
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

7 grudnia 2020 

Lekcja  69                       Temat:   Cel Adwentu - przyjście do Jezusa 
 

Łk 5,17-26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli 
ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł 
uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się 
go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, 
wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa.  
On widząc ich wiarę rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczeni w 
Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. Któż On jest, że śmie mówić 
bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał 
ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych?  Cóż jest łatwiej 
powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź?  Lecz 
abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do 
sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!  I natychmiast wstał 

wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc 
Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: 

przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W pewnym sensie Adwent wprowadza nas w tę samą sytuację duchową, w jakiej znalazł 

się sparaliżowany człowiek i jego przyjaciele w dzisiejszej Ewangelii.  

Spróbujmy uświadomić sobie, jakim torem biegły ich myśli. Kiedy usłyszeli, że Jezus 

przebywa w pobliżu, na pewno bardzo zapragnęli Go zobaczyć. W przeciwnym razie nie 

zdecydowaliby się na tak radykalne działanie jak rozebranie dachu.  

Wierzyli, że Jezus naprawdę uzdrawia i dlatego byli gotowi na każdy trud, aby tylko 

przynieść do Niego swego przyjaciela. A kiedy wreszcie spotkali Jezusa i doświadczyli Jego 

uzdrawiającej mocy, odeszli z sercami wypełnionymi radością.  

Tęsknota, wiara, trud i radość. 

 



Czy nie jest to dobry program również na nasze przeżywanie Adwentu?  

Podobnie jak mężczyźni z Ewangelii, my także pragniemy zobaczyć Jezusa.  

Chcemy znaleźć się w Jego obecności i zostać uzdrowieni. W każdym z nas jest ta 

tęsknota, nawet w tych, którzy nie potrafią ubrać jej w słowa. Jest tak dlatego, ponieważ 

zostaliśmy stworzeni dla Chrystusa i, jak mówi św. Augustyn,  

niespokojne są serca nasze, dopóki w Nim nie spoczną. 

Kiedy wzbiera w nas taka tęsknota, odpowiedzmy na nią aktem wiary, jak tamci 

mężczyźni. Wiary w to, że Jezus naprawdę nas kocha i pragnie naszego dobra; że jest w 

stanie nawet naginać prawa natury, aby dotykać nas swą uzdrawiającą miłością.  

Słysząc w dzisiejszym czytaniu o tym, że Pan jest tak bardzo blisko nas, rozniecajmy w 

sobie tę tęsknotę tak, by skłoniła nas do działania. Niech trud tych czterech mężczyzn, 

którzy przynieśli do Jezusa swego chorego przyjaciela, zainspiruje nas do podjęcia wysiłku 

szukania Pana – na przykład przez dłuższą modlitwę lub poświęcenie więcej niż zwykle 

czasu na lekturę Pisma Świętego. Ale nasza tęsknota i trud to dopiero początek.  

Pamiętajmy, że głównym celem tego wszystkiego jest przyjście do Jezusa.  

A Pismo Święte mówi nam, że każdy, kto przychodzi do Jezusa z wiarą, 

odchodzi z radością. Jego życie zostaje przemienione, ponieważ spotkał Syna Bożego, 

który kierowany miłością ku nam zszedł na ziemię jako nasz Zbawca. Odkrywajmy więc w 

sobie taką tęsknotę. Wyznawajmy wiarę. Podejmujmy trud, by przybliżać się do Jezusa. 

Czyńmy to, a rozradują się nasze serca!  

„Jezu, pomóż mi w tym Adwencie rozebrać dach mojego serca,                          

abym mógł Cię spotkać.” 

Iz 35,1-10    Ps 85,9-14 

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!  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. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: Odwagi! 

Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by 

zbawić was. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy 

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

na stepie;  spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód; badyle w 

kryjówkach, gdzie legały szakale - na trzcinę z sitowiem.  Będzie tam droga czysta, którą nazwą 

Drogą Świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż, i głupi nie będą się tam wałęsać.                

Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią ani się tam znajdzie, ale tamtędy pójdą 

wyzwoleni. Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze 

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



 

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

8 grudnia 2020 

Lekcja  70                                       Temat: Żyć na chwałę Boga   
 

Łk 1,26-38 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 

Nazaret,  do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było 
na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:  

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, 

Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. Ona zmieszała się na te słowa 
i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.  Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.  Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz 
imię Jezus.  Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 
Jego praojca, Dawida.  Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie 
będzie końca.  Na to Maryja rzekła do anioła:  

Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?   

Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.  A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która 
uchodzi za niepłodną.  Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.  Na to rzekła Maryja:  

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!  

Wtedy odszedł od Niej anioł. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Fragmenty biblijne przewidziane na dzisiejszą Mszę świętą były od dawna natchnieniem 

dla nauczania Kościoła o niepokalanym charakterze poczęcia Maryi.  

Warto jednak zastanowić się nad tym, dlaczego w ogóle Bogu zależało na 

tym, aby objawić nam tę nieprawdopodobną tajemnicę.  



Oto podpowiedź: ponieważ łaska otrzymana przez Maryję przy Jej poczęciu jest 

zapowiedzią tej łaski, której zadatek otrzymujemy na chrzcie, a która ujawni się w pełni, gdy 

dołączymy do Maryi w niebie.  

Jakie były pierwsze słowa wypowiedziane przez anioła Gabriela, gdy ukazał się Maryi? 

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

Te same słowa powtarzamy odmawiając modlitwę Zdrowaś Maryjo. Greckie słowo 

charis, czyli „łaska”, oznacza błogosławieństwa już udzielone, a także te udzielane obecnie.  

Jak powiedział jeden z teologów, Maryja została „całkowicie, doskonale i trwale 

obdarzona przez Boga niezasłużoną łaską”.  

Tak więc obchodząc uroczystość Niepokalanego Poczęcia świętujemy to, że  

Bóg w swoim miłosierdziu wylał swą łaskę na Maryję, a teraz 

nieustannie wylewa ją przeobficie na każde ze swoich dzieci. 

Takie jest nasze dziedzictwo!  

Chociaż nie począłeś się wolny od grzechu pierworodnego jak Maryja, nie oznacza to, że 

Bóg poskąpił ci swojej łaski. Wręcz przeciwnie, niczego bardziej nie pragnie niż napełniać 

cię nią po brzegi, abyś nie ulegając fałszywym powabom grzechu mógł kiedyś oglądać Go 

twarzą w twarz w ojczyźnie niebieskiej.  

Jak mówi Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, Bóg w Chrystusie „napełnił nas 

wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich” (Ef 1,3).  

Innymi słowy, w Chrystusie Bóg sprawił, że pewnego dnia możemy stać się podobni do 

Maryi – święci, doskonali i na wieki z Nim zjednoczeni.  

Odważ się dziś powiedzieć sobie samemu: „Jestem pełen łaski!”. 

Rozraduj się tym, co Bóg dla ciebie uczynił. Świętuj Jego miłosierną miłość.  

I dziękuj Maryi za to, że stała się dla nas tak pięknym wzorem życia w łasce, 

którą Bóg nam daje!  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że dałeś nam Niepokalaną Maryję za Matkę i za to, że 

mamy w Niej tak wspaniały wzór wiary!” 

 

 

 

 



Rdz 3,9-15 

Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem 

Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci 

powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem 

jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego 

drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta 

odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam.  Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to 

uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu 

będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.  

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a 

potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. 

Ps 98,1-4 

Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił. Zwycięstwo zgotowała Mu 

Jego prawica i święte ramię Jego. Pan okazał swoje zbawienie: na oczach narodów objawił 

swą sprawiedliwość.  Wspomniał na dobroć i na wierność swoją wobec domu Izraela. 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego.  Radośnie wykrzykuj na cześć 

Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie! 
Ef 1,3-6.11-12 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił 

nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie.                

 W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani 

przed Jego obliczem.  Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez 

Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli,  ku chwale majestatu swej łaski, którą 

obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie 

występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej 

mądrości i zrozumienia,  przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego 

postanowienia, które przedtem w Nim powziął  dla dokonania pełni czasów, aby wszystko 

na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.  W 

Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje 

wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli po to, byśmy istnieli ku chwale Jego 

majestatu - my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

9 grudnia 2020 

Lekcja  71                                           Temat:  Skieruj swój wzrok ku "górze" 
 

Iz 40,25-31 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

  

 Z kimże byście mogli Mnie porównać, tak, żeby Mi dorównał? - mówi 

Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? - Ten, który w 

szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej 
siły nikt się nie uchyli.  Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz: Zakryta jest moja 
droga przed Panem i prawo me przed Bogiem przeoczone? Czy nie wiesz tego? Czyś nie 
słyszał? Pan - to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi.  
     On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona.  On dodaje mocy 
zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc 
młodzieńcy,  lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez 
zmęczenia, bez znużenia idą. 
 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Czy pamiętasz historię Abrahama?  

