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Rozważania: Diakonia Szkoły Animatora, skład: DKS WPraga 
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3. Niedziela Adwentu 

Iz 61, 1-2a.10-11; 
Łk 1, 46-50.53-54 (R.: 
por. Iz 61, 10b);  
1 Tes 5, 16-24;  
{Iz 61, 1};  
J 1, 6-8.19-28 

Zbawienie jest rzeczywiście niczym szata, w którą ubiera nas Bóg. 

Jest pięknym darem od Niego, który przykrywa naszą nagość. 

Przyodzianie w szaty zbawienia to też przywilej przyglądania się 

Bożym dziełom, a nawet posiadania udziału w zbawieniu innych 

ludzi. Dlatego właśnie mam się nieustannie radować, dziękować, 

modlić. Nie dlatego, że zmęczenie, porażka, grzech nic nie znaczą, 

lecz dlatego, że Pan daje mi zadania, które prowadzą mnie i innych 

do uświęcenia. „Nie jestem Chrystusem” – tak Jan zaczyna mówić 

o sobie, tak zaczyna odpowiedź, tak zaczyna ewangelizować. Czy 

potrafię tak jak Jan uznać swoją małość, być odbiciem Bożego 

blasku i całe swoje życie ukierunkować na Niego? 
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Lb 24, 2-7.15-17a; 
 Ps 25 (24), 4-9 (R.: 4b);  
{Ps 85 (84), 8};  
Mt 21, 23-27 

I ja i Ty często rozważamy najrozmaitsze opcje przedstawiania Panu 

Bogu „prawdy” o sobie. Dochodzi już czasem do perfekcjonizmu 

w kombinatorstwie stosowanym, ..., myślimy sobie: Tak tego nie 

powiem, bo wyjdzie, że jestem małej wiary, ale z drugiej strony nie 

mogę się przyznać do tamtego, bo „zjedzą” mnie ludzie. A Pan Bóg 

kocha konkrety! Ciebie kocha! Całego Ciebie! I chce, żebyś 

przyszedł i powiedział: Oto ja. A to jest moje życie „takie” i „takie”. 

I ratuj mnie, Boże, bo sam nie dam rady, bo pragnę Ciebie. Naucz 

mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
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So 3, 1-2.9-13;  
Ps 34 (33), 2-3.6-7.17-
19.23 (R.: 7a);  
Mt 21, 28-32 

„Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom, aniżeli 

nauczycielom, bardziej doświadczeniu, aniżeli doktrynie, bardziej 

życiu i faktom, aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego 

jest pierwszą i niezastąpioną formą misji”. (Redemtoris missio, 42) 

Żyj słowami Ewangelii – czyń. To wystarczy. 
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Rdz 49, 2.8-10;  
Ps 72 (71), 1-4b.7-8.17 
(R.: por. 7);  
Mt 1, 1-17 

Pan Bóg ma zawsze dla nas plan. Zawsze większy niż moglibyśmy 

się tego spodziewać. Jeżeli będziemy słuchać Jego słowa, to zaprosi 

nas do wielkich rzeczy i naszymi rękami będzie czynił cuda. Myślę, 

że Roboam czy Aminadab nie mieli pojęcia w jak wielkim planie 

uczestniczą. 
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Jr 23, 5-8;  
Ps 72 (71), 1-2.12-13.18-
19 (R.: por. 7);  
Mt 1, 18-24 

Święty Józef jest trochę jak „mistrz drugiego planu”. Czasem nawet 

nie zdajemy sobie sprawy jak dużo w historii zbawienia zależało 

właśnie od niego – od tego, czy posłucha głosu Boga, czy zawierzy 

wezwaniu usłyszanemu we śnie. Gdyby tego nie zrobił – gdyby nie 

przyjął Maryi do siebie – jakie szanse miałaby Maria na urodzenie 

i wychowanie Syna w tamtej kulturze? Obserwował wszystko 

z boku, niewiele pojmując. W historii spisanej na kartach Pisma nie 

pojawia się ani jedno słowo. Tymczasem nie tylko przez „tak” 

