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 (Łk 1, 26 - 38:  Biblia Tysiąclecia)            24 XII 2017 
 

 

(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.  
 

 
 

 (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. 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

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

 

Krąg Biblijny  nr 17 

 

 (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.  
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Opracowanie dr. Joanny Jaromin   z "Kręgu biblijnego nr 31" wyd. Biblos 
 

 

Mąż sprawiedliwy 

 

Ostatnia niedziela Adwentu skupia się na pierwszym przyjściu Pana; jest już też 

bezpośrednim przygotowaniem do obchodów pamiątki Jego narodzenia. Omawiana perykopa 

znajduje się na początku Ewangelii św. Mateusza; poprzedza ją wyłącznie rodowód Jezusa (Mt 

1,1-17). Tym razem bohaterem perykopy jest Józef, 

co jednak nie umniejsza w niej roli Maryi.  

 Józef jawi się jako kolejny przewodnik adwentowy, uczący człowieka pokory             

i ufności w Boże zamiary, często nawet wbrew samemu sobie. 

 Maryja była poślubiona (choć w ścisłym znaczeniu należałoby powiedzieć: zaręczona) 

właśnie Józefowi.  

W żydowskiej tradycji procedura zawarcia małżeństwa składa się z trzech etapów. 

 Oto one: 

1) Obietnica zawarcia małżeństwa - była ona składana przez rodziców lub 

zawodowe swatki często jeszcze wtedy, gdy przyszli małżonkowie byli jeszcze 

dziećmi; małżeństwo traktowano bowiem zbyt poważnie, aby mogły tu decydować 

uczucia. 

2) Zaręczyny - były niejako przypieczętowaniem złożonej wcześniej obietnicy; do tego 

momentu wszystko mogło się jeszcze zmienić, zwłaszcza gdy dziewczyna nie 

wyrażała zgody, jednak po zaręczynach nie było już odwrotu. Okres zaręczyn trwał 

zwykle rok. W tym czasie para była już uważana za męża i żonę, choć oblubieńcom 

nie przysługiwały jeszcze pełne prawa małżeńskie. Związek ten mógł zostać zerwany 

już tylko przez rozwód. Na tym etapie znajdowali się właśnie Maryja z Józefem, stąd 

też uważano ich już za małżeństwo. 

3) Małżeństwo właściwe, kiedy to mąż przyjmował żonę do swojego domu. 

Na tym tle łatwiej zrozumieć dalsze wydarzenia omawianej perykopy, 

zwłaszcza reakcję Józefa na wieść, że jego narzeczona, a niebawem pełnoprawna żona, 

spodziewa się dziecka, które z całą pewnością nie jest jego.  

 Był to niewątpliwie wielki cios dla Józefa, który nigdy nie posądziłby swojej wybranki o 

niewierność. Przy swojej delikatności nie chciał też z pewnością zadawać Jej 

krępujących pytań.  
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 Nie rozumiał sytuacji, w jakiej się znalazł, niemniej jednak nie chciał, by Maryję 

spotkało coś złego: nie chciał Jej narazić na zniesławienie (por. Mt 1,19) ani tym bardziej 

na karę za cudzołóstwo, przepisaną przez Prawo.  

 Postanowił więc oddalić Ją potajemnie czy też raczej samemu odsunąć się w cień Bożych 

tajemnic, aby nie stanowić przeszkody dla Bożych planów. 

Podczas snu Józefowi ukazał się anioł Pański, który wyjaśnił mu, że dziecko, 

które nosi Maryja, poczęło się z Ducha Świętego. Trzeba jednak podkreślić, że mamy tu do 

czynienia z żydowską koncepcją Ducha Świętego; tylko ta była Józefowi znana i dla niego 

zrozumiała.  

Duch Święty był zatem bardziej mocą Bożą niż osobą objawiającą 

ludziom prawdy Boże, On też pouczał proroków. 

 Uzdalniał ludzi do przyjmowania Bożej prawdy.  

 Spełniał też szczególną rolę w akcie stworzenia: 
 

 "Duch Boży unosił się nad wodami" (Rdz 1,2); 

 "Przez słowo Jahwe powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez 

tchnienie ust Jego" (Ps 33,6); 

 "Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha" (Ps 104,30);  

 "I mnie też stworzył duch Boży, tchnienie Wszechmogącego i mnie 

uczyniło" (Hi 33,4).  

 

 W Jezusie, który ma się narodzić z dziewicy i Ducha Świętego, pojawi sie na świecie 

właśnie ta stwórcza moc Boga i Jego mądrość.  

 

 Duch Święty także odnawia i ożywia to co umarło.  

Ta moc pojawi się także z Jezusem, gdyż to właśnie On będzie wskrzeszał umarłych na 

duchu i na ciele, aby przy końcu swej publicznej działalności samemu zmartwychwstać.  

William Barclay zaznacza: "Mateusz pragnie podkreślić, że w narodzeniu Jezusa ujawnia 

się szczególnie silnie, jak nigdy dotąd, działalność Ducha Bożego. Ten Duch przekazuje 

ludziom Bożą prawdę, umożliwia im jej poznanie i zaakceptowanie. Przez tego Ducha Bóg 

stwarzał świat i przez Niego jedynie może odrodzić ludzką duszę, pozbawioną 

niezbędnego życia Bożego. Jezus ułatwia nam poznanie Boga i przeznaczenie człowieka. 

Jezus otwiera nasze duchowe oczy, abyśmy zobaczyli przeznaczoną dla nas prawdę Bożą. 

Lecz w Jezusie zjawiła się też wśród ludzi twórcza moc, moc odrodzeńcza, mogąca wyrwać 

duszę z okowów śmierci grzechu". 
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Słowa anioła: "Nie bój sie wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki" (Mt 1,20) świadczą o 

tym, że Bóg wpisał Józefa w swój plan zbawienia; nie może go w nim zabraknąć, o czym 

zresztą dowiadujemy się z dalszych słów: "Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On 

bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1,21).  

Józef otrzymuje wyraźny nakaz nadania imienia dziecku, które się narodzi.  

