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„SŁOWA BOŻEGO”

Poniedziałek :
27 listopada 2017

Lekcja  58                                 Temat:   Tak działa .... Miłość!
(Łk 21, 1-4 :  Biblia Tysiąclecia)

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

      Kto zwrócił twoją uwagę na wczorajszej Mszy świętej? Może rzuciła ci się w oko
kobieta  w  fantazyjnej,  modnej  sukience?  Może  rodzina,  której  dzieci  przez  cały  czas
zachowywały  się  wręcz  idealnie?  Może  przystojny  młody  człowiek,  którego  nigdy
wcześniej tu nie widziałaś, a który usiadł w ławce przed tobą? 

Zwykle  zauważamy  ludzi  efektownych,  robiących  wrażenie.  Ale  Jezus  nie  zwrócił
uwagi na nikogo takiego. Zauważył ubogą wdowę. Wśród zgiełku panującego w świątyni
Jezus dostrzegł tę jedną kobietę. Nie lekceważył ofiar składanych przez osoby zamożne, ale
ta wdowa w szczególny sposób poruszyła Jego serce. Zobaczył o wiele więcej niż skromny
dar. Te dwie monety odsłoniły jej serce – z głęboką wiarą i ufnością oddała Bogu wszystko,
co miała. Nic dziwnego, że Jezus chciał pokazać to swoim uczniom!

Nam także zdarza się czasami oddawać wszystko, co mamy. Dzieje się tak często w
rodzinach, kiedy poświęcamy się dla małżonka i dzieci. Rodzice niezmordowanie pracują,
by  zapewnić  byt  rodzinie.  Spędzają  bezsenne  noce  przy  łóżku  chorego  dziecka  czy
małżonka. Wysłuchują cierpliwie tego, kto miał za sobą trudny dzień w pracy czy w szkole.

(1) Gdy podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci
wrzucali swe ofiary do skarbony. (2) Zobaczył
też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam
dwa  pieniążki, (3) i  rzekł:  Prawdziwie
powiadam  wam:  Ta  uboga  wdowa  wrzuciła
więcej niż wszyscy inni. (4) Wszyscy bowiem
wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta
zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co
miała na utrzymanie.



Dlaczego? Ponieważ tak działa miłość.

A Jezus widzi te akty miłości, tak jak widział dar ubogiej wdowy. Widzi ciebie. Możesz
wyobrazić sobie,  jak mówi z uśmiechem do Ojca: „Zobacz, jak oni się kochają!” A jak
wygląda twoje oddanie wszystkiego Jezusowi? Czy twoje serce jest dla Niego hojne? Nie
chodzi tu o dawanie więcej pieniędzy na dobre cele, poświęcanie więcej czasu na modlitwę
czy nawet częstsze bywanie na Mszy świętej.

Oczywiście wszystko to jest miłe Bogu, ale dla Niego liczy się nie tyle sam czyn, ile
jego intencja. Jest to bowiem sprawa serca – ofiarowanie Jezusowi wszystkiego, co robimy,
i wykonywanie tego z największą miłością, na jaką nas stać. 

Najlepiej  wyraził  to  św.  Paweł:  „Przeto  czy  jecie,  czy  pijecie,  czy  cokolwiek
innego robicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10,31). 

Tak więc czy przewijasz dziecko, sprzątasz łazienkę czy podpisujesz umowę handlową,
od czasu do czasu zatrzymaj się i ofiaruj tę czynność Panu. Powtarzaj to kilkakrotnie w
ciągu dnia. Twoja radość i świadomość Bożej obecności będą stopniowo wrastać. A Jezus
będzie ci błogosławił.

„Jezu, oddaję Ci wszystkie moje myśli, słowa i uczynki”.