Maryi Słowo mogło bezpiecznie przyjść na świat – ale również za 

sprawą niezwykłej decyzji Józefa. Myślę że możemy czasem 

odnaleźć się w postaci Józefa – jako patrona spraw, których nie 

pojmujemy, na które patrzymy z boku i wydaje nam się że jesteśmy 

tylko obserwatorem wielkich dzieł – tymczasem stanowimy ich 

kluczową część.  
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Sdz 13, 2-7.24-25a;  
Ps 71 (70), 3-4a.5-6b.16-
17 (R.: por. 8 ab);  
Łk 1, 5-25 

„Nie bój się ...........(tu wpisz swoje imię), bo twoja modlitwa została 

wysłuchana”. Pan Bóg pamięta, i widzę jak szczere słowa mojej 

modlitwy wypełniają się w swoim czasie. Czy potrafię być 

czujny/na, uważny/na i dostrzec wysłuchaną modlitwę, 

i podziękować Bogu za hojność. Może na wypełnienie się słów 

czekałem/łam 10 lat, może 1 rok, może 2 miesiące, 1 dzień, ... Czy 

potrafię dostrzec wierność Boga, i podziękować za to, że słucha, jest 

uważny, i spełnia te prośby, które dadzą mi życie, są zgodne z Jego 

wolą, są bliskie Jego sercu, ..., bo kocha, i troszczy się, jak Ojciec, 

który więcej wie, widzi niż ja ... 
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 Iz 7, 10-14 ;  

Ps 24 (23), 1-4b.5-6 (R.: 
por. 7c i 10b);  
Łk 1, 26-38 

Dla kogo ja dziś mogę być znakiem najważniejszego Znaku Boga 

dla ludzi? Do kogo Bóg posyła mnie (podobnie jak Gabriela) 

w ostatnią sobotę przedświątecznych szaleńczych przygotowań, by 

przypomnieć o Najważniejszym? 
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4. Niedziela Adwentu  

2 Sm 7, 1-5.8b-
12.14a.16;  
Ps 89 (88), 2-5.27.29 (R.: 
2a);  
Rz 16, 25-27;  
{Łk 1, 38};  
Łk 1, 26-38 

Kiedy Bóg przychodzi przekracza oczekiwania, wyobrażenia 

i granice człowieka. Pan tym, którzy mu służą obiecał dużo więcej 

niż sami oczekują. Oferta Dawida brzmi dość zabawnie wobec tego 

co przygotował dla niego Bóg. Dawid martwi się tym co 

zewnętrzne, codzienne, logiczne i dostrzegalne. Z drugiej strony 

Maryja. Nie planuje, nie zamyka Boga jedynie w zewnętrznych 

formach, ale pozwala mu zacząć od sedna sprawy – od swego serca. 

Czasami możemy tak bardzo pragnąć budowy Bożego Kościoła, że 

zapomnimy kto jest jej prawdziwym kierownikiem. Pozwólmy 

przejąć kontrolę nad naszym życiem Dziecku, które przekracza 

nasze wyobrażenie Boga. Chrystus nadchodzi. Chce wejść do 

Twego serca. Pozwól się zaskoczyć! 

2
2
.1

2
 

1 Sm 1, 24-28;  
1 Sm 2, 1.4-8d (R.: por. 
1a);  
Łk 1, 46-56 

Uwielbiam Boga, który jest wierny, w Słowie które niezawodnie się 

wypełnia, w wysłuchanych prośbach. Tak jak uwielbiała Go Anna 

i Maryja. Spojrzę na przeszłość i podziękuję Bogu za to co już się 

dokonało dzięki Niemu, na przyszłość zaś spojrzę z nadzieją 

i w poczuciu bezpieczeństwa, że Pan czuwa i dotrzymuje obietnic. 
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Ml 3, 1-4; 4, 5-6;  
Ps 25 (24), 4-5.8-10.14 
(R.: Łk 21, 28);  
Łk 1, 57-66 

Bóg wysyła Jana Chrzciciela, aby przygotował drogę Jezusowi, aby 

prostował przed Nim ścieżki i głosił nadchodzące Królestwo Boże. 