Przywilej ten spoczywał na ojcu, wiec tym samym Bóg uznaje Józefa za prawowitego 

opiekuna - by nie nadużyć słowa "ojciec" - swojego Jednorodzonego Syna. Józef ma więc być 

tym, który dokona obrzezania dziecka, przyjmując do swego rodu, i nada Mu imię; istotny jest 

również fakt, że Józef nazwany zostaje synem Dawida (Mt 1,20 - tylko jeden raz tytuł ten 

dotyczy kogoś innego niż Jezusa) dla podkreślenia, że również mające narodzić się dziecko 

będzie według Prawa pochodziło z królewskiego rodu Dawida.  

Niezmiernie ważny okazuje się być pod tym względem rodowód Jezusa poprzedzający 

omawianą perykopę (Mt 1,1-17), w którym król Dawid odgrywa istotną rolę.  

Józef pochodził z rodu Dawida i tym samym zapewnił swojemu potomkowi miejsce w 

wywodzącej się od niego linii królewskiej, co po raz kolejny podkreśla jego ogromną rolę w 

Bożym planie zbawienia. Nie tylko jednak o ten fakt tu chodzi. Pochodzenie Jezusa z rodu 

Dawida jest również znakiem, że Bóg nie wzgardził ludzka historią i nie odrzucił ludzkości 

pomimo jej grzeszności.  

W swoim miłosierdziu zesłał ma świat swojego Syna, aby przywrócić człowiekowi 

odebraną przez grzech godność dziecka Bożego, utraconą czystość i niewinność. To Boże 

miłosierdzie przejawiające się w pochyleniu nad grzesznikiem widać w sposób szczególny w 

osobie króla Dawida. Pamiętamy bowiem, że był on nie tylko wielkim grzesznikiem, ale także 

szczerze skruszonym pokutnikiem. 

Józef ma być także tym, który zatroszczy się o byt materialny, 

wykształcenie, a zwłaszcza wychowanie religijne Syna Bożego. 

 W świetle Prawa Józef był prawowitym ojcem Jezusa. Imię wyrażało przeznaczenie 

życiowe osoby, której je nadano. Hebrajskie imię Jehoszua oznaczało " Jahwe jest 

zbawieniem". Było to wówczas dość popularne imię męskie, jednak w przypadku Syna 

Bożego jest wyjątkowo wymowne, dokładnie bowiem określa posłannictwo i przyszłą misję 

Jezusa. 

Imię to pokazuje także, kim Bóg chce być dla nas:                      

Bogiem bliskim człowiekowi  i  miłującym go. 
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Bóg odsłania przed Józefem tajemnicę zbawczą - posłannictwo mającego narodzić się 

Mesjasza. Odtąd już nie tylko Maryja dźwigała swoisty ciężar odpowiedzialności za zbawienie 

świata, ale także Jej mąż.  

Św. Jan Paweł II tak komentuje tę scenę z Ewangelii św. Mateusza:  

"Zwiastun Boży wtajemnicza Józefa w sprawę macierzyństwa Maryi. Ta, która zgodnie z 

prawem była mu "poślubiona", pozostając dziewicą, stała się w mocy Ducha Świętego - 

Matką. Gdy przyjdzie na świat Syn, którego Maryja nosi w swym łonie, winien otrzymać imię 

Jezus. Było to imię znane wśród Izraelitów, czasami nadawane synom. W tym wypadku 

jednak chodzi o Syna, który - zgodnie z Bożą obietnicą - wypełni całe znaczenie tego imienia: 

Jezus - Jehoszua znaczy; "Bóg, który zbawia". 

 Ewangelista podkreśla: "A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie 

powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą 

imię Emmanuel, to znaczy "Bóg z nami" (Mt 1,22-23).  

Celowo zwraca naszą uwagę na jedną z zapowiedzi mesjańskich, którą prorok Izajasz 

przedstawił królowi Achazowi (por. Iz 7,14). Obiecany tu "Syn" rozumiany jest jako syn 

Dawida, który przyniesie długo oczekiwane królestwo sprawiedliwości i bezpieczeństwa.  

Stąd też pogląd, że obiecany Mesjasz ma być wyzwolicielem politycznym, w czasach 

Jezusa zyskał jeszcze na aktualności przez fakt, iż Izrael znajdował sie pod rzymska okupacją.  

Jezus jako "Bóg z nami" to jedna z idei przewijających się przez całą Ewangelię św. Mateusza  

(np. Mt 17,17; 18,20; 26,29), jednak najwymowniejsze w tej kwestii jest jej zakończenie: 

"A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata"                  

(Mt 28,20). 

Ostatni werset mówi nam, że Józef po przebudzeniu wykonał polecenie anioła Pańskiego - 

wziął Maryję do siebie.  

Jan Paweł II dodaje: "Wziął Ją z całą tajemnicą Jej macierzyństwa, razem z 

Synem, który miał przyjść na świat za sprawą Ducha Świętego. Okazał w ten sposób podobną 

jak Maryja gotowość woli wobec tego, czego odeń żądał Bóg przez swego Zwiastuna". 

 Fakt ten po raz kolejny świadczy o wielkim zaufaniu Józefa do Boga, o jego bogobojności, 

pokorze i sprawiedliwości. 

 Józef jest wrażliwy na słowo Boga i posłuszny temu słowu; 

 nie zastanawia się, ani nie rozważa tego, co Bóg mu powiedział, ale natychmiast 

wprowadza to w czyn. 
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AKTUALIZACJA 

 

Józef uważany jest za męża sprawiedliwego, za wzór zawierzenia Bogu 

i otwartości na Jego znaki. 

 Omawiana perykopa ten fakt potwierdza. O ofierze i posłudze Józefa pięknie mówi św. Jan 

Paweł II w adhortacji poświęconej opiekunowi Pana Jezusa:  

"Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez 

sprawowanie swojego ojcostwa: właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów 

w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia.  

Jego ojcostwo wyraziło się w sposób konkretny w tym, że uczynił ze swego życia służbę, 

złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji;  

posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w Świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity 

dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej 

miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość 

oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu [...].  

