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Lekcja  68                                   Temat:   Adwentowe przesłanie 

(Iz 35 ,1-10 :  Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech 

rozkwitnie! (2) Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc                     

i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni 

zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. (3) Pokrzepcie ręce osłabłe, 

wzmocnijcie kolana omdlałe! (4) Powiedzcie małodusznym: 

 Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża 

odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was. (5) Wtedy przejrzą 

oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. (6) Wtedy chromy wyskoczy jak 

jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie 

na stepie; (7) spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice 

wód; badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale - na trzcinę z sitowiem. (8) Będzie 

tam droga czysta, którą nazwą Drogą Świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa 

podróż, i głupi nie będą się tam wałęsać. (9) Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy 

nie wstąpi na nią ani się tam znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni. (10) Odkupieni 

przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem 

wiecznym na twarzach: osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dla wielu z nas Boże Narodzenie to najpiękniejsze dni w roku. 

 

Kto nie lubi planowania rodzinnych spotkań, ubierania choinki czy śpiewania kolęd?                  

A wszystko to ma na celu uczczenie narodzin Jezusa.  

Poprzez nasze świąteczne zwyczaje głosimy przesłanie obwieszczone nam dzisiaj w 

pierwszym czytaniu przez proroka Izajasza: „Oto nasz Bóg przychodzi, by nas zbawić” 

(por. Iz 35,4). 

To radosne przesłanie o zbawczej miłości Boga wybrzmiało po raz pierwszy w ponurym 

okresie historii Jego ludu. Mieszkańcy Judy zbuntowali się przeciwko Panu i zostali 

uprowadzeni w niewolę przez Babilończyków.  



Jednak nawet wtedy, gdy znaleźli się na samym dnie, Bóg nie opuścił ich, lecz przemówił 

do nich z czułością za pośrednictwem proroka.  

 

Posłuchajmy, co mówi w dzisiejszym pierwszym czytaniu: „Odkupieni 

przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem 

wiecznym na czołach” (Iz 35,  10). 

 

Bóg nie powiedział: „A nie mówiłem!” ani: „No to teraz radźcie sobie sami!”. Obiecał 

wybawić swój lud. Bóg jest nam bezwarunkowo oddany i przyznaje się do nas nawet wtedy, 

gdy z własnej winy popadamy w tarapaty. Nie porzuca nas, lecz szuka i zbawia.  To nie 

znaczy, że zawsze rozwiązuje nasze problemy. Zazwyczaj wchodzi w nasz bałagan i 

stopniowo pomaga nam się z nim uporać. 

Jeśli trudno ci zobaczyć siebie w sytuacji Żydów podczas niewoli babilońskiej, pomyśl 

o św. Piotrze.  

 Jezus nie odrzucił Piotra, gdy ten trzy razy się Go zaparł, lecz nad brzegiem Morza 

Galilejskiego łagodnie wezwał go do nawrócenia i udzielił mu łask potrzebnych do 

kierowania Kościołem.  

 

Pomyśl też o Tomaszu. Jezus nie robił mu wymówek za niedowiarstwo, ale łagodnie 

pociągnął go do siebie i wyjaśnił jego wątpliwości, prowadząc go do głębszej wiary. 

 

Oto przesłanie Bożego Narodzenia                                     

– Bóg nigdy nas nie porzuca. 
 

Nawet gdy grzeszymy, nawet gdy na własną prośbę pakujemy się w kłopoty, słyszymy tę 

radosną zapowiedź: „Oto wasz Bóg”. On przychodzi nas zbawić, stając się jednym                 

z nas. Jest gotów uczynić wszystko, aby nas zbawić i pokazać nam, jak bardzo nas umiłował. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że przyszedłeś mnie odkupić.                                             

Raduję się Twoją miłością”. 

 

Ps 85,9-14          Łk 5,17-26 
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           Lekcja  69                                       Temat:    Pozwól działać Bogu w swoim życiu 

(Iz 40, 1-11 :  Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Pocieszcie, pocieszcie mój lud! - mówi wasz Bóg. 