W naszym życiu też spotykamy proroków, którzy niosą nam 

Ewangelię. Czasem to księża, siostry zakonne, głęboko wierzące 

osoby z rodziny, czy wspólnoty, a czasem zupełnie nieznajomi albo 

znajomi żyjący daleko od Boga. 

Kto w tym adwencie szczególnie pokazywał mi Pana? Kto 

przygotowywał mnie na Jego przyjście? Czy moje serce jest już 

gotowe na przyjęcie Chrystusa? Dla kogo ja byłem znakiem 

przypominającym o zbliżającym się Bożym Narodzeniu 

i świadectwem, że warto na nie czekać? 
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NA MSZY RANNEJ: 
2 Sm 7, 1-5.8b-
12.14a.16;  
Ps 89 (88), 2-5.27.29 (R.: 
por. 2a);  
Łk 1, 67-79 

Dziś ostatni dzień przygotowań przedświątecznych. Pewnie Twój 

dom rozbrzmiewa teraz brzękiem garnków, szumem odkurzacza, 

głosami bliskich. Pan zaś przychodzi z pytaniem, które wgniata 

w fotel: „Czy zbudujesz Mi dom na mieszkanie?” Czy jestem 

gotowy na tak wielkie przedsięwzięcie? Nie tylko na odkurzenie 

kątów, które zamieszkuję od lat, ale na zbudowanie wszystkiego od 

nowa? Czy pozwolę Mu, by On zbudował mi mieszkanie tak, jak 

obiecał Dawidowi? By zamiast mieszkać w mroku i cieniu śmierci, 

pozwolić Mu pokierować moimi krokami na drogę pokoju ... 
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Uroczystość 
Narodzenia Pańskiego  

MSZA W NOCY:  
Iz 9, 1-3.5-6;  
Ps 96 (95), 1-3.10a.10c-
13 (R.: por. Iz 11);  
Tt 2, 11-14; 
{ Łk 2, 10-11};  
Łk 2, 1-14 
MSZA W DZIEŃ:  
Iz 52, 7-10;  
Ps 98 (97), 1-6 (R.: 3c);  
Hbr 1, 1-6;  
J 1, 1-18 

Rozważanie to piszę w pierwszą niedzielę adwentu. I staję wobec 

Bożego słowa, które opowiada o narodzinach Pana, bezradny. Bo 

nie znam jeszcze odpowiedzi na fundamentalne pytanie: czym jest 

dla mnie Boże Narodzenie. Próbuję od innej strony. Po co Bóg 

zdecydował się na taki krok i przyszedł na świat? „By dzielić z nami 

trudy i znoje” – podpowiada kolęda. Ok. Czyli Bóg chce dzielić ze 

mną moje rozczarowania, moje zagubienie, niepewność, razem ze 

mną przeżywać cierpienie, … Tylko czy ja chcę to przeżywać 

z Nim? Czy to wspólne wędrowanie jest samoistne, czy wymaga ode 

mnie decyzji i zaangażowania? Może podjęcia konkretnych 

życiowych wyborów, zrobienia kolejnego kroku? Jakich? W którym 

kierunku? Może Boże Narodzenie jest dla mnie właśnie okazją do 

nawrócenia, szansą na prawdziwy przełom? 
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Święto św. Szczepana, 
pierwszego męczennika. 