Dn 1,1-6.8-20 (Ps) Dn 3,52-56



Szkoła
„SŁOWA BOŻEGO”

Wtorek : 
28 listopada 2017

           Lekcja  59                                        Temat:    "Czy wy wiecie , że jesteście świątynią?"
(Łk 21, 5-11 :  Biblia Tysiąclecia)

(5) Gdy  niektórzy  mówili  o  świątyni,  że  jest  przyozdobiona  pięknymi

kamieniami i darami, powiedział: (6) Przyjdzie czas, kiedy z tego,
na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który
by nie był zwalony. (7) Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie
znak, gdy się to dziać zacznie? (8) Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was
nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja
jestem oraz:  Nadszedł  czas.  Nie chodźcie  za nimi. (9) I  nie  trwożcie  się,  gdy
posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz
nastąpi koniec. (10) Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i
królestwo przeciw królestwu. (11) Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i
zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

Często  wieszamy  na  ścianach  kuchni  lub  przechowujemy  w  albumach  (albo  w
komórce) zdjęcia ze swoich wakacji czy wymarzonych podróży. Czynimy tak, by móc po
raz kolejny choć przez chwilę doświadczyć czegoś cudownego. Oglądanie pięknych miejsc
wyrywa  nas  na  chwilę  z  codziennego,  szarego  życia,  pozwalając  doświadczyć  czegoś
niezwykłego. 

       W świecie starożytnym za takie wyjątkowe miejsce

uważano świątynię jerozolimską. 

Wielu marzyło o tym, by ją zobaczyć, bo wiedzieli, że
było to miejsce, gdzie można było uzyskać uzdrowienie i
przebaczenie od Boga. Aby się tam znaleźć, pielgrzymi
przemierzali  ogromne  odległości,  a  po  przybyciu  na
miejsce zdumiewali się pięknem i wielkością świątyni.



Wielu widząc w świątyni odbicie wielkości Boga i przekonując się, jak bardzo pragnie
On mieszkać wśród swego ludu, przeżywali głębokie nawrócenie. Chociaż w 70 roku po
Chrystusie świątynia została zniszczona przez Rzymian, pielgrzymi po dziś dzień podróżują
tysiące kilometrów, aby zobaczyć jej pozostałości – być może pragnąc ujrzeć w nich choćby
przebłysk Bożej chwały.

Gdzie dziś można zobaczyć cuda Bożej
obecności?

 W sobie! 

Aby odnaleźć Boga, nie musisz podróżować do Rzymu czy Jerozolimy.

Otrzymałeś dar Ducha Świętego, który czyni cię świątynią Boga
(1 Kor 6,19)!

Tak, przy wszystkich twoich zwątpieniach, lękach i grzechach, jesteś świątynią Boga.
Nic  nie  zdołało  ugasić  Bożego  pragnienia,  aby  być  z  tobą  na  wieki  –  ani  grzech
pierworodny, ani zniszczenie świątyni, ani całe zło wyrządzone przez ludzkość, ani nawet
twoje osobiste upadki.

Bóg, który wybrał na miejsce swojego przebywania świątynię jerozolimską, mieszka
dzisiaj w tobie. A oto coś jeszcze wspanialszego. Niesiesz w sobie Boga swojej rodzinie,
współpracownikom, znajomym, a nawet przechodniom na ulicy. Choć nie zawsze zdajesz
sobie  z  tego sprawę,  jesteś  rękami  Boga,  które  wyciąga On z  miłością  do ludzi.  Jesteś
cudem stworzonym z większą miłością i troską o każdy szczegół niż świątynia jerozolimska
ozdobiona  szlachetnymi  kamieniami.  Duch  Święty,  który  mieszka  w  tobie,  ma  moc
zadziwiać,  uzdrawiać i  nawracać innych.  To coś  więcej  niż  pocztówka czy pamiątkowe
zdjęcie. 

Jesteś świątynią żyjącego Boga.

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że we mnie żyjesz i działasz”.