 

(2) Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się 

skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób 

za wszystkie swe grzechy, (3) Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na 

pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! (4) Niech się 

podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną 

urwiska, a strome zbocza niziną gładką. (5) Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją 

wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały.(6) Głos się odzywa: Wołaj! - I 

rzekłem: Co mam wołać? - Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby 

kwiat polny. (7) Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. 

Prawdziwie, trawą jest naród. (8) 

Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego 

trwa na wieki. 

 (9) Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno 

twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz 

miastom judzkim: Oto wasz Bóg! (10) Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego 

dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. (11) Podobnie 

jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej 

piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 „ 

W 1531 roku mijało właśnie dziesięć lat od podboju Meksyku przez Hiszpanów. 

Razem z konkwistadorami – traktującymi miejscową ludność i jej kulturę w sposób 

bezwzględny i arogancki – do Meksyku przybyli również katoliccy misjonarze. Niestety, 

ich przesłanie o miłosiernym Bogu było przyjmowane z nieufnością przez podbitych 

Indian. Chrześcijańska wiara za bardzo kojarzyła się im z okrucieństwami 

konkwistadorów, którzy przecież też byli jej wyznawcami. 



 
 

 oraz oznajmiła:  

„Chcę, aby w tym miejscu wybudowano świątynię, gdyż chcę tutaj okazywać 

miłość i współczucie temu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o 

pomoc. Tutaj będę ocierać im łzy, uspokajać i pocieszać.” 
 

Juan Diego zaniósł prośbę Maryi biskupowi, nie spotkał się jednak ze zrozumieniem. 

Kiedy po kilkakrotnych nagabywaniach biskup poprosił o znak, Maryja posłała Juana na 

wzgórze, gdzie ujrzał Ją po raz pierwszy, aby nazrywał tam kwiatów. Był grudzień, a na 

wzgórzu zwykle nie rosło nic prócz kaktusów i innej karłowatej roślinności. Mimo to Juan 

Diego znalazł tam mnóstwo pięknych kwiatów, które zawinął w połę płaszcza. Gdy chcąc 

wysypać kwiaty rozwinął płaszcz przed biskupem, ten nieoczekiwanie padł na kolana, 

gdyż na płaszczu ujrzał wizerunek Matki Bożej – ten sam, który po dziś dzień czczony jest 

jako Matka Boża z Gwadelupy. 

Objawienia zapoczątkowały falę nawróceń w Meksyku, gdzie w ciągu kolejnych 

siedmiu lat ochrzczono osiem milionów rodowitych mieszkańców. Poprawiły się też 

znacznie relacje pomiędzy nimi a Hiszpanami. Bóg za pośrednictwem Maryi pocieszył 

swój lud i zapewnił go o swojej miłości.  

Dziś, kiedy w pierwszym czytaniu Bóg zapewnia nas o swojej miłości, proś Go, by 

przyszedł do ciebie ze swoim pocieszeniem, by dotknął tych sfer, w których zamiast życia 

i rozwoju panuje ciemność i stagnacja.  

On jest Bogiem rzeczy niemożliwych – pozwólmy Mu działać. 

 

„Panie, oddaję Ci wszystko, co trudne w moim życiu. Pozwól mi 

doświadczyć Twojej miłości i czułości”. 

 

Ps 96,1-3.10-13       Mt 18,12-14 

W takich okolicznościach 

ochrzczony Indianin Juan Diego, 

w drodze do kościoła, spotkał 

Niewiastę w jaśniejącej szacie.  

Przemawiając do niego z czułością 

i szacunkiem, według wszelkich 

wymogów indiańskiej etykiety, 

przedstawiła się jako  

„Niepokalana Maryja 

Dziewica, Matka Prawdziwego 

Boga, przez którego wszystko 

żyje” 
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      Lekcja 70                                    Temat:       Razem z Jezusem 

(Mt 11, 28-30:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(28) Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 

jesteście, a Ja was pokrzepię.  

(29) Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem 

cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.  

(30) Albowiem  

jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Na tym etapie Adwentu słowa o braniu na siebie jarzma nie brzmią zbyt zachęcająco. 

Już i tak mamy wystarczająco dużo pracy związanej z przygotowaniem świąt. Niepokoimy 

się, czy nasze prezenty będą trafione, lub po prostu jesteśmy zmęczeni sprzątaniem i 

zakupami. A przecież mamy jeszcze nasze zwyczajne obowiązki – musimy jeździć do 

pracy, troszczyć się o rodzinę i prowadzić dom. 