Dz 6, 8-10; 7, 54-60 ;  
Ps 31 (30), 3c-
4.6.8ab.16-17 (R.: por. 
6a);  
{Ps 118 (117), 26a i 27a};  
Mt 10, 17-22 

Dziś między żłóbkiem, gwiazdą i pastuszkami staje przed nami 

postać męczennika, świętego Szczepana. Ze zdziwieniem patrzymy 

na jego krew, ból i śmierć – przecież są Święta, jest słodko, anielsko, 

a z głośników płyną melodie kolęd opowiadających o wołku 

i osiołku. A jednak bardzo piękne jest, że to właśnie dziś Kościół 

czci pierwszego męczennika za wiarę. Jest to potrzebne, byśmy nie 

zapomnieli o co w tym wszystkim chodzi; żebyśmy nie zatrzymali 

się na słodkości i cudowności, ale dostrzegli istotę narodzin Jezusa 

Chrystusa. Miłość przyszła na świat. Miłość większa niż śmierć. 
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Święto św. Jana Apostoła 
i Ewangelisty. 

1 J 1, 1-4;  
Ps 97 (96), 1-2.5-6.11-12 
(R.: 12a);  
J 20, 2-8 

Zaledwie kilka dni temu świętowaliśmy Wcielenie Pana Jezusa – 

narodziny Życia. Św. Jan nie był co prawda naocznym świadkiem 

tego wielkiego wydarzenia, ale był jednym z pierwszych, którzy 

objawione im Życie przyjęli i za Nim podążyli. On, usłyszawszy 

o Życiu, które pokonało śmierć, ponaglony chęcią spotkania, 

wybiegł Mu naprzeciw. "Myśmy je widzieli, o nim świadczymy 

i głosimy wam [...]". Spotkanie z Życiem nie pozwala usiedzieć na 

miejscu, prawda? 
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1. Niedziela po 
Narodzeniu Pańskim. 
Święto Świętej Rodziny 
Jezusa, Maryi i Józefa.  

Syr 3, 2-6.12-14;  
Ps 128 (127), 1-5 (R.: 
por. 1a);  
Kol 3, 12-21;  
{Kol 3, 15a.16a};  
Łk 2, 22-40 

Liturgia słowa w niedzielę Świętej Rodziny ukazuje nam rangę 

rodziny w Bożym planie zbawienia – nie tylko tej świętej, w której 

nasz Zbawiciel dorastał w posłuszeństwie. W oczywisty sposób, 

droga do zbawienia każdego z nas rozpoczyna się w rodzinie – 

takiej, do jakiej powołał nas Bóg. On dobrze wie, że w naszych 

rodzinach kształt każdej osoby wykuwa się pośród radości 

i cierpliwości, ale też w trudzie, cierpieniu, rozczarowaniu, grzechu. 

Niedawno sami byliśmy dziećmi, niedługo może staniemy się 

rodzicami. Bóg błogosławi naszemu trudowi i zapewnia o wielkich 

owocach budowania codziennej miłości do naszych bliskich. Tak jak 

cały Kościół, tak rodzina każdego z nas jest Mistycznym Ciałem 

Chrystusa – to dar i zadanie. 
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Piąty dzień w oktawie 
Narodzenia Pańskiego.  

1 J 2, 3-11;  
Ps 96 (95), 1-3 5b-6 (R.: 
11a);  
{Łk 2, 32};  
Łk 2, 22-35 

Postać Symeona jest jedną z najpiękniejszych na kartach Ewangelii 

– doświadcza spełnienia, rozpoznaje Bożą obecność. Żył po to by 

oznajmić światu, że widzi Mesjasza. W sumie to jest cel życia 

każdego z nas. Zastanówmy się co my faktycznie określamy jako cel 

naszego życia? Czy szczęście spotkania z Jezusem nam wystarcza? 

Czy gdyby wszystko inne poszło nie tak, a została relacja z Jezusem 

– bylibyśmy szczęśliwi? 
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Szósty dzień w oktawie 
Narodzenie Pańskiego.  

1 J 2, 12-17;  
Ps 96 (95), 7-10 (R.: 
11a);  
Łk 2, 36-40 

Jan Chrzciciel zostaje nam dziś postawiony za przykład jako ten, 

który rozpoznał i przyjął przychodzącego Boga, zaświadczył o Nim 

swoim życiem. My także mamy świadczyć naszym życiem, że Boże 

Narodzenie dzieje się naprawdę. Jaką słabość w sobie postaram się 

dziś przemienić na lepsze, aby móc bardziej otworzyć się na Boga? 
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Siódmy dzień w oktawie 
Narodzenia Pańskiego.  