Na swej życiowej drodze, która była pielgrzymowaniem w wierze, Józef do końca pozostał 

wierny wezwaniu Bożemu, tak jak Maryja [...]. 

 Milczenie Józefa ma swą szczególną wymowę: poprzez to 

milczenie można w pełni odczytać prawdę, jaką zawiera ewangeliczne stwierdzenie 

"mąż sprawiedliwy" ( por. Mt 1,19). [...]. Całkowita ofiara, jaką Józef złożył ze swego 

istnienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym domu, znajduje wytłumaczenie w 

niezgłębionym życiu wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem i było dlań źródłem 

szczególnych pociech; to z niego czerpał Józef rozwagę i siłę - właściwą duszom prostym i 

jasnym - dla swych wielkich decyzji, jak wtedy, gdy bez wahania podporządkował Bożym 

zamysłom swoją wolność, swoje prawo do ludzkiego powołania, swoje szczęście małżeńskie, 

godząc się przyjąć w rodzinie wyznaczone sobie miejsce i ciężar odpowiedzialności, ale 

rezygnując, mocą nieporównanej dziewiczej miłości, z naturalnej miłości małżeńskiej, która 

tworzy rodzinę i ją podtrzymuje". 

 Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny jest dla nas wzorem słuchania             

i wypełniania słowa Bożego. On nie wypowiada żadnego słowa, ale jego milczenie 

wyraża przyzwolenie na wolę Bożą, która ma się zrealizować w jego życiu.  
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Do takiego postępowania uzdalnia go miłość - przede wszystkim do Boga, ale również do 

poślubionej mu Maryi. Ta miłość między małżonkami skoncentrowana jest także na Bogu, 

dlatego powinniśmy ich naśladować również pod tym względem.  

Prawdziwa miłość małżeńska ma być bowiem miłością owocującą nieustanną                

i bezwarunkową otwartością na przyjęcie Boga w rodzinie.                                        

To On ma być centrum naszego życia. 

 

Małżeństwo i rodzina są również uprzywilejowanym miejscem przyjęcia nowego życia, 

co także podkreśla Jan Paweł II w adhortacji o św. Józefie: "Jak wynika z tekstów 

ewangelicznych, prawną podstawą ojcostwa Józefa było małżeństwo z Maryją. Bóg wybrał 

Józefa na małżonka Maryi właśnie po to, by zapewnić Jezusowi ojcowską opiekę. Wynika 

stąd, że ojcostwo Józefa - więź, która łączy go najściślej z Chrystusem, szczytem wszelkiego 

wybrania i przeznaczenia (por. Rz 8,28-29) - dokonuje się poprzez małżeństwo z Maryją, to 

znaczy przez rodzinę". 

 Jednym z cieni egzystencji człowieka jest brak zrozumienia tego, 

co się dzieje i co go spotyka.  

Również Józef - jak widzieliśmy to w omawianej perykopie - nie był wolny od tego rodzaju 

wątpliwości. Mimo niezrozumienia tego, co działo się w jego życiu, potrafił jednak całkowicie 

zaufać Bogu - bez zadawania pytań czy stawiania warunków. Wystarczyło mu słowo Boga, 

aby całkowicie oddać się do Jego dyspozycji.  

Dla nas często takie zachowanie jest trudne, fides nie zawsze idzie                

w parze z ratio, chcemy na siłę zrozumieć, co się dzieje, chcemy poznać przyczynę i cel; 

w skrajnych przypadkach nawet zaczynamy wątpić w Bożą opatrzność, bo "gdyby troszczył 

się o świat, to by się nie stało".  

A wystarczy ... 

 w takiej sytuacji po prostu zamilknąć, by nie zagłuszać Boga i wsłuchać się w to, 

co On ma nam do powiedzenia.  

 otworzyć Pismo Święte i wczytać się w słowo Boże lub  

 zwrócić się do Niego w ufnej modlitwie o wypełnienie Jego woli względem nas. 

 Jeśli i to jednak będzie dla nas za trudne, warto zwrócić się o pomoc 

do św. Józefa, któremu wszystkie nasze ludzkie trudności są doskonale znane. 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   

 św. Bernard z Clairvaux 
 

 

Czekając na odpowiedź Maryi 
 

Słyszałaś, że poczniesz i porodzisz Syna. Słyszałaś, że nie z człowieka, ale z Ducha 

Świętego.  

Czeka Anioł na odpowiedź, czas już bowiem, aby powracał do Boga, który go posłał. 

Czekamy: my, o Pani, na słowo zmiłowania, albowiem straszliwie przygniata nas wyrok 

potępienia.  

Oto ofiarowuje Ci się zapłata naszego zbawienia. Jeżeli przyjmiesz, natychmiast 

będziemy uwolnieni. Wiekuistym Słowem Bożym wszyscyśmy zostali powołani do życia i 

oto umierać musimy. W Twej krótkiej odpowiedzi mamy znaleźć ochłodę, abyśmy wrócili 

do życia.  

 Błaga Cię o to ze łzami, Panno pobożna, Adam z nieszczęśliwym potomstwem 

swoim z raju wygnany, błaga Cię Abraham, błaga Dawid.  

 O to się upominają wszyscy inni Ojcowie święci – Twoi ojcowie – boć i oni 

mieszkają w krainie cienia śmierci.  

 Tego oczekuje świat cały, leżąc u stóp Twoich.  

 

I słusznie, ponieważ na ustach Twoich zawisło pocieszenie nieszczęśliwych, odkupienie 

niewolników, wyzwolenie skazańców, wreszcie zbawienie wszystkich synów 

Adamowych, całego rodzaju Twego. Daj, Dziewico, odpowiedź jak najrychlej!  

O Pani, wyrzeknij słowo, którego oczekuje ziemia, czekają otchłanie, czekają sami 

nawet niebios mieszkańcy! 

 

Również i sam Król i Pan wszystkich, o ile pożądał śliczności Twojej, o tyle też pożąda 

przyzwolenia Twego, albowiem od niego uzależnił zbawienie świata. A skoro podobałaś 

Mu się z milczenia, więcej się przypodobasz z odpowiedzi, choć On sam woła z niebios ku 

Tobie: „O śliczna między niewiastami, spraw, niech usłyszę głos Twój!”.  