Czy w takiej sytuacji słowa „odpoczynek” albo „relaks” nie brzmiałyby o wiele lepiej 

niż to kłopotliwe „jarzmo”? 

To, czego nam potrzeba, to odrobina wytchnienia. Jezus mówi nam jednak, że                   

Jego jarzmo jest słodkie, Jego brzemię lekkie, a kiedy pozwolimy Mu je złożyć na 

naszych już i tak obciążonych ramionach, znajdziemy ukojenie, za którym tęsknimy. Jak 

to możliwe? 

 

Jarzmo stosuje się po to, by para wołów mogła szybciej                 

i skuteczniej wykonywać swoją pracę. Wprzęgnięte w jarzmo 

woły idą tuż obok siebie, a ciężar rozkłada się na nie 

równomiernie, dzięki czemu ich praca jest o wiele łatwiejsza. 

 



Zapraszając nas do wzięcia na siebie swego jarzma, Jezus obiecuje, że będzie szedł tuż 

obok nas.  

 Kiedy jesteśmy wprzęgnięci w jedno jarzmo z Jezusem, nasze obowiązki 

wprawdzie nie znikają, ale ich wypełnianie staje się łatwiejsze.  

 Jezus dźwiga ciężar razem z nami. Poza tym, idąc wraz z Nim, ciągle się od 

Niego uczymy. 

 Jak woły idące w jarzmie, kroczmy ramię w ramię z Jezusem, a nasze życiowe 

zadania wydadzą nam się łatwe i lekkie, ponieważ będziemy mieli przed oczyma 

tylko kolejny krok.  
 

  
 

Nie skupiajmy się na tym, ile kroków mamy jeszcze przed sobą. Po prostu weźmy 

głęboki oddech i postawmy następny krok – z Jezusem obok.  

 

W odpowiednim czasie dojdziemy do celu. A ucząc się od Jezusa, z którym jesteśmy w 

jednej parze, dojdziemy do celu szybciej i poczujemy się mocniejsi. W rzeczywistości 

więc wzięcie na siebie jarzma Jezusa jest całkiem obiecującą perspektywą. 

 Zamiast stać się kolejnym ciężarem, jarzmo Jezusa pomaga nam dźwigać te, które już 

niesiemy. Łączy nas z najlepszym Towarzyszem drogi, jaki istnieje na świecie. Nie 

musimy już sami zmagać się z życiem. Jezus jest z nami, idzie tuż przy nas i niesie z nami 

nasz ciężar. 

 

„Panie, chcę wziąć na siebie Twoje jarzmo.  

 Chcę iść razem z Tobą i uczyć się od Ciebie”. 

 

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

 

 

  kolejny krok 

  jeszcze kolejny krok ... 
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Lekcja    71                                         Temat:  Błogosławiony czas Adwentu 

(Iz 41,13-20:  Biblia Tysiąclecia) 
 

(13) Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, 

przychodzę ci z pomocą. (14) Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku 

Izraelu! Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana - odkupicielem twoim - Święty 

Izraela. (15) Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, nowe, o podwójnym 

rzędzie zębów: ty zmłócisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną 

sieczkę; (16) ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty 

natomiast rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w Świętym 

Izraela. (17) Nędzni i biedni szukają wody, i nie ma! Ich język wysechł już z 

pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela. (18) Każę 

wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin.  

 

(19) Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki; rozkrzewię na 

pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. (20) Ażeby widzieli i 

poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła, że Święty 

Izraela tego dokonał. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jak już wspomnieliśmy wczoraj, w tych przedświątecznych dniach możemy czuć się 

nieco przytłoczeni. Od Bożego Narodzenia dzieli nas niewiele więcej niż tydzień, a na 

naszej liście spraw do załatwienia jest jeszcze tak dużo nieskreślonych pozycji. 

 Natłok spraw może sprawić, że zacznie nam brakować czasu dla Pana.  

Zamienię pustynię na 

pojezierze, a 

wyschniętą ziemię na 

wodotryski. 