1 J 2, 18-21;  
Ps 96 (95), 1-2.11-12.13 
(R.: 11a);  
{J 1, 14.12};  
J 1, 1-18 

Świadomość bycia dzieckiem Bożym – o tym dziś przypomina nam 

Bóg. Perspektywa powtórnego przyjścia Jezusa może napawać nas 

strachem. Może, ale nie powinna, gdy uświadomimy sobie 

i przypomnimy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Znamy Jezusa i już 

kiedyś przyjęliśmy Go, możemy więc tylko czekać na czas, gdy tak 

jak psalmista będziemy mogli zaśpiewać z radością: „Niech się 

cieszy niebo i ziemia raduje (...) przed obliczem Pana, bo 

nadchodzi”. W naszym życiu często zdarza się, że wszystko wydaje 

się rozsypywać i sprzeciwiać wobec Boga, wobec naszych 

przekonań i wiary. Wtedy szczególnie musimy pamiętać, że 

zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym i to On jest w nas 

źródłem Prawdy, to On nas spaja i On jednoczy nas z Kościołem. 
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Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi. 

Lb 6, 22-27;  
Ps 67 (66), 2-3.5.8 (R.: 
2a);  
Ga 4, 4-7;  
{Hbr 1, 1-2};  
Łk 2, 16-21 

Maryja przebywa z Bogiem i jest cała dla Niego. I wielokrotnie nie 

rozumie tego, co dzieje się w jej życiu, ale zaufała i teraz słucha, 

i czeka, i czyni, a nie działa. A kiedy Ty spoglądasz na nią, kiedy 

patrzysz z perspektywy swojego życia – czy potrafisz tak jak ona 

być po prostu? Czy w ogóle próbujesz? Czy ta absolutnie 

niesamowita abstrakcja życia Cię przyciąga? 
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Wsp. św. św. Bazylego 
Wielkiego i Grzegorza 
z Nazjanzu, Biskupów 
i Doktorów Kościoła. 

1 J 2, 22-28;  
Ps 98 (97), 1-4 (R.: por. 
3c);  
{Hbr 1, 1-2};  
J 1, 19-28 

Jan bardzo wyraźnie uznaje, że to, co czyni nie dzieje się jego mocą. 

Nie utożsamia siebie z jakąkolwiek wielkością. Mówi do tych, 

którzy zdecydowali się wyruszyć, ... 

Jest głosem wołającego na pustyni – kto może usłyszeć na odludziu 

jego słowa? Jego wołanie roznosi się po pustkowiu – są tam tylko ci, 

których w to miejsce zaprowadziła decyzja. Chodzisz czasem na 

pustynię? Pozwalasz sobie odłączyć się od świata i nie słuchać przez 

chwilę jego (a może swojego) głosu? 
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1 J 2, 29 – 3, 6;  
Ps 98 (97), 1. 3c-6 (R.: 
por. 3c);  
{J 1, 14.12};  
J 1, 29-34 

Czy znam Pana Jezusa? Jaki jest? Co go bawi? O czym lubi 

rozmawiać? Czy ja Go próbuję poznać? On właśnie przyszedł na 

świat. Czy przyszedł również dla mnie? A może minęły mi kolejne 

święta pod znakiem śledzia i prezentów pod choinką? Może Pan 

Jezus, który przyszedł, jest dla mnie tylko symbolem? Jak sobie Go 

wyobrażam? Czy poznam Go, gdy przyjdzie ponownie? Czy ujrzę 

nad Nim – jak Jan Chrzciciel – Bożego Ducha? 
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2. Niedziela po 
Narodzeniu Pańskim. 