Pewnej nocy Bóg wywołał go na zewnątrz i powiedział:  

„Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić; (…) Tak liczne będzie 

twoje potomstwo” (Rdz 15,5).  

W tym czasie Abraham i jego żona, oboje w podeszłym wieku, byli bezdzietni. Bóg jednak 

obiecał im niezliczone potomstwo – cały naród, który stanie się błogosławieństwem dla 

świata.  

Mijają stulecia i w dzisiejszym pierwszym czytaniu widzimy potomstwo Abrahama żyjące 

we wstydzie na wygnaniu w Babilonie. Wprawdzie są liczni, ale przez swój grzech i 

niewierność Panu stali się nie błogosławieństwem lecz pośmiewiskiem. Jednak wśród tego 

poniżenia pojawia się głos proroka, który każe im, wzorem Abrahama, spojrzeć w gwiazdy i 

uwierzyć w Boże obietnice.  



Jak kiedyś wydawało się niemożliwe, że Abraham stanie się ojcem niezliczonego 

potomstwa, tak teraz wydaje się niemożliwe, by Bóg sprowadził ich z powrotem do ojczyzny. 

On jednak to właśnie uczyni. Przebaczy im wszystkie grzechy i poprowadzi ich w długą 

drogę powrotną do Jerozolimy.  

A ci, którzy Mu zaufali, „odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez 

zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40,31).  

 Czy czujesz się znużony?  

 Czy są w twoim życiu sprawy, które budzą w tobie niepokój i lęk?  

 A może nie potrafisz poradzić sobie z jakimś grzechem, który odbiera ci 

nadzieję i radość?  

W każdej z tych sytuacji, idąc za przykładem naszych przodków w wierze, podnoś oczy w 

górę. Zrób to od razu dzisiejszego wieczoru.  

Wyjdź na dwór i popatrz w gwiazdy. Postaw się w sytuacji Abrahama spoglądającego w 

niebo. Dołącz do wygnańców w Babilonie, którzy byli pierwszymi słuchaczami słów z 

dzisiejszego czytania. I patrząc w gwiazdy przypomnij sobie obietnice, które Bóg ci złożył w 

Chrystusie.  

Jezus obiecał, że będzie z tobą, że usłyszy cię, gdy do Niego zawołasz, że zetrze każdą łzę 

z twoich oczu i wybaczy ci każdy twój grzech. Obiecał karmić cię swoim Ciałem i Krwią, 

abyś mógł biec bez znużenia. A przede wszystkim obiecał, że nigdy nie przestanie cię 

kochać.  

 

„Panie, patrząc w gwiazdy, które stworzyłeś, uwielbiam Twoją miłość.” 

 

Ps 103,1-4.8.10    Mt 11,28-30 

 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 

pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i 

pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje 

jest słodkie, a moje brzemię lekkie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

10 grudnia 2020 

Lekcja  72                                     Temat: Bóg, który przychodzi z pomocą 
 

Iz 41, 13-20  (Biblia Tysiąclecia) 
 

  

   Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci:  

Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. 

Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana - 
odkupicielem twoim - Święty Izraela. Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, nowe, o 
podwójnym rzędzie zębów: ty zmłócisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną 
sieczkę;  ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast 
rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w Świętym Izraela. Nędzni i biedni szukają 
wody, i nie ma! Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę 
ich Ja, Bóg Izraela. Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód 
pośrodku nizin. Zamienię pustynię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski.                      
Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki; rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i 
bukszpan obok siebie. Ażeby widzieli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to 
uczyniła, że Święty Izraela tego dokonał. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Pierwsi słuchacze tych słów stali w obliczu wielkiego wyzwania. Po kilkudziesięciu latach 

bycia na wygnaniu w Babilonie mieli wyruszyć w długą podróż do swojej ojczystej 

Jerozolimy.  

 Co jednak tam zastaną, jeśli uda im się dotrzeć na miejsce?  

 I jak wiele trudów przyjdzie im znosić podczas wędrówki?  

Zdając sobie sprawę z tych wszystkich problemów, Izajasz przekazuje ludowi Bożą 

obietnicę – sam Pan przyjdzie im z pomocą.  

Ten, który w przeszłości okazał swoją potęgę wybawiając ich, obiecuje uczynić to 

ponownie. Ale co to oznacza w praktyce?  