Dn 2,31-45 (Ps) Dn 3,57-58a.59a.60a.61



Szkoła
„SŁOWA BOŻEGO”

Środa        
29 listopada 2017

      Lekcja 60                               Temat:       Błogosławmy Pana
((Ps) Dn 3,62a.63a.64a.65a.66a.67:   Biblia Tysiąclecia)

 
(62) Słońce i księżycu, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na

wieki! (63) Gwiazdy nieba, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na
wieki! (64) Deszcze i rosy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na
wieki! (65) Wszystkie  wichry  niebieskie,  błogosławcie  Pana,  chwalcie
i  wywyższajcie  Go na wieki! (66) Ogniu i  żarze,  błogosławcie Pana,  chwalcie
i wywyższajcie Go na wieki! (67) Chłodzie i upale, błogosławcie Pana,

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

Dzisiejszy psalm responsoryjny zaczerpnięty jest z dość nietypowego miejsca Biblii, a
mianowicie z Księgi Daniela. Znasz może historię o tym, jak król Nabuchodonozor wrzucił
do  płonącego  pieca  Szadraka,  Meszaka  i  Abed-Nega  (Dn  3,14-24).  Ale  czy  wiesz,  że
dzisiejszy  psalm  jest  pieśnią,  którą  śpiewali  oni  pośrodku  ognia?  Nawet  w  obliczu
nieuchronnej śmierci potrafili znaleźć powody, by wychwalać Boga. W tym kontekście ich
słowa: „Ogniu i żarze, błogosławcie Pana” (Dn 3,66), nabierają zupełnie nowej mocy.

Co dzisiaj jest twoim „piecem”?

Jego płomienie są z pewnością inne niż te, w które wrzucono trzech młodzieńców, ale w
nich także możesz zaśpiewać Bogu pieśń chwały.  Gdy będziesz  wysławiać Boga,  także
twoje uczucia zaczną podążać za tym, w co wierzysz.

Oto  przykład  modlitwy  opartej
na pieśni trzech młodzieńców:



„Panie, Ty jesteś zawsze ten sam, niezależnie od tego, co przeżywam. Pragnę uwielbiać
Cię w każdych okolicznościach, w każdej chwili mojego życia!

 Radości i smutki, błogosławcie Pana. 

Moje życie ma swoje wzloty i upadki. Jednak na wozie, czy pod wozem, chcę śpiewać
Twoją chwałę. Ty jesteś doskonały i niezmienny. Ty jesteś fundamentem, na którym chcę
budować moje życie.

 Zimna i chłody, błogosławcie Pana.

 Ojcze,  Ty nie  zmieniasz  się  wraz z  okolicznościami  życia.  Podtrzymujesz  mnie  w
dobrych i złych chwilach. Nawet jesienne słoty mogą ukazać Twoją chwałę, podobnie jak
upały i susze!

 Zdrowia i choroby, błogosławcie Pana.

 Panie, moje życie pochodzi od Ciebie. Jeśli jestem zdrowy, dziękuję Ci za zdrowie.
Jeśli  jestem chory,  ufam, że  Ty także i  w tej  sytuacji  jesteś  ze mną,  udzielając  mi siły
i pociechy.

 Samotności i wspólnoto, błogosławcie Pana. 

Jeśli jestem otoczony bliskimi ludźmi, wywyższam Cię w Twoim Kościele. Jeśli czuję
się samotny, ufam, że Ty jesteś ze mną i moja samotność oddaje Ci chwałę. Wierzę, że dla
Ciebie wszystko ma sens.

 Małżonkowie i single, błogosławcie Pana.

 Panie, Ty zechciałeś, abym Cię wielbił w konkretnym stanie życia. Pragnę wiernie iść
za Tobą tam, gdzie mnie powołałeś. A jeśli nie mam pewności, gdzie chcesz mnie mieć,
będę Cię wielbić, czekając na Twoje wezwanie”.

„Wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki”.

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 Łk 21,12-19



Św. Andrzeja, Apostoła
Szkoła

„SŁOWA BOŻEGO”

Czwartek :
30 listopada 2017

Lekcja    61                                   Temat:  Prowadź innych do Boga
(Mt 4, 18-22:   Biblia Tysiąclecia)

  (18) Gdy /Jezus/ przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci:
Szymona,  zwanego  Piotrem,  i  brata  jego,  Andrzeja,  jak  zarzucali  sieć  w
jezioro; byli bowiem rybakami. (19) I rzekł do nich:

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.