Syr 24, 1-2.8-12;  
Ps 147, 12-15.19-20 (R.: 
J 1, 14);  
Ef 1, 3-6.15-18;  
{por. 1 Tm 3, 16};  
J 1,1-18 

Słowa modlitwy św. Pawła „Niech da wam światłe oczy serca, 

byście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania ...” poruszają 

mnie ilekroć je czytam. Z jednej strony poruszająca jest świadomość 

modlitwy Apostoła za nas, świadomość troski Kościoła 

uwielbionego o moje życie. Z drugiej zaś – są to słowa, które 

wzywają do ciągłego rozpoznawania powołania: czym jest, ale też – 

czym nie jest. Te słowa rzucają wciąż światło na moje życie – 

w którym wielokrotnie mogę zgubić się w pogoni za własnymi 

wyobrażeniami – gdy tymczasem moim powołaniem jest bycie 

świętym, pełnym Bożej chwały i mocy. 
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1 J 3, 11-21;  
Ps 100 (99), 1-5 (R.: 1a);  
J 1, 43-51 

Spotykanie Jezusa, poznawanie Go przemienia moje życie. Za 

każdym razem kiedy myślę, że Go znam, sytuacje w moim życiu 

weryfikują, na ile ufam Jezusowi, na ile buduję na sobie, na innych 

ludziach. Droga mojego życia to droga uczenia się ufności Jezusowi, 

którego raz wybrawszy za Pana i Zbawiciela, każdego dnia na nowo 

wybierać chcę. 
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Uroczystość 
Objawienia Pańskiego. 

Iz 60, 1-6;  
Ps 72 (71), 1-2.7-8.10-13 
(R.: por. 11);  
Ef 3, 2-3a.5-6;  
{Mt 2, 3};  
Mt 2, 1-12 

Być gwiazdą we wspólnocie, w Ruchu, w Kościele? Tak, ale 

Betlejemską. Nie błyszczeć, tylko wskazywać Światłość Prawdziwą 

– Wschodzące Słońce wszystkim ludziom: poszukującym, 

wątpiącym, obojętnym, niewierzącym, przeciwnym. Prowadzić do 

Jezusa przez – w pewnych aspektach – neopogański świat. 
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1 J 3, 22 – 4, 6;  
Ps 2, 7-8.10-11 (R.: 8a);  
{Mt 4, 23};  
Mt 4, 12-17.23-25 

Gdy spotykasz ludzi z „tego świata” co robisz? Rozejrzyj się. 

Pomyśl o tych, którzy nie trawią Kościoła, uśmiercili Boga, oziębli 

w relacji z Nim, zrezygnowali z Niego, a może nigdy nie odnaleźli. 

Postaw ich przed sobą (może wypisz imiona). Jak często zanosisz 

ich Bogu? Jak często prosisz, aby uzdrowił ich serca, to co się 

w nich popsuło, co zostało zranione, odrzucone? Rozmawiasz 

z Nimi o Chrystusie? Pokazujesz Go swoim życiem? 
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1 J 4, 7-10;  
Ps 72 (71), 1-4b.7-8 (R.: 
por. 11);  
{Łk 4, 18-19};  
Mk 6, 34-44 

Jeśli nie masz już nic, tylko puste ręce (i może tylko kilka chlebów 

i ryby) to jesteś w podobnej sytuacji co uczniowie. Wtedy właśnie 

możesz dawać, wtedy właśnie Jezus czyni cuda, a Ty możesz być 

Jego narzędziem – świadomym swego ubóstwa i ograniczeń, 

zupełnej zależności od Boga. 
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1 J 4, 11-18;  
Ps 72 (71), 1-2.10-13 (R.: 
por. 11);  
{por. 1 Tm 3, 16};  
Mk 6, 45-52 