Proroctwo jest bardzo poetyckie. Przed idącym ludem góry obrócą się w proch. Na 

wyschniętych wzgórzach wytrysną źródła. Na pustyni rozkrzewi się bujna roślinność.  



Mówiąc krótko, Bóg uczyni wszystko, aby pomóc im iść naprzód – zwłaszcza gdy 

wędrówka będzie się przeciągać. Pokaże im, że mogą na Niego liczyć; wyzwoli ich i 

doprowadzi do domu. Zaiste, jest to przesłanie pełne nadziei!  

Przesłanie to skierowane jest również do ciebie. Bóg pomoże ci przezwyciężyć wszystkie 

przeszkody na drodze do Niego.  

 Jaki jest teraz twój największy problem?  

 Jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz najbardziej?  

 Jakie przeszkody przed sobą widzisz?  

Wiedz, że twój kochający i wszechmocny Bóg przyjdzie ci z pomocą. On będzie szedł 

wraz z tobą.  

Czasami skruszy „górę”, dając ci wewnętrzne natchnienie, które zmobilizuje cię do 

pokonania złego przyzwyczajenia czy nałogu, będącego przeszkodą w drodze do nieba i 

napełni ufnością w moc łaski Bożej.  

Innym razem wyprowadzi „źródło” z wyschniętej ziemi, dając pocieszające 

doświadczenie swojej miłującej obecności, która leczy rany serca i uzdalnia do 

podejmowania trudu pojednania z bliską osobą.  

Uczyni cię zielonym, owocującym „drzewem”, przynaglając do pomocy komuś w 

potrzebie lub większego zaangażowania w życie parafii czy wspólnoty. Nie wiesz z góry, w 

jaki dokładnie sposób Bóg wypełni wobec ciebie swoje obietnice, ale na pewno to zrobi.  

 Uwierz, że On może dokonać cudów uzdrowienia i uwolnienia.  

 I równie mocno uwierz, że On idzie wraz z tobą przez wszystkie pustynie, jakie 

napotykasz w swojej podróży.  

 

„Panie, liczę na Ciebie. Wierzę, że Ty mnie wybawisz i przyjdziesz mi z pomocą.” 

 

Ps 145,1.9-13   Mt 11,11-15 

Zaprawdę, powiadam wam:  

Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana 

Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest                       

niż on. 

 A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie 

gwałtowni zdobywają je.  Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.  A jeśli 

chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha! 
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Lekcja  73                                           Temat:  Jezus zaprasza nas do siebie 
 

Mt 11,16-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku 

dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom:  

Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; 

biadaliśmy, a wyście nie zawodzili.  Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni 

mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: Oto żarłok              

i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez 

swe czyny.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jezus porównuje „to pokolenie”, czyli współczesnych sobie Żydów odrzucających Jana 

Chrzciciela z powodu jego surowości i jednocześnie zarzucających Jezusowi zbytnią 

swobodę, do kapryśnych dzieci, które domagają się, by towarzysze zabaw zawsze spełniali 

ich zachcianki – by tańczyli, gdy grają rytmiczne melodie, a płakali, gdy nucą żałobne pieśni.  

Jezus nigdy nie schlebiał ani tłumom, ani zwierzchnikom, nie starał się też spełniać ich 

zachcianek. Oświadczył im po prostu:  

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

Innymi słowy, akceptując coś lub odrzucając, patrzmy na owoc, jaki to przynosi, a nie na 

to, czy jest to zgodne z obowiązującymi obecnie poglądami.  

Możemy uznać dzieci z dzisiejszej Ewangelii za głupiutkie i niedojrzałe. Jednak analiza 

ich postawy może pomóc nam pełniej otworzyć się na Jezusa w tegoroczne święta Bożego 

Narodzenia.  

Naturalnie wszyscy jesteśmy grzesznikami, toteż nie oczekujmy, że Jezus będzie 

przychylał się do naszych opinii czy upodobań, które sami często jesteśmy skłonni szybko 

porzucić.  



Nie oczekujmy też od Niego, że będzie się wpisywał w nasze precyzyjnie wymyślone 

plany. Raczej wsłuchujmy się w tę melodię, jaką On gra.  

 Do jakiego tańca nas zaprasza?  

 Czy chce, byśmy wyszli z wąskich kolein swojego myślenia i otworzyli się na to, 

co On nam daje?  

 A może proponuje nam nowy sposób spotkania z Nim?  

 Jak to może wyglądać?  