 (20) Oni  natychmiast  zostawili  sieci  i  poszli  za  Nim. (21) A  gdy  poszedł
stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata
jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich
też powołał. (22) A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”

Doświadczeni rybacy wiedzą, że różne rodzaje ryb wymagają różnego rodzaju przynęty.
Niektóre reagują na jaskrawe kolory, z kolei inne pociąga jakiś szczególny zapach.

Podobnie  jest  z  powołanymi  przez  Boga  do  tego,  by  stać  się  rybakami  ludzi.
Różnorodność ich darów i osobowości sprawia, że każdy z powołanych może trafiać do
innych grup ludzi. Bóg posługuje się każdym z nas w inny sposób.

Na przykład św. Andrzej, którego święto dzisiaj
obchodzimy, doprowadził do Jezusa swojego

brata, Szymona, wykorzystując łączące ich więzi
rodzinne (J 1,42).



To, że Bóg ceni sobie naszą odmienność, jest dla nas bardzo pocieszające. Bóg może
posłużyć się każdym z nas. Miał w tym swój cel, by obdarzyć nas tak różnymi talentami i
osobowościami. Pozwala nam uczyć się na błędach, abyśmy mogli wykorzystać całe nasze
doświadczenie – sukcesy i porażki – dla budowania Jego Kościoła. 

Po  prostu  idąc  posłusznie  za  wezwaniem  Jezusa  –  z  naszymi  darami,  zaletami  i
słabościami,  tym,  co  czyni  nas  takimi,  jakimi  jesteśmy  –  przyciągamy  ludzi,  którym
odpowiada nasza niepowtarzalna osobowość. 

 W ten sposób prowadzimy ich do Jezusa, jak czynił to Apostoł Andrzej. 

 Chociaż  Andrzej nie jest aż tak znany, jak jego brat Piotr, odgrywał on ważną rolę

w pierwotnym Kościele.

  Jako prosty rybak był uczniem Jana Chrzciciela. Jego serce musiało pragnąć bliskości

Boga, dlatego poszedł za Jezusem, gdy Jan rozpoznał w Nim Baranka Bożego (J 1,35-

37). 

 Wydaje się, że Andrzej był otwarty i łatwo nawiązywał kontakt z ludźmi. 

 Przebywając w tłumie ludzi, potrafił zaznajomić się z chłopcem, którego chleb i ryby

posłużyły  Jezusowi  do  dokonania  jednego  z  najbardziej  spektakularnych  cudów

(J 6,8). 

 Kiedy Filip chciał  ułatwić spotkanie z Jezusem grupie bojących się Boga Greków,

najpierw skonsultował się z Andrzejem (J 12,20-22). 

 Jak  mówi  tradycja,  po  zmartwychwstaniu  Jezusa  Andrzej udał  się  na  tereny

dzisiejszej  Grecji  i  Turcji,  nawiązując  bliskie  kontakty  z  ludźmi  i  głosząc  im

Ewangelię. Jego pokora i otwartość były błogosławieństwem dla Kościoła aż do dnia,

kiedy zginął śmiercią męczeńską. 

Uciesz się dziś, że Bóg powierzył ci wyjątkową misję – taką, którą jedynie ty możesz
wypełnić.  I  choć o twoim życiu nie będzie wzmianki w Piśmie Świętym, twój wpływ
może okazać się o wiele większy niż to, co sam potrafisz dostrzec.

„Panie Jezu, pomóż mi odpowiedzieć na Twoje wezwanie”.

Rz 10,9-18    Ps 19,2-5



Szkoła
„SŁOWA BOŻEGO”

Piątek : 
1 grudnia 2017

      Lekcja 62                                   Temat:    Podziwiaj Boga

(Dn 7,2-14:  Biblia Tysiąclecia)