Jeżeli więc sprawisz, że usłyszę głos Twój, On sprawi, że oglądać będziesz zbawienie 

nasze. Czyż to nie jest to samo, czegoś szukała, do czegoś wzdychała, o co dniami i 

nocami błagalnie się modliłaś?  

Cóż więc? Tyżeś to jest, której to obiecano, czyli inszej szukamy? O, bez wątpienia! 

Tyś to, nie inna. Tyżeś to – powiadam – owa obiecana, owa oczekiwana, owa upragniona, 

z której święty Twój przodek Jakub, już bliski będąc śmierci, spodziewał się żywota 

wiecznego, skoro mówił: „Zbawienia Twego będę czekał, Panie” (Rdz 49, 18).  
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A wreszcie to żeś Ty ta sama, w której i przez którą sam Bóg, Król nasz, rozrządził 

przed wiekami sprawować zbawienie w pośrodku ziemi. Dlaczego od innej wyglądasz 

tego, co Tobie się daje? Dlaczego oczekujesz spełnienia się przez inną tego, co przez 

Ciebie stać się ma, skoro tylko dasz przyzwolenie i wyrzekniesz słowo? 

 Odpowiedzże co rychlej Aniołowi, a przez Anioła Panu. 
 

Odrzeknij słowo i przyjmij Słowo. 
 

Powiedz swoje i pocznij Boże. Wydaj z siebie przemijające, a posiądź Słowo 

Wiekuiste. Dlaczego się ociągasz? Dlaczego się boisz? Wierz, wyznawaj, bierz! Niech 

pokora nabierze odwagi, a wstydliwość uzbroi się w ufność! Żadną miarą teraz nie 

przystoi, aby prostota dziewicza zapomniała o roztropności. W tej samej rzeczy nie bój się, 

Panno roztropna, zuchwałości, albowiem lubo miła jest wstydliwość milczenia, wszakże 

konieczne jest zlitowanie się w słowie. 
 

 Otwórz, Święta Dziewico,  

                      serce dla wiary,  

                                usta dla wyznania,  

                                         wnętrzności dla Stworzyciela.  

 

Oto upragniony przez wszystkie narody kołacze zewnątrz do drzwi Twoich. O, jeśli 

przejdzie mimo Ciebie zrażony Twym ociąganiem się, znowu zaczniesz z boleścią szukać 

Tego, kogo miłuje dusza Twoja! Powstań, biegnij, otwórz! Powstań przez wiarę, biegnij 

przez pobożność, otwórz przez wyznanie! 

 

„Otom – powiada – służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego”             

(Łk 1, 38). 

 

 

 Hezychiusz 
 

 

Zwiastowanie 
 

 

Obchodzimy święto Dziewicy, która do tego stopnia przewyższyła wszystko, że sam 

Bóg-Słowo chciał być przez nią poczęty, i ogarnęła Boga nieogarnionego.  

 

Do niej bowiem przede wszystkim Gabriel, pierwszy spośród archaniołów, zawołał: 

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą! Oto poczniesz w łonie i porodzisz Syna                                

i nazwiesz Go imieniem Emmanuel” (Łk 1, 28.31; por. Mt 1, 23).  
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Radosna wieść, którą do niej skierował Gabriel, była dla niej właśnie początkiem 

radości: skoro bowiem pierwszą dziewicę [Ewę] otoczyły bóle nałożone przez wyrok kary 

za przestępstwo i z niej zrodziło się mnóstwo płaczu, bo przez nią wszelka niewiasta żyje 

w udręczeniu i przez nią poród u wszystkich niewiast pełen jest gorzkiego bólu – tak druga 

Dziewica za wezwaniem anielskim oddaliła wszelką niedolę niewiasty, strzaskała źródło 

bólu związanego z porodem i rozproszyła chmurę smutku, która dręczy kobiety przy 

porodzie, i światło radości zapaliła pomiędzy swoimi siostrami.  

 

Gdy usłyszała słowa Gabriela: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”                

(Łk 1, 28), nie przyjęła spokojnie tego pozdrowienia, lecz skoro usłyszała ten głos i ujrzała 

Gabriela w domu, gościa niespodziewanego, zmieszawszy się słowami o porodzie, takimi 

to słowami zwróciła się – jak mi się wydaje – do Anioła: „Wszystko, co mówisz, jest 

dziwne i osobliwe”.  

I dalej: „Jak śmiesz zuchwale wejść do domu dziewicy niepoślubionej i przemawiać 

słowami niewiarygodnymi? Mówisz, że porodzę bez nasienia? Bez ślubu – jak mówisz – 

pocznę? Bez spotkania i współżycia z mężem wyda owoc łono matki? Któż biegły w 

sztuce rolniczej widział lub słyszał kiedykolwiek, by rola nieorana przez rolnika wydała 

kłosy, ziemia nie obsadzona wydała winny krzew, wino wyrosło bez winorośli lub rzeka 

wypłynęła bez źródła? Począwszy od najdawniejszych wieków, nikt nie słyszał, by się to 

wydarzyło, ani też oczyma swymi nikt tego nie widział. Jakżeż uwierzę tobie, który 

dworujesz sobie ze mnie?”  

Cóż na to mógł tak wahającej się odpowiedzieć Gabriel? „Co nauczyłem się, 

wyrzekłem, co usłyszałem, mówię: Duch Święty zstąpi na cię i moc Najwyższego cię 

osłoni. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym              

(Łk 1, 35).  

 

 To jest Ten, jako istniejący, z którego wyszło i do którego zmierza wszelkie 

stworzenie; to jest Twórca i Sprawca wszystkiego;  

 to jest Ojciec wieków, to jest Rodziciel wszechświata;  

 to jest wykonawca wszystkiego;  

 to jest Ten, który jest starszy od wieków;  

 to jest Sprawca aniołów; 

 to jest Ten, który ukształtował ludzkość;  

 to jest w końcu Zbawca tych, którzy zginęli.  