Od Bożego Narodzenia minęły ponad dwa tygodnie – czy wciąż jest 

we mnie radość z tego, że sam Chrystus narodził się dla mnie 

i ufność, że On czuwa? Apostołowie spotykając Jezusa na co dzień, 

widząc cuda, które czynił, podczas burzy na jeziorze szybko 

zapomnieli o tym, że On ma moc i nie opuszcza ich nawet na 

chwilę. Święty Paweł pisze dziś w pierwszym czytaniu, że w miłości 

nie ma lęku, a doskonała miłość usuwa lęk – czy w codziennym 

życiu, swoich troskach i trudnościach, pamiętam o Bożej miłości 

i odwzajemniam ją całym swoim sercem, duszą i umysłem? 
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1 J 4, 19 – 5, 4;  
Ps 72 (71), 1-
2.14.15bc.17 (R.: por. 
11);  
{Łk 4, 18-19};  
Łk 4, 14-22a 

Jesteś zwycięzcą! Nie ogłoszonym na chwilę przez ludzi, ale 

nazwanym tak przez Ojca, Boga Wszechmogącego. Nieważne, jak 

głębokie są Twoje rany, jak bardzo jesteś uwikłany w grzech. 

Nieważne, za kogo uważają Cię inni ludzie. Jezus chce dziś uwolnić 

właśnie Ciebie, Tobie ofiarować łaskę i swoją miłość. Czego więcej 

potrzeba Ci do szczęścia? 
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Niedziela. Święto Chrztu 
Pańskiego. 

Iz 42, 1-4.6-7;  
Ps 29 (28), 1-2.3ac-
4.3b.9b-10 (R.: 11b);  
Dz 10, 34-38;  
{por. Mk 9, 6};  
Mk 1, 6b-11 

Dzisiejsze słowa z Księgi Izajasza są dla mnie pięknym przykładem 

jak Boże Natchnienie przewyższa najbardziej światłą ludzką myśl. 

Zapowiedź nadejścia Mesjasza prorok napisał mniej więcej 2465 lat 

temu. Zawarł je w słowach, które, bez jakiegokolwiek komentarza, 

były zrozumiałe i aktualne dla ludzi przez kolejne dziesięciolecia 

i wieki, niezależnie od epoki historycznej czy nurtu w kulturze. Są 

takie i dziś. Któż z nas nie potrzebuje światła, otwarcia oczu, 

wyzwolenia z więzienia i wyrwania z ciemności? Prostota i konkret 

Bożego Słowa w porównaniu z mętną i wątpliwą mądrością 

ludzkich wywodów jest momentami porażająca. Oby to 

rzeczywiście Ono nas prowadziło, a nie mamiący pozorami prawdy 

świat. 
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Hbr 1, 1-6;  
Ps 97 (96), 1-2.6-7.9.12 
(R.: por. 7c);  
{Mk 1, 15};  
Mk 1, 14-20 

Jezus nieustannie szuka ludzi, którzy chcieliby iść za Nim, głosić 

zbawienie, odnajdywać zagubionych braci, wlewać nadzieję do serc 

złamanych. Jezus po to powołał Apostołów i po to powołał kiedyś 

Ciebie – jesteś wybranym uczniem Pana, jesteś animatorem – 

ożywiającym. Zostałeś wezwany by głosić Królestwo Boże tam 

gdzie żyjesz, uczysz się, pracujesz. Zostałeś wezwany by budować 

wspólnotę miłości i przyprowadzić innych do Jezusa. Czy cieszysz 

się ze swojego powołania? Czy patrzysz na to jak na wielki 

zaszczyt? Czy rodzi się w Tobie wdzięczność? – Co czujesz? 
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Hbr 2, 5-12;  
Ps 8, 2a.5-9 (R.: por. 7);  
{1 Tes 2, 13};  
Mk 1, 21-28 

Jezus nauczał z mocą – nie jak uczeni w piśmie, ale jak ten, który 

jest władcą, szafarzem mocy. Obdarzony przez Ojca godnością 

mesjańską posiadł wszystko, należy do niego słońce, wszystkie 

gwiazdy, rośliny, zwierzęta, czas i każdy atom. Jednak to nie 

wszystko. Jest bowiem również moim władcą. Władcą moich myśli, 

pragnień, marzeń, planów, upadków i powstań, moich skarbów 

i każdej ze sfer mojego życia. Czy aby na pewno? 
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Hbr 2, 14-18;  
Ps 105 (104), 1-4.6-9 (R.: 
por. 8a);  
{J 10, 27};  
Mk 1, 29-39 