Wiemy, że należy się modlić i czytać Pismo Święte, ale gdy budzimy się rano, 

natychmiast osaczają nas wszystkie codzienne obowiązki. Jest w nas jednak głębokie 

pragnienie, które tylko Bóg może zaspokoić. 
 

 W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Izajasz zachęca nas do picia ze 

źródeł Bożej miłości. 
 

 Odcięci od strumieni Bożej łaski i miłosierdzia, stajemy się „nagimi wzgórzami” i 

„wyschniętą ziemią”, opisaną w dzisiejszym fragmencie. Nasze serca, wyschnięte i 

kruche, przestają być wiernym odbiciem Bożej miłości. Zaczynamy być niecierpliwi i 

bezwzględni wobec innych. Koncentrujemy się na sobie lub tak bardzo przejmujemy się 

tym, co mamy do zrobienia, że zapominamy o potrzebach naszych znajomych czy 

współpracowników. 

Bez wątpienia Adwent to czas pracowity,                            

ale także błogosławiony. 
 Sprzyja temu, by kontemplować wierność naszego Boga, który obiecał zesłać 

Izraelitom Mesjasza i w tak cudowny sposób wypełnił tę obietnicę w Chrystusie. By 

wczuć się w sytuację brzemiennej Maryi oczekującej z przejęciem na to wyjątkowe 

Dziecko, które odmieni świat, i wpatrywać się w Józefa, troszczącego się z miłością o 

swoją Oblubienicę. 

 To czas rozważania cudu wcielenia – cudu 

dobroci Boga, który tak bardzo nas umiłował, że stał się człowiekiem dla 

naszego zbawienia. Taka modlitwa nakarmi nasze serce i przygotuje nas na wspaniałą 

uroczystość Narodzenia Pańskiego. 
 

Nawet jeśli nie możesz poświęcić na modlitwę tyle czasu, ile byś chciał, zawsze możesz 

kierować wzrok ku Panu w ciągu dnia. Pomoże ci to mieć stale w pamięci, po co kupujesz 

prezenty, przygotowujesz świąteczne potrawy i dekorujesz dom – po to, by przywitać 

Jezusa i ucieszyć się z Jego przyjścia na ziemię! 

Każdego dnia spróbuj choć na chwilę odsunąć na bok wszystkie sprawy do 

załatwienia i zacznij od tego, co jest w stanie naprawdę nasycić twoje serce – od 

przebywania z Panem! 

 

„Jezu, chcę się przygotować na Twoje przyjście w tegoroczne święta Bożego 

Narodzenia. Pomóż mi odkryć w sobie pragnienie Ciebie i naucz mnie pić ze źródeł 

Twojej miłości”. 

Ps 145,1.9-13    Mt 11,11-15 
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      Lekcja 72                                  Temat:    O adoracji eucharystycznej 

(Ps 1, 1-4.6:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi 

na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, (2) lecz ma 

upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla 

dniem i nocą.(3) 

 Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, 

które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, 

pomyślnie wypada. (4) Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr 

rozmiata.  

 (6) bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Ten biblijny obraz tchnie pokojem i bezpieczeństwem – wielkie drzewo rosnące nad 

płynącą wodą, z korzeniami wrośniętymi głęboko w żyzną glebę. Takie drzewo ma 

zagwarantowany stały dopływ wilgoci i substancji odżywczych. 

Czy nie byłoby wspaniale prowadzić takie właśnie spokojne, szczęśliwe życie? 

Podłączeni do życiodajnych źródeł, zawsze czulibyśmy się pełni energii, bezpieczni, 

nasyceni. 

 A oto dobra nowina – istnieje takie niewyczerpane, 

pełne wszelkiej obfitości źródło – Jezus.  
 

 Jak możemy podłączyć się do tego źródła?  

 

Gdy posłuchamy świętych, przekonamy się, że jest jeden wyjątkowo 

skuteczny sposób – adoracja eucharystyczna. 

 



 

 
 

Oto, co powiedziała na ten temat św. Katarzyna Labouré:  

 

„Ilekroć idę do kaplicy, staję w obecności naszego dobrego Pana i mówię do Niego: 

«Panie, oto jestem. Powiedz mi, czego ode mnie pragniesz»… A potem mówię Bogu o 

wszystkim, co jest w moim sercu. Opowiadam Mu wszystkie swoje cierpienia i radości, a 

potem słucham. Kiedy słuchasz, Bóg także będzie mówił do ciebie, ponieważ w obecności 

dobrego Pana należy i mówić, i słuchać. Bóg zawsze mówi do ciebie, gdy przychodzisz do 

Niego ze szczerością i prostotą”. 