 

Więcej niż to zwiastować nie mogę. 
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Nie otrzymałem bowiem polecenia, by ci powiedzieć, Dziewico, jak to się stanie, lecz 

moim zadaniem jest przyniesienie tobie tej wieści radosnej. Dziwuj się więc ze mną nad 

tajemnicą, lecz bez wahania przyjmij wieść radosną”. 

 

Ona na to rzekła: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa 

twego” (Łk 1, 38).  

Teraz więc i my weźmy naukę ze słów anielskich o narodzeniu Pańskim i podążajmy 

jego śladami! Jak ów Archanioł wielbię pokornie moc narodzenia. Od Magów... uczmy się 

pobożnie oddawać cześć, a będziemy lepiej pouczeni. Oni to, gdy szukali Dzieciątka, idąc 

śladami gwiazdy, która ich wiodła, nie tłumaczyli tym, co ich pytali:  

 

 

JAK 

 

TO? 

Bóg się narodził 

 

? 
 

łono niezasiane 

dziewiczy poród 

matka po porodzie dziewicą 

poddany władzy lat Ten, co był istniał przed nimi 

poddany czasowi Ten, co jest od wieków 

łono matki ogarnęło Nieogarnionego 

bez zmiany stał się ciałem Ten, który jest bezcielesny 

Bóg-Słowo, pełen chwały wyniszczył samego siebie 

w łonie dziewiczym i przyjął postać sługi, wcieliwszy 

się w niej w sposób niewypowiedziany 

doskonały, a przecież dziecina 

Żywiciel ssie łono matki 

Tego, który wszystko ogarnia, obejmują ramiona 

matki 

Ojciec przyszłego wieku jest niemowlęciem 

Ten, co na górze, jest na niskości 

Ten, który jest na niebiosach, znajduje się na ziemi 

Ten, który owinięty w pieluszki, jest zarazem               

woźnicą Cherubinów 

Ten, co trwa na łonie Ojca, leży w szopie 

Ten, który leży spowity w pieluszki, skutych 

wyprowadził z mocą 

 

 

Jest jeszcze wiele innych pytań, ale 

lękam się je postawić. 
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Czy ty widzisz to,                          

co Maryja? 
 

Nazaret w czasach Jezusa był niewielką wioską, liczącą około czterystu  

mieszkańców i zajmującą nieco ponad cztery hektary powierzchni. Cała miejscowość 

zmieściłaby się spokojnie na placu św. Piotra i jeszcze pozostałoby sporo miejsca. Leżący 

niecałe 5 km od Seforis, jednego z najbogatszych i najbardziej rozwiniętych kulturowo 

miast Galilei, Nazaret był cichą rolniczą wioską. Był do tego stopnia mało znaczący, że gdy 

Natanael usłyszał, że stamtąd pochodzi Jezus, zapytał niemal szyderczo: „Czy może być 

co dobrego z Nazaretu?” (J 1,46). 

Jednak to właśnie tu, w Nazarecie, ukazał się Maryi anioł Gabriel, aby zwiastować Jej, że 

zostanie Matką Mesjasza. Gdybyśmy więc zadali to pytanie Maryi, z pewnością 

odpowiedziałaby nam, że z Nazaretu wyszło coś bardzo dobrego.  Widziała tam przecież nie 

tylko anioła, ale i samego Syna Bożego. 

 

Wyobraźmy sobie teraz, że Maryja zadaje nam pytanie:  

„Czy widzisz to, co ja?”. 

 

Wie Ona dobrze, że niewielu z nas odwiedzają anielscy wysłannicy. Wie także, że nie 

możemy zobaczyć Jezusa w sposób fizyczny, tak jak widziała Go Ona czy św. Józef. 

Możemy jednak zobaczyć Go oczami wiary, jeśli za Jej przykładem nabierzemy nawyku 

rozważania w sercu tego wszystkiego, co Pan dla nas uczynił (Łk 2,19). Spróbujmy to teraz 

uczynić, a zobaczymy, co uda nam się odkryć. 
 

▌ Bądź pozdrowiona, łaski pełna ! 
 

Większość uczonych jest zdania, że w czasie zwiastowania Maryja mogła mieć od 

czternastu do szesnastu lat. Podobnie jak inne młode dziewczyny, nie miała jeszcze zbyt 

wiele doświadczenia życiowego. Nie wiedziała nic o byciu żoną i matką ponad to, czego 

nauczyła się od swojej własnej matki i innych kobiet z wioski. Pod pewnymi względami 

była dosyć niespodziewaną kandydatką na Matkę Syna Bożego. A jednak Bóg wybrał 

właśnie Ją i Jej powierzył swojego Syna.  
 

 Co więc zobaczyła Maryja podczas zwiastowania?  
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Ujrzała anioła, który Ją pozdrowił i skierował do Niej dziwne słowa:  

„Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą” (Łk 1,28). 
 

Sprawiły one, że poczuła się zmieszana. Anioł próbował uspokoić Ją, mówiąc: „Nie bój 

się, Maryjo” (Łk 1,30). Trudno uwierzyć, by te słowa odniosły natychmiastowy skutek, 

gdyż wszystko, co mówił, było tak zaskakujące, że Maryja musiała odczuwać zagubienie i 

niepokój. Zrozumiała jednak dokładnie przynajmniej część przesłania anioła – pocznie 

dziecko, mimo iż jest dziewicą. „Jakże się to stanie?” – zapytała (Łk 1,34). 

 

Czy możesz sobie wyobrazić, jakie myśli przechodziły przez głowę 

Maryi podczas tej rozmowy?  

 

 Czy to możliwe, że to ja mam zostać matką oczekiwanego przez całe pokolenia 

Mesjasza?  

 Co pomyślą sobie o mnie ludzie, gdy okaże się, że jestem w ciąży?  

 Czy Józef mnie teraz zostawi?  

 Czy w ogóle ktokolwiek uwierzy, że to Dziecko pochodzi od Boga? 

 Jak udźwignę ciężar tej odpowiedzialności? 

 

▌ Nowe plany, nowe wyzwania 
 

Wierzymy oczywiście, że Maryja została poczęta bez zmazy grzechu pierworodnego. 