 (2) Daniel  więc powiedział:  Ujrzałem swoją wizję w nocy.
Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze. (3) Cztery ogromne bestie wyszły z
morza, a jedna różniła się od drugiej. (4) Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła
orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono
jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce. (5) A oto druga bestia, zupełnie
inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy
między  zębami.  Mówiono  do  niej:  Podnieś  się!  Pożeraj  wiele  mięsa! (6) Potem
patrzałem, a oto inna bestia podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery
ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy; jej to powierzono władzę. (7) Następnie
patrzałem  i  ujrzałem  w  nocnych  widzeniach:  a  oto  czwarta  bestia,  okropna  i
przerażająca,  o nadzwyczajnej sile.  Miała wielkie zęby z żelaza i  miedziane pazury;
pożerała  i  kruszyła,  depcąc  nogami  to,  co  pozostawało.  Różniła  się  od  wszystkich
poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. (8) Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny
mały  róg  wyrósł  między  nimi  i  trzy  spośród  pierwszych  rogów  zostały  przed  nim
wyrwane.  Miał  on  oczy  podobne  do  ludzkich  oczu  i  usta,  które  mówiły  wielkie
rzeczy. (9) Patrzałem, aż postawiono trony, a 

Przedwieczny zajął  miejsce.  Szata  Jego była  biała
jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. 

Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień. (10) Strumień ognia
się  rozlewał  i  wypływał  od  Niego.  Tysiąc  tysięcy  służyło  Mu,  a  dziesięć  tysięcy  po
dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i  otwarto księgi. (11) Z powodu gwaru
wielkich  słów,  jakie  wypowiadał  róg,  patrzałem,  aż  zabito  bestię;  ciało  jej  uległo
zniszczeniu i wydano je na spalenie. (12) Także innym bestiom odebrano władzę, ale
ustalono  okres  trwania  ich  życia  co  do  czasu  i  godziny. (13) Patrzałem w  nocnych
widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi  do
Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. (14) Powierzono Mu panowanie, chwałę
i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest
wiecznym  panowaniem,  które  nie  przeminie,  a  Jego  królestwo  nie  ulegnie
zagładzie.



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Mimo  to  oddają  one  –  na  ile  to  po  ludzku  możliwe  –  piękno  i  majestat  Bożego
stworzenia. 

Spójrzmy teraz na obraz, który maluje przed nami Daniel  w dzisiejszym pierwszym
czytaniu. Daniel miał wizję nieba, miejsca, którego nie sposób opisać ziemskim językiem.
Warto  jednak przyjrzeć  się  tej  wizji.  Spróbujmy więc wyobrazić  sobie  ją  jako złożenie
trzech „ujęć”, z których każde ukazuje nam coś ważnego na temat Boga. 

Najpierw widzimy Boga zajmującego miejsce na tronie. Ta pierwsza „migawka” z nieba

mówi nam, że Bóg króluje! Każde z niebieskich stworzeń uznaje, że Bóg jest królem

całego wszechświata i utrzymuje go w istnieniu mocą swego słowa.
Następnie  odkrywamy,  że  Bóg  odziany  jest  w  śnieżnobiałą  szatę.  Jej  barwa  jest

jaśniejsza niż jakakolwiek znana nam ziemska biel. Co to oznacza? Bóg jest czysty,

bez  najmniejszej  plamy grzechu.  Jego sprawiedliwość  lśni  jak  zorza,  oświetlając  każdy
zakątek nieba.

Zauważamy wreszcie,  że  włosy  Boga  są  białe  jak  wełna.  Bóg jest mądry i
wszechwiedzący. Jest „Przedwiecznym”, który istniał, zanim powstał wszechświat.

Trzyma w swych dłoniach przeszłość, teraźniejszości i przyszłość. Nic z tego, co się zdarza,
nie jest dla Niego zaskoczeniem!

Zatrzymaj się dziś przez kilka chwil  nad tymi obrazami nieba i  pozwól im rozpalić
twoją  wyobraźnię.  Patrz  oczami  serca  na  Boga  w królewskiej  szacie,  zasiadającego  na
niebieskim  tronie.  Podziwiaj  Jego  chwałę  i  majestat.  I  pamiętaj,  że  przy  całej  swojej
wielkości jest On twoim kochającym Ojcem. Pozwól, aby Duch Święty wzbudził w tobie

podziw i uwielbienie, byś mógł wraz z Danielem zawołać: „Chwalcie i wywyższajcie Go
na wieki!” (Dn 3,57).