Dla niektórych z nas będzie to oznaczać podjęcie wspólnych działań z innymi wierzącymi, 

chociaż nie podzielają do końca naszych przekonań w kwestiach liturgii czy polityki.  

Może poczujesz przynaglenie Jezusa, by zaprzestać wreszcie osądzania i krytykowania 

sąsiadki, która twoim zdaniem wciąż zadziera nosa.  

Może spróbujesz zrozumieć punkt widzenia ludzi z innych środowisk społecznych i w 

innej sytuacji materialnej niż twoja własna, a przez to spojrzeć na te osoby w nowy sposób.  

A może Duch Święty wzywa cię do zdystansowania się od rozmów, które nie są budujące 

i niczemu dobremu nie służą. Im bardziej oderwiesz się od siebie a zaczniesz, na ile to tylko 

możliwe, dostrajać się do myśli i czynów Jezusa, tym bardziej się do Niego przybliżysz. A to 

pomoże ci pełniej Go przyjąć, gdy nadejdzie czas świętowania Jego narodzenia.  

Pieśń królestwa rozbrzmiewa, a Jezus zaprasza nas do siebie. 

Nie pozwólmy, aby cokolwiek nam w tym przeszkodziło!  

 

„Jezu, chcę iść za Tobą, zamiast oczekiwać od Ciebie, że to Ty pójdziesz za mną.”  

 

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

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela:  

Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na 

drodze, którą kroczysz. O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak 

rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale. Twoje potomstwo byłoby jak piasek, i jak 

jego ziarnka twoje latorośle. Nigdy by nie usunięto ani wymazano twego imienia sprzed 

mego oblicza! 
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Syr 48,1-4.9-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Następnie powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia.                 
On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę.  Słowem Pańskim 
zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień.  Jakże wsławiony jesteś, 
Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że tobie jest równy?  

Ty, który zostałeś wzięty w skłębionym płomieniu, na wozie, o koniach ognistych.                 
O tobie napisano, żeś zachowany na czasy stosowne, by uśmierzyć gniew przed 
pomstą, by zwrócić serce ojca do syna, i pokolenia Jakuba odnowić.  

Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem                  

i my na pewno żyć będziemy. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Szczęśliwi – ale czy wszyscy i czy na pewno?  

Czy był szczęśliwy król Achab, który nazwał tak chwalonego w dzisiejszym czytaniu 

proroka Eliasza „dręczycielem Izraela” (1 Krl 18,17) albo królowa Izebel, która nastawała 

na jego życie (1 Krl 19,1-3), czy inni władcy, którym wytykał błędy?  

Święci mają to do siebie, że często budzą zachwyt dopiero po śmierci, ale za życia bywają 

niewygodni lub niezrozumiani. Ich gorliwość obnaża naszą miernotę, kręcenie się wokół 

siebie, duchowe lenistwo.  

Jak powiedział o jednym z polskich kanonizowanych świętych jego współbrat zakonny: 

„Święty to on na pewno był, ale co myśmy tu z nim mieli, to tylko my wiemy”.  

Święci budzą w nas dyskomfort, ponieważ pokazują niezbicie, że jednak można na tym 

świecie żyć nauką Jezusa. Dlatego mamy tendencję, by traktować ich jako postacie 

absolutnie wyjątkowe, obdarzone nadludzką wręcz mocą, ulepione z innej gliny niż my, szare 

żuczki, które nie mają co się wysilać, bo przecież i tak nigdy nie dojdą do tego poziomu.  

 



Tak właśnie w Starym Testamencie przedstawiany był prorok Eliasz i takie skojarzenia 

budził w Żydach z czasów Jezusa. Oczekiwali, że zabrany niegdyś do nieba w ognistym 

rydwanie, przyjdzie powtórnie w trudnym dla Izraela czasie, aby wszystko naprawić i 

odnowić.  

Właśnie ten temat poruszyli w rozmowie z Jezusem Jego uczniowie, spragnieni widoku 

spektakularnej chwały proroka. Tu jednak czekało ich zaskoczenie. Jezus oznajmił bowiem, 

że Eliasz już przyszedł, ale nie został rozpoznany. Przyszedł w dobrze im znanej osobie Jana 

Chrzciciela.  

W kontekście tej Ewangelii słowa czytania: „Szczęśliwi, którzy cię widzieli” (Syr 48,11) 

nabierają nowego znaczenia.  