 

Św. Katarzyna opisała odpoczynek i wytchnienie, jakiego doznawała w obecności 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Przynosiła Mu swoje troski i potrzeby, ale także 

siedziała i słuchała Jego głosu.  Była jak drzewo z dzisiejszego psalmu, spokojnie 

czerpiące z życiodajnych wód. My możemy czynić podobnie.  
 

 Adoracja eucharystyczna pozwala nam oderwać się od naszych 

codziennych zajęć.  

 Jest czasem słuchania, uczenia się i przyjmowania.  

 Czasem trwania w obecności Jezusa i radowania się Nim.  



Kiedy następnym razem będziesz uczestniczyć w adoracji eucharystycznej, spróbuj 

trwać przed Jezusem bez słów. Ciesz się Jego towarzystwem. Wchłaniaj pokój tych chwil 

przeznaczonych tylko dla Niego. Kiedy twoje myśli zaczną się rozpraszać, spróbuj 

wyobrazić sobie zasadzone nad płynącą wodą drzewo z dzisiejszego psalmu. Im więcej 

czasu będziesz spędzać z Jezusem, tym łatwiej ci będzie doświadczać Jego obecności i 

słyszeć Jego głos. Idź więc do Niego, by odpocząć nad płynącą rzeką i wchłaniać w siebie 

jej odżywcze, odświeżające wody. 

 

„Panie, dziękuję Ci za dar adoracji eucharystycznej. Naucz mnie cieszyć się 

Twoją obecnością”. 

 

Iz 48,17-19    Mt 11,16-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :                          

16 grudnia 2017 

 

 (Mt 17, 10 - 13:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (10) Wtedy zapytali Go uczniowie: Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że 

najpierw musi przyjść Eliasz? (11) On odparł:  

Eliasz istotnie przyjdzie 
 i naprawi wszystko. (12) Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie 

poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich 

cierpiał. (13) Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Do Bożego Narodzenia pozostało już tylko dziewięć dni! Wielu z nas przygotowuje się 

do spędzania świąt w gronie rodziny i krewnych. Rodzinne spotkania, przy całym ich 

uroku, mogą też wywoływać pewne napięcia. Może małżeństwo twojego brata przeżywa 

poważny kryzys i nie jesteś pewien, w jaki sposób on i jego żona będą odnosić się do 

siebie nawzajem. Może siostrzenica wprowadziła się do swojego chłopaka i przestała 

chodzić do kościoła. 

 

Nabierz otuchy! Bóg, który posłał „Eliasza”, by przygotował drogę 

Chrystusowi, z pewnością dziś może go posłać do twojej rodziny. 

 

Pomyśl, z jaką troską szykujesz się na odwiedziny bliskich. Nie szczędzisz trudu, by 

wysprzątać mieszkanie, przygotować potrawy, udekorować choinkę. Robisz wszystko, by 

twoi goście poczuli tę wyjątkową świąteczną atmosferę. 

 O ileż bardziej Pan uczyni wszystko, co potrzebne, aby przygotować twoich bliskich na 

przyjęcie Jezusa! Pomyśl, jak wiele uczynił do tej pory: 
 

Bóg posłał Eliasza w czasach Jezusa. 
 

Zanim Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną, pojawił się Jan Chrzciciel, aby 

przygotować Mu drogę. Wzywał do nawrócenia i poprawy życia. Chrzcił ludzi, którzy do 

niego przychodzili, aby byli gotowi na przyjście Mesjasza.  



Chociaż nie wszyscy przyjęli jego przesłanie, pamiętajmy, że wielu uczniów Jana 

Chrzciciela zostało później uczniami Jezusa. 
 

Bóg posłał Eliasza do ciebie. 
 

Na pewno znasz ludzi, których przykład wywarł na ciebie duży wpływ. Zaintrygowała 

cię ich wiara, znajomość Pisma Świętego, pokój i radość, jakimi promieniowali. Chciałeś 

spędzać z nimi czas i słuchać tego, co mieli do powiedzenia. To oni byli dla ciebie 

Eliaszem! To oni otworzyli ci oczy i serce na głębszą więź z Panem. 
 