„Panie, daj mi dziś zakosztować słodyczy nieba”.

Czy widziałeś kiedyś zdjęcie galaktyki
spiralnej? Oglądając ją, mamy wrażenie, że
jesteśmy świadkami cudu. Usiane gwiazdami

spiralne ramiona, liczące sobie tysiące lat
świetlnych, rozwijają się w atramentowej
ciemności. Często te obrazy są złożeniem

wielu ujęć lub nawet artystyczną
interpretacją danych naukowych.



Szkoła
„SŁOWA BOŻEGO”

Sobota : 
2 grudnia 2017

(Łk 21, 34-36:  Biblia Tysiąclecia)

(34) Uważajcie na siebie,  aby wasze serca nie były
ociężałe  wskutek obżarstwa,  pijaństwa  i  trosk  doczesnych,
żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, (35) jak potrzask. Przyjdzie on
bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. (36) Czuwajcie więc i
módlcie się w każdym czasie,  abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co
ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Kiedy  przygniatają  nas  troski,  zwłaszcza  kiedy  mamy jakieś  poważne  zmartwienie,
trudno nam się skupić na czymkolwiek innym. Myśli nieprzerwanie krążą wokół tej samej
przerażającej  perspektywy.  Boimy  się  o  przyszłość,  o  jutrzejszy  dzień.  Jesteśmy
roztrzęsieni, ogarnia nas panika i bardziej niż ociężałość zagraża nam bezsenność. Dlaczego
więc Jezus  zestawia  ze  sobą zatroskanie  i  ociężałość,  przestrzegając  przed szkodą,  jaką
mogą one nam wyrządzić?

Ociężałość, o jakiej mówi Jezus, nie ma nic wspólnego z sennością. Jezus ostrzega tu
swoich uczniów, aby zachowali czujność,  nie pozwalając niczemu odciągnąć się od
prawdy o miłości Boga do nich i opiece, jaką On ich otacza. Zbytnie koncentrowanie się na
codziennych  troskach  i  kłopotach  może  uczynić  nas  obojętnymi  na  Boże  natchnienia.
Skupieni na swoich problemach, zapominamy o tym, że Bóg jest zawsze przy nas, że nie
jesteśmy z tym wszystkim sami. 

 Jak więc mamy zachować czujność?

Łatwo  powiedzieć,  że  powinniśmy  złożyć  swoje  troski  na  Pana,  ale  trudniej  to
wykonać. Dobrym sposobem na otrząśnięcie się z ociężałości jest stała pamięć o różnych
dowodach Bożej opieki w naszym życiu. Może to wymagać od nas sporego wysiłku, ale
wytrwała praktyka pomoże nam wyrobić w sobie postawę wdzięczności.



Przypomnij  sobie różne sytuacje,  w których ty sam lub ktoś bliski doświadczyliście
Bożej  opieki.  Możesz  na  kartce  wypisać  wszystko  to,  za  co  jesteś  Bogu  wdzięczny,
wszystkie Jego cuda, jakie widziałeś. 

Może to być coś bardzo prostego, jak na przykład:
 „Dziękuję Ci, Panie, za miłą wiadomość od przyjaciela, która dziś poprawiła mi

humor”,
 „Dzięki Ci, Panie, za szczęśliwy powrót syna z wyprawy w góry” lub coś o wiele

poważniejszego, jak: 
 „Dzięki Ci, Panie, za to, że pomagasz mi przejść przez trudne chwile po utracie

współmałżonka”. 

Następnie przez najbliższy tydzień odczytuj sobie głośno tę listę na modlitwie. 

To na pewno pomoże ci kształtować w sobie
postawę wdzięczności.

Wdzięczność  jest  wspaniałą  odtrutką  na  zbytnie  przejmowanie  się  codziennymi
troskami. Zamiast powodować ociężałość, czyni cię bardziej wyczulonym na Bożą dobroć.
Widząc czarno na białym, jak wiele masz powodów do wdzięczności, zaczniesz otwierać się
na Bożą obecność w twoim życiu. Może nawet część trosk okaże się zupełnie błaha?