Szczęśliwi ci, którzy potrafią z pokorą dostrzec Boże działanie w drugim człowieku – 

rozpoznać tych zwyczajnych świętych, których mamy wokół siebie, których może dobrze 

znamy, a których głęboka wiara, dobroć, zaparcie się siebie często nas zawstydzają.  

Błogosławiony ten dyskomfort, który każe nam przyjść do Jezusa z całą swoją nędzą                   

i wyznać Mu, jak bardzo potrzebujemy Jego miłosierdzia. A taka postawa jest już początkiem 

świętości.  

 

„Panie, tylko Ty jesteś święty, ale udzielasz tej świętości ludziom, którzy są blisko 

Ciebie. Spraw, abym widząc w innych Twoje działanie, zapragnął przyjść do Ciebie                            

i zmienić swoje życie.”  

 

Ps 80,2-3.15-16.18-19      Mt 17,10-13 

Wtedy zapytali Go uczniowie: Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi 

przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. 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.  Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie 

Chrzcicielu. 

 

 

 

 

 

 



Druga Niedziela Adwentu 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

13 grudnia 2020                           
 

J 1,6-8.19-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.  Nie był on 
światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości.  

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i 
lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie 
jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. 
Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli 
dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?  Odpowiedział: Jam 
głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz.                    
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: 
Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani 
prorokiem? (26) Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą.  

Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie,   

który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego 
sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. 

                
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Obchodzimy dziś Niedzielę Gaudete czy, jak czasami mówią dzieci, niedzielę „różowej 

świeczki” w wieńcu adwentowym. Jest to dzień radości – radości, według słów św. Pawła, 

nieustannej i możliwej „w każdym położeniu” (1 Tes 5,16.18).  

Z czego mamy się dziś radować? Z tego, że Jezus jest blisko!  

W dzisiejszej Ewangelii przysłani z Jerozolimy przez żydowskich przywódców kapłani i 

lewici wypytują Jana Chrzciciela o to, kim on właściwie jest? Jan odpowiada, że nie jest 

Mesjaszem, który miał przyjść wybawić Izraela, że jedynie daje o Nim świadectwo 

nawołując: „Prostujcie drogę Pańską” (J 1,23).  



A potem Poprzednik Pański, jak nazywany jest Jan Chrzciciel w tradycji wschodniej, 

oznajmia kapłanom niezwykłą nowinę: „Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie”                   

(J 1,26).  

To właśnie On jest Mesjaszem. Tak świętym, że Jan nie śmiałby nawet rozwiązać Mu 

rzemyka u sandałów. Ale wysłannicy przybyli z Jerozolimy nie ucieszyli się z bliskości 

Mesjasza – nie byli w stanie Go dostrzec.  

Jezus jest także blisko nas, ale i nam może być trudno Go rozpoznać.  

 W wirze świątecznych przygotowań.  

 W żałobie po kimś ukochanym.  

 W lęku o przyszłość.  

 W poczuciu własnej bylejakości.  

Chociaż wiara mówi nam, że Jezus jest w tym wszystkim, to jednak często trudno nam 

odczuć Jego obecność pośród nas. Nawet Jan nie od razu Go rozpoznał:  

„Ja Go przedtem nie znałem, ale (…) ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem 

Bożym” (J 1,33-34). 

 Co sprawiło, że Jan jednak rozpoznał w Jezusie, jednym z setek Żydów przybywających 

na brzeg Jordanu, Mesjasza? Duch Święty. Jezus nazywa Go „Duchem Prawdy”, który 

prowadzi nas „do całej prawdy” (J 16,13).  

To On wskazał Janowi Syna Bożego.  

Duch Święty jest Tym, który także nas otwiera na obecność Jezusa i ukazuje nam, kim 

On jest. Jan próbował uświadomić tym, którzy go wypytywali, że przeoczyli coś bardzo 

ważnego.  

Duch Święty otwiera nasze oczy, abyśmy nie przeoczyli Jezusa obecnego w naszym 

życiu. Jezus nie chowa się przed nikim; dał nam swego Ducha, aby każdy mógł Go poznać.               

I jest to powód do radości.  

 

„Duchu Święty, otwórz mi oczy, abym dziś zobaczył Jezusa obecnego                       

w mojej codzienności.” 

 

 

 

 

 

 



Iz 61,1-2a.10-11       (Ps)   Łk 1,46b-50.53-54      1 Tes 5,16-24 

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, 

by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;                            

aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich 

zasmuconych, 

Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty 

zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak 

oblubienicę strojną w swe klejnoty. (Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe 

zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów. 