Człowieczeństwo Jezusa – to Święta tajemnica Bożego planu 

zbawienia i niepojęty Dar dla nas. Oto Stwórca uniża się dla 

stworzenia. Pamięć o tym, że Jezus prawdziwie był człowiekiem, 

może stać się dla nas wielkim wsparciem w codzienności. Sama 

myśl o tym, że On doznawał uczuć, pokus, bywał zmęczony, głodny 

– może być pokrzepieniem. Jezus poznał i ukochał nasze 

człowieczeństwo! I sam, z wszystkimi ludzkimi ograniczeniami, 

wydał swoje ciało na służbę dla innych ludzi. 
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Hbr 3, 7-14;  
Ps 95 (94), 6-11 (R.: por. 
8);  
{Mt 4, 23};  
Mk 1, 40-45 

Jedno z najbardziej czułych zdań, które do mnie przemawia: Jeśli 

chcesz możesz to uczynić! Jest w tym i prośba, i nadzieja, 

i poddanie! Wszystkie potrzebne, by doświadczyć dotknięcia 

Bożego Słowa. Ale ciekawe co potem? No właśnie, co jest po tym 

jak doświadczysz łaski od Jezusa – idziesz to ogłosić, zatrzymujesz 

dla siebie, czy wreszcie idziesz złożyć ofiarę, czyli oddać hołd 

Bogu? Co jest potem – to dobre pytanie! Ile mamy choćby 

wdzięczności czy większej wiary i zaufania, gdy doświadczymy 

znaku od Boga. 
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Hbr 4, 1-5.11;  
Ps 78 (77), 3.4bc.6-8 (R.: 
por. 7b);  
{2 Kor 5, 19};  
Mk 2, 1-12 

Na drodze do zbawienia spotykamy różne przeszkody, tak jak 

przeszkodą dla niosących paralityka był tłum przed domem Jezusa, 

a dla uczniów św. Pawła było usłyszane Słowo „nie wejdą do mego 

odpoczynku”. Słyszymy dziś jednak wezwanie do tego aby 

rozszerzyć horyzont naszego myślenia i nie spoglądać tylko na to co 

„przeszkadza”, ale z wiarą to pokonywać i zobaczyć Boży pomysł 

na to, jak On chce mnie przyciągnąć do Siebie. Co jest dzisiaj tym 

co mi „przeszkadza”? Jaką przeszkodę ostatnio pokonałam/em 

i z perspektywy czasu widzę, że była ona dla mnie dobrem? 
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Wsp. św. Antoniego, 
Opata  

Hbr 4, 12-16;  
Ps 19 (18), 8-10.15 (R.: 
por. J 6, 63);  
{Mk 2, 17};  
Mk 2, 13-17 

Słowo przenika człowieka. Przenika tak, że aż boli. Ten ból jest 

jednak słodki, prowadzi do uzdrowienia, tak jak oczyszczana rana, 

która piecze. A co wtedy, gdy Słowo mnie nie przenika, nie boli? 

Wtedy przyglądam się postawie psalmisty, który tak jak ja zna moc 

Słowa, wychwala Je, a potem przyznaje: „któż jednak dostrzega 

swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są zakryte przede mną.” 

Wtedy odkrywam, że Słowo ma drugie Imię – Jezus. Wtedy widzę, 

że już samo przebywanie z Nim przynosi uzdrowienie. Tylko czy ja 

chcę z Nim przebywać tak gorliwie jak On tego chce? Jezus 

przyszedł teraz zjeść i wypić ze mną – z chorym, z grzesznikiem. 

Czy nie krzyczy we mnie faryzeusz, który drwi z grzeszności, 

lekceważy słabość i nie chce ich pokazać Zbawicielowi? 

 