„Panie, obudź moje serce! Powierzam Ci wszystkie moje troski”.

Dn 7,15-27  (Ps) Dn 3,82a.83a.84a.85a.86a.87

Nadeszła  pierwsza niedziela Adwentu i każdy z nas otrzymał

właśnie zaproszenie następującej treści:



Wszechmogący  Bóg ma  zaszczyt  zaprosić  cię  na  uroczystość

przyjścia  Jego  Syna  na  świat.  To  bezprecedensowe  wydarzenie  będzie  radośnie
świętowane w dwóch miejscach: w niebie i na ziemi. Celebracja odbędzie się 25
grudnia,  toteż  zachęcamy  do  poświęcenia  kolejnych  trzech  tygodni  na
przygotowanie się do uroczystego świętowania.

Szkoła
„SŁOWA BOŻEGO”

Niedziela 
3 grudnia 2017

(Mt 13, 33 - 37:  Biblia Tysiąclecia)

(33) Uważajcie,  czuwajcie,

bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. (34) Bo rzecz ma się podobnie jak z
człowiekiem,  który  udał  się  w  podróż.  Zostawił  swój  dom,  powierzył  swoim
sługom  staranie  o  wszystko,  każdemu  wyznaczył  zajęcie,  a  odźwiernemu
przykazał,  żeby czuwał. (35) Czuwajcie  więc,  bo nie  wiecie,  kiedy pan domu
przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. (36) By
niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. (37) Lecz co wam mówię,
mówię wszystkim: Czuwajcie! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Witaj w Adwencie – czasie nadziei i oczekiwania!

W  ciągu  najbliższych  tygodni  będziesz  prawdopodobnie  przygotowywać  się  do
świątecznych spotkań w gronie rodziny. Stosując się do uświęconych tradycją zwyczajów,
będziesz  kupować  prezenty,  sprzątać  i  dekorować  dom,  przygotowywać  świąteczne
potrawy.

A ukoronowaniem tego wszystkiego będzie to, że sam Jezus przyjdzie cię odwiedzić.
Jak  mówi  dzisiejsza  Ewangelia,  nie  znamy wprawdzie  czasu  Jego przyjścia,  ale  mamy
obietnicę, że przyjdzie na pewno. Już teraz szuka nowych dróg do twojego serca.

 Już  teraz  przygotowuje  dla  ciebie  specjalne  łaski  i  błogosławieństwa –  świąteczne
prezenty, które wręczy ci, gdy otworzysz dla Niego swoje serce.



 Jakiego rodzaju są te prezenty?

1. Może to być zapewnienie o miłości Ojca. 
2. Poczucie nadziei i obietnica wsparcia w przeciwnościach. 
3. Nowe światło i mądrość, jakimi możesz się podzielić z najbliższymi.
4. Wolność  od  poczucia  winy  z  powodu  dawnych  grzechów,  które  już  wyznałeś

i zostały ci przebaczone.
5. A przede wszystkim pokój i radość, które płyną ze świadomości, że Bóg trzyma cię

w swoich dłoniach.

Przyjmij więc dziś Jego zaproszenie. 

Zrób wszystko,  co w twojej  mocy,  aby przygotować się  na  przyjęcie  Jezusa i  Jego
darów. 

 Spróbuj znaleźć trochę więcej czasu na codzienną modlitwę i lekturę Pisma
Świętego. 

 Idź  do  spowiedzi  i  oczyść  się  z  tego  wszystkiego,  co  blokuje  cię  przed
przyjęciem miłości i darów Jezusa.

„Jezu, przyjmuję Twoje zaproszenie. Wspomóż mnie mocą i łaską Twego

Ducha, abym dobrze przygotował się na Twoje przyjście w dzień Bożego Narodzenia”.

Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7    Ps 80,2-3.15-16.18-19    1 Kor 1,3-9

Jezus  chce  świętować  razem z  tobą,  a
teraz daje ci czas na przygotowanie!

Krok po kroku, dzień po dniu, możesz
się  do  Niego  przybliżać  –  a  On  będzie
przybliżał się do ciebie!