To z pewnością pomogło Jej powiedzieć Bogu „tak”. Nie zapominajmy jednak, że 

Maryja miała wolną wolę. Podobnie jak my przeżywała pokusy. Wiedziała, co to lęk i 

mogła ze względu na ten lęk odrzucić propozycję anioła. 
 

 Co powiedzą o mnie ludzie w miasteczku?  

 Co powie Józef?  

 Mamy się przecież pobrać, co mam mu powiedzieć… 
 

Było dla Niej oczywiste, że anioł prosił o wiele. Prosił przecież o to, by wyrzekła się 

swoich własnych planów i zawierzyła Bogu – nie podając przy tym prawie żadnych 

szczegółów. Nic dziwnego, że Maryja „zmieszała się na te słowa” (Łk 1,29). Mimo to 

postawiła krok w wierze, wyrażając zgodę na Boże zamysły.  
 

Pan jest także z każdym z nas i zadaje nam pytania podobne do tych, jakie usłyszała 

Maryja:  

 

 Czy chcesz pomóc Mi w budowaniu mojego Kościoła?  

 Czy chcesz być moim światłem dla ubogich, chorych i zagubionych? 

 Czy oddasz Mi swoje życie? 
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Tego typu pytania mogą wzbudzić w nas niepokój. Jeśli jednak powtórzymy za Maryją 

Jej „tak”, zobaczymy rzeczywistość w nowym świetle. Nasze oczy zostaną otwarte na 

potrzeby otaczających nas ludzi. Zobaczymy, co możemy dla nich uczynić. A co 

najważniejsze, przekonamy się, jak Maryja, że „dla Boga (…) nie ma nic 

niemożliwego” (Łk 1,37). 
 

▌ Słowa pociechy 
 

Pismo Święte podaje nam zaledwie odrobinę bezcennych szczegółów dotyczących ciąży 

Maryi. Słyszymy o Jej odwiedzinach u Elżbiety i Zachariasza, rodziców Jana Chrzciciela, 

oraz o cudach otaczających narodziny Jana. Te wydarzenia z pewnością podniosły Maryję 

na duchu i umocniły Jej wiarę. 
 

   Jednak największą pomocą dla Maryi w tym czasie było 

wsparcie, jakie otrzymała od Józefa, swego narzeczonego.  
 

Czy wyobrażasz sobie wyraz twarzy Maryi, gdy usłyszała od niego: 

„Wiem, co się stało. Wiem, że to pochodzi od Boga. Objawił mi się anioł i wszystko 

wyjaśnił. Nie martw się, jestem z tobą i nie mam zamiaru cię opuścić”. Wierność i oddanie 

Józefa musiały napełnić Ją ogromną radością i pokojem. Możemy się domyślać, że była to 

jedna z najpiękniejszych chwil Jej życia! 
 

Po narodzeniu Jezusa Maryja otrzymała od Boga jeszcze więcej darów umacniających Jej 

wiarę i ufność. Pomyślmy, co czuła, gdy przychodzący do żłóbka pasterze opowiedzieli o 

wizji aniołów wyśpiewujących chwałę Boga. 
 

 Wyobraźmy sobie uśmiech na Jej twarzy, gdy usłyszała, co mówili aniołowie 

o Jej nowo narodzonym Dzieciątku. Wszystkie te sytuacje pomogły Maryi zobaczyć, że 

plan Boga dla Jej życia jest pełen dobroci, obietnicy, nadziei i chwały. 

Maryja pyta nas: „Czy widzisz to, co ja?  

 Czy spotykając ludzi, którzy podnoszą cię na duchu, widzisz w tym dłoń Ojca 

niebieskiego?  

 Czy widzisz oblicze Boga w ludziach, którzy umacniają twoją wiarę, 

przypominając ci o Jego dobroci i miłości?  

 Pozwól Mu otworzyć twoje oczy, byś zobaczył, że On jest z tobą”. 
 

▌ Rozważać i zachowywać 
 

Pismo Święte mówi nam, że Maryja zachowywała w sercu „wszystkie te sprawy”             

(Łk 2,51), związane z narodzeniem Jej Syna.  



15 
 

Praktykowała Ona modlitewne rozważanie wydarzeń ze swego życia. Rozważała 

pojawienie się anioła. Cieszyła się wiernością i siłą Józefa. Rozmyślała o swej krewnej, 

Elżbiecie, i jej zaskoczeniu tak nieoczekiwaną ciążą w podeszłym wieku. Zatrzymywała się 

na słowach pasterzy, zastanawiając się, dlaczego Bóg posłał anioła właśnie do nich, a nie do 

króla Heroda. Przypominała sobie odwiedziny Mędrców i myślała nad znaczeniem ich 

darów. Medytowała nad słowami powiedzianymi do Niej przez Symeona i Annę, gdy 

przyniosła swego Syna do świątyni jerozolimskiej. Wszystko to otwierało Maryi oczy na 

działanie Boga zarówno w Jej życiu, jak i w życiu świata.  
 

Być może modliła się: „Ojcze niebieski, pomóż mi widzieć to, co Ty widzisz. Pomóż mi 

zrozumieć to, co czynisz. Pomóż mi rozpoznawać i wypełniać Twoją wolę”. 
 

Gdyby Maryja była z nami dzisiaj, zachęciłaby nas do przyjęcia podobnej postawy: „Jeśli 

chcesz widzieć to, co ja, znajdź czas na rozważanie tego, co już uczynił i co wciąż czyni 

Bóg. Rozważaj Jego działanie w świecie, ale także Jego działanie w twoim życiu i w życiu 

twoich bliskich. 

 Niech twoje widzenie nie będzie zawężone, otwórz szeroko oczy i serce. Pamiętaj, że 

Bóg zawsze nagradza tych, którzy szukają Jego królestwa. On ma ci tak wiele do 

pokazania!”. 
 

Na początek spróbuj znaleźć codziennie trochę czasu na lekturę tekstów 

biblijnych o narodzinach Jezusa (Mt 1,18--2,23; Łk 1,5--2,52). 

 Czytaj po kilka wersetów dziennie, prosząc Ducha Świętego, by otwierał ci oczy. Proś 

Go, by przemawiał do ciebie w ciszy twego serca. 
 