Bóg posłał Eliasza do twoich bliskich. 
 

Możesz na to liczyć – Bogu zależy na tym, by mieć przygotowane drogi, na których 

będzie mógł działać w życiu twoich bliskich i przyjaciół. Módl się więc z ufnością o to, by 

Bóg posłał kogoś do tych, o których najbardziej się niepokoisz – do twojego dziecka, 

wnuka czy przyjaciela. Bóg o nich wie i chce obdarzać ich wszystkich swoim życiem. Oto 

dobra nowina! Nabierzmy otuchy. 

 

Eliasz jest blisko! 
 

„Ojcze niebieski, Ty pragniesz, aby wszyscy ludzie przyjęli Twego Syna! 

Ufam, że poślesz kogoś, kto przygotuje Ci drogę”. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



Nadeszła trzecia 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 kolejnego tygodnia na przygotowanie się 

do uroczystego świętowania. 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :                          

17 grudnia 2017 

 (1 Tes 5, 16 - 24:  Biblia Tysiąclecia) 
 

(16) Zawsze się radujcie, (17) nieustannie się módlcie! (18)  

W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 

Chrystusie względem was. (19) Ducha nie gaście, (20) proroctwa nie 

lekceważcie! (21) Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!  

(22) Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. (23) Sam Bóg 

pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i 

ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa 

Chrystusa. (24) Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Nieustannie? To chyba niemożliwe? 
 

Jednak nie traćmy ducha. Pawłowi nie chodzi o to, byśmy w dosłownym znaczeniu 

spędzali całe dni na modlitwie. Mówi on tu o pewnej postawie, o tym, byśmy niezależnie 

od tego, co akurat robimy, starali się zachować świadomość obecności Boga. 

Jeśli to także wydaje ci się dosyć radykalne, pomyśl o Maryi Pannie. 

Spróbuj wyobrazić sobie, o czym myślała na kilka dni przed narodzinami Jezusa. Jak 

wszystkie matki w stanie błogosławionym była wyczulona na każdy ruch Dzieciątka w 

swoim łonie. Wyobraź sobie, jak dotyka brzucha i uśmiecha się, czując ruchy Dziecka – 

nawet gdy Ono mocno kopie! Pomyśl, jak bardzo musiała uważać, by w uciążliwej 

wędrówce do Betlejem chronić swoje nienarodzone jeszcze Dziecko. 



 

Naśladując Maryję, czujną na każde poruszenie swego Dziecka, bądźmy i my czujni na 

każde poruszenie Ducha Świętego w naszym wnętrzu. Oczywiście, kobiecie w 

zaawansowanej ciąży łatwo jest pamiętać o życiu, które nosi pod sercem. Znacznie 

trudniej jest nam być czujnym na obecność mieszkającego w nas Ducha Świętego. 

 

 Istnieją jednak pewne proste sposoby, które pomagają pamiętać o Bożej 

obecności w ciągu dnia.  

 

1. Spróbuj wyznaczyć sobie kilka określonych momentów, w których zatrzymasz 

się na chwilę i zwrócisz ku Panu.  

2. Twoja modlitwa nie musi być wcale skomplikowana.  

3. Na przykład zacznij dzień od oddania Panu wszystkich spraw i zadań, które są 

przed tobą. 

4. Następnie, co trzy godziny zatrzymuj się na krótką modlitwę, powierzając Panu 

to, czym właśnie się zajmujesz, ludzi, których spotykasz.  

5. Na koniec dnia, przed pójściem spać, odmów Ojcze nasz, podziękuj Bogu za 

miniony dzień i przeproś Go za popełnione grzechy. 

 

Z czasem będzie ci coraz łatwiej stawać w obecności Pana. Może nawet zaczniesz 

odczuwać Jego poruszenia w swoim sercu, podobnie jak Maryja czuła ruchy Jezusa w 

swoim łonie! 

 

„Panie, pomóż mi trwać przy Tobie”. 
 

Iz 61,1-2a.10-11  (Ps) Łk 1,46b-50.53-54   J 1,6-8.19-28 

 

 

 

 

 

 


