca, które budzą nasze lęki i zagrożenie, mogą być rozświetlane Bożym Słowem.                 

To naprawdę bardzo pomaga i pozwala spokojnie zasnąć, bo Pan Bóg swoim słowem pokaże Ci, że 

nie ma się czego bać, da Ci nadzieję, odwagę i wszystko, czego potrzebujesz. 

 

  

 

Na ten dzień  i w ogóle na życie 
 

weź ze sobą poduszkę, czyli  

Słowo Boże. 
 

 

Zawsze miej je ze sobą 

 