 Czytając, spróbuj umiejscowić siebie w rozważanych wydarzeniach.  

 Na przykład dołącz do Maryi i anioła Gabriela w scenie zwiastowania.  

 Wsłuchaj się uważnie w słowa Gabriela i odpowiedź Maryi.  

 Przeczytaj fragment biblijny jeszcze raz, tylko wolniej, werset po wersecie.  
 

Wyobraź sobie anioła – potężnego a zarazem łagodnego, czekającego na 

odpowiedź Maryi. A teraz spójrz na Maryję, ufną, ale i zaniepokojoną, próbującą zrozumieć 

to, co się dzieje. Nie spodziewała się takiej propozycji. Pozostań chwilę z tymi myślami               

i zobacz, co zrodzi się w twoim sercu. Może głębiej zrozumiesz miłość zawartą w Bożym 

planie zbawienia i powiesz: „Panie, chcę pełnić Twoją wolę”, jak uczyniła to Maryja. 
 

▌ Powiedz „tak” 
 

8 grudnia 2016 roku, odprawiając Mszę świętą w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny, papież Franciszek komentował pierwsze czytanie, w którym 

mowa o tym, jak „nie” Adama i Ewy „zamknęło drogę człowieka do Boga” (Rdz 3,8-

15.20).  
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Następnie powiedział, że „tak” Maryi „otworzyło Bogu drogę do przebywania 

pośród nas” (Łk 1,26-38). 

 

Według Ojca Świętego odpowiedź Maryi jest „najważniejszym «tak» w historii. 

(...)  

A Adwent jest okazją do odnowienia naszego własnego «tak» wobec Boga, przez 

powiedzenie Mu:  

«Wierzę w Ciebie, 

ufam Tobie, 

kocham Ciebie; 

niech się wypełnia we mnie Twoja święta wola»”. 
 

Ta prosta modlitwa oddania pomoże nam zobaczyć to, co widziała Maryja. A to napełni 

nas radością. ▐ 

 

 

 

A gdzie miejsce dla Jezusa 

 
z cyklu "Żyjąc Słowem" Rycerz Niepokalanej XII 2017 

O. Jarosław Pakuła    OFMConv 

 

  Święta Bożego Narodzenia przybliżają nas do prawdy o bliskości Boga. 

 

 Syn Boży, który jest Jednorodzonym Synem Ojca, stał się dla nas Bogiem – 

Człowiekiem, Synem Maryi Dziewicy. Stał się podobny do nas we wszystkim oprócz 

grzechu. Bliski Bóg pragnący wkroczyć w rzeczywistość mojego życia po to, aby 

przynieść wyzwalającą mnie prawdę o Jego miłości do mnie. Czy jeszcze jednak w 

naszych uszach rozbrzmiewają słowa aniołów: „I nagle przyłączyło się do anioła 

mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na 

wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania»” (Łk 2,14). 
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Odnosi się wrażenie, że współcześnie dokonano zamachu na istotę chrześcijańskiej 

treści i sposobu przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Z pewnością zauważamy, jak 

szybko między innymi w supermarketach i galeriach handlowych już na początku 

listopada pojawiają się choinki, lampki, prezenty i mikołaje. Wszystko nam mówi o tym, 

że zbliżają się święta.  

Trudno jednak dostrzec, o jakich świętach mówimy. I towarzyszy nam wszędobylskie 

hasło: promocja – pamiętaj o prezencie dla swoich bliskich. I owszem, dajemy prezenty, 

tylko czy wiemy dlaczego? Chcemy podzielić się radością. Prawda, z czego jednak wynika 

ta radość? Z tego, że możemy się spotkać. Zobaczyć najbliższych po dłuższym czasie 

nieobecności. Nagle okazuje się, że wpadamy w szał świątecznych przygotowań, 

planujemy wydatki, organizujemy spotkania. Wszystko dlatego, że będą święta. A gdy 

przychodzi ten wyczekiwany czas, stwierdzamy zrealizowanie swojego planu związanego 

z przygotowaniem – jednak okazuje się tak często, że to, z czym pozostajemy, to nasze 

zmęczenie lub poczucie niezadowolenia z tych, których na swój sposób chcieliśmy 

ugościć, a oni okazali się niewdzięczni. I jedyne, co w sercu pozostaje – to pustka 

i frustracja.  

   W jaki sposób pomóc współczesnemu człowiekowi odnaleźć istotę świąt 

Bożego Narodzenia?  

 

 W moim przekonaniu nie  ma innej drogi niż przeżycie spotkania z Jezusem.  

 Zarezerwowania sobie czasu dla Tego, który przychodzi. 

 Potrafimy wyznaczyć sobie czas na realizację przygotowań związanych ze świętami. 

Wydawać by się mogło, że wraz z kolejnymi latami naszego życia nabieramy takiej 

wprawy, która umożliwia nam szybsze poradzenie sobie z przygotowaniami. Winniśmy 

mieć więcej czasu dla siebie i innych. Chcemy go mieć więcej. A czy chcemy go mieć 

więcej dla przychodzącego na świat Jezusa? 

Zacznijmy od początku, wczytując się w ewangeliczny opis narodzenia 

Jezusa zapisany przez św. Łukasza. 

Przekonujemy się o tym, że w żaden sposób dla Maryi i Józefa narodziny Jezusa 

w Betlejem nie były czymś, co przez nich zostało zaplanowane.  

Udali się przecież po to, by wypełnić nakaz związany ze spisem ludności. I dalej 

wiemy, co się wydarzyło:  

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 
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 „Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła 

w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,6-7). 

 

Przebywali w rodzinnym mieście Józefa i mimo to nie znalazło się miejsce, które 

godne byłoby Boga. I to malutkie podupadłe miasteczko Betlejem, z blasku 

którego pozostało tylko stwierdzenie, że było królewskim miastem rodu Dawida i pamięć 

o proroctwie Micheasza: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion 

judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego 

od początku, od dni wieczności” (Mi 5,1).  

Subtelnie w swoim opisie oddaje to św. Łukasz: „położyła Go w żłobie”.  

Syn Boży przyszedł na świat gdzieś na peryferiach miasteczka w stajni – miejscu 

przeznaczonym dla schronienia zwierząt, a nie ludzi. W żaden sposób owa lokalizacja 

nie spełnia podstawowych i minimalnych wymogów związanych z narodzinami.  

Za każdym razem, gdy odczytywany jest powyższy fragment Ewangelii, w moim 

sercu pojawia się pytanie: co czułaś wtedy, Maryjo?  

Twoje dziecko, o którym wiedziałaś, kim jest, przychodzi na świat w warunkach 

niegodnych człowieka, a co dopiero Boga. Zgodziłaś się jednak na to – nie miałaś innego 

wyjścia. Czy już wiedziałaś, że jak wtedy tak i dzisiaj będą ludzie, którzy nie przyjmą 

Twojego Syna?  

Jakże przejmująco brzmią w moich uszach słowa kolędy: „Nie było miejsca dla 

Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie i narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie 

i chłodzie.” 

Jakże odległe od warunków Twojego narodzenia, Jezu, jest nasze świętowanie, pełne 

suto zastawionych stołów, dekoracji spójnych z najnowszymi trendami mody: motywów 

z gwiazdkami, płatkami śniegu, rozbawionych twarzy Mikołaja, reniferów i sterylnych 

mieszkań pachnących: piernikiem, goździkami, cynamonem, pomarańczami i zielonymi 

gałązkami świerku.  

Gdzie w takich warunkach znaleźć miejsca dla narodzonego dziecka owiniętego 

w pieluszki i położonego w żłobie?  

W moim sercu, które często nie przypomina w żaden sposób tych przygotowanych 

pięknie świąt?  

Niestety nie! 
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Często przez niewierności, słabości i grzechy bliżej mu do brudnego i twardego żłoba. 

Jednak w tym stwierdzeniu jest pocieszająca wiadomość – przecież On właśnie nie wybrał 

innego miejsca na narodziny, jak ów twardy i brudny żłób.  

 Jak sprawić, żeby On się narodził we mnie?  

Po raz kolejny trzeba odwołać się do słów Ewangelii św. Łukasza, tam czytamy 

o pasterzach, którzy wykonywali swoją pracę. Została ona przerwana przez zastępy 

aniołów, którzy im jako pierwszym objawili radosną nowinę o narodzinach Mesjasza: 

„Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.                                

A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące 

w żłobie”. (Łk 2,11-13).  

Opierając się w dalszym ciągu na ewangelicznym opisie, trzeba pójść śladem 

bohaterów:  

„Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: 

«Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». 

Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. 

Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali”                            

(Łk 2,15-18). 

Pójść i Go zobaczyć. 

Pokonać paradoksalnie do rzeczywistej odległości naszego miejsca zamieszkania 

może najdłuższy dystans naszej życiowej drogi - drogę do kościoła. 

W nim to usłyszymy właśnie te słowa o Narodzeniu Jezusa. Nie znajdziemy innego 

sposobu niż prawdziwe przeżycie liturgii Kościoła, która przez jej sprawowanie 

urzeczywistnia zbawcze dzieła Boże. A w tej konkretnej liturgii mam się stać świadkiem 

tego, że Bóg wkroczył w rzeczywistość ludzkiego życia, wkroczył w  moje życie. Ma stać 

się dla mnie kimś bardzo bliskim, najbliższym, wyczekiwanym, utęsknionym. On ma stać 

się wypełnieniem wszystkich moich tęsknot, trosk, wątpliwości i niepokojów. 

 Jak pokazać innym, że narodził się dla nich, jak wskazać drogę, pośród 

tego wszystkiego, z czym się zmagają, a co może przysłania oczy ich wiary? 
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Wszystko zaczyna się od mojego serca przepełnionego radością z wkroczenia w nie 

Boga. Jeśli wiara w to, że On jest Emmanuelem - Bogiem z nami, jest we mnie i ja nią 

rzeczywiście żyję, to zaniosę ją drugiemu człowiekowi. Zapyta ktoś - któremu? 

Może temu najbliższemu, którego zaprosiliśmy, ponieważ tak wypada, trzeba albo 

licząc na prezent od niego. damy im radość z przyjścia Jezusa, jeśli w naszych sercach 

przełamiemy niechęć, uprzedzenie, dawne rany i wyrządzone krzywdy. 

Pomyślmy o tych, którzy zasiądą do wigilijnego stołu obarczeni doświadczeniem 

samotności, która posiada wiele wymiarów, rozpoczynając od doświadczenia utraty 

najbliższych osób, aż po odrzucenie przez tych, którzy powinni kochać swoich rodziców, 

dziadków, synów i córki. 

Pomyślmy jeszcze o tych domach, w których  z wielu oczu poleją się łzy z powodu 

rzeczywistości, która po raz kolejny nie sprosta oczekiwaniom, jakie wiążą się z tymi 

świętami. Kolejny raz zabraknie ciepła, bliskości, miłości, zrozumienia, serdeczności, 

bezwarunkowego przyjęcia i akceptacji. Zwycięży to, co najsłabsze w człowieku, jego 

słabości, nałogi, wady, grzechy. 

I trzeba będzie w sposób bardzo zrozumiały, ponieważ podparty własnym 

doświadczeniem, wyśpiewać słowa kolędy: "A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, 

jęków, katuszy/ Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy!" 

Jezu, całym sobą pragnę, aby w moim sercu znalazło się miejsce dla Ciebie. Własnymi 

siłami nie uda mi się tego osiągnąć. Dlatego proszę o łaskę dobrego przeżycia czasu 

Adwentu, odrzucania tego wszystkiego, co będzie ukierunkowywało mnie tylko na 

zewnętrzny wymiar świąt. Chcę przeżyć te święta takimi, jakimi one są, a więc 

doświadczyć Twojego Narodzenia. Moje serce pragnę uczynić Twoim mieszkaniem.  

 

Nie na chwilę, ale na zawsze. 

 

Pragnę przeżywać każdy kolejny dzień ze 

świadomością, że jestem kochany przez Ciebie. 

 


