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28.11.2017 

Dn 2,31-45; Dn 3,57-63a; Ap 2,10c;  
Łk 21,5-11 

W centrum dzisiejszej perykopy są dwa zwroty: „Strzeżcie się” oraz „Nie trwóżcie się!”. Jezus 
przygotowuje uczniów na to, że będą im się przytrafiały mało przyjemne rzeczy. Ostatecznie 
przecież któreś pokolenie będzie świadkiem końca. Ale zanim się to stanie, historia przyniesie 
wiele bolesnych i trudnych rzeczy. Dlatego słyszymy, że mamy się z jednej strony strzec, ale z 
drugiej – nie bać. Strzec się, to znaczy żyć z uwagą, obserwować, myśleć, włączać codzienne 
wydarzenia w modlitwę, aby nie dać się zwieść. Ale nie zapominać, że wszystko jest w ręku 
Boga, więc – choćby się paliło i waliło – nie można dać się ogarnąć trwodze. Strzec się, to 
znaczy patrzeć odważnie do przodu, ze świadomością tego, że prawdopodobnie mamy przed 
sobą nie tylko same piękne chwile. Ale póki Bóg z nami, któż przeciw nam? Warto strzec się 
też w tym znaczeniu, aby nie dawać do siebie przystępu temu, co może nas wyprowadzić w 
pole. Ale nie reagować paniką, kiedy noga się nam powinie. Czy żyję z uwagą, z otwartymi 
oczami? Jakie sprawy napełniają mnie trwogą, lękiem? Poproś Jezusa, aby ogarnął Cię wraz z 
nimi i zamknął w swoim Sercu. 
 
 
29.11.2017 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Dn 3,64-70; Ap 2,10c; 
Łk 21, 12-19 

1.   Przedziwny jest ten dzisiejszy tekst Ewangelii. Jezus mówi, że spotka nas krzywda, że 
przyjdą prześladowania, ale że wtedy tak naprawdę będziemy mogli dać świadectwo, tzn. 
pokazać, czy Bóg i wiara w Niego są dla nas najwyższą wartością. Już w tym miejscu naszego 
rozważania możemy się zatrzymać i zapytać samych siebie o hierarchię wartości. I nie chodzi 
tylko o tę hierarchię, którą wyznajemy, deklarujemy – ale też o tę, którą rzeczywiście żyjemy. 
Bo one nie zawsze są ze sobą zbieżne. 
2.   To, do czego zachęca Jezus, to nie przygotowywanie sobie żadnej obrony. Nie tylko 
słownej. W innym miejscu mówi, żeby nie stawiać oporu złemu. O co tak naprawdę chodzi? O 
to, by nie odpowiadać pięknym za nadobne, by za pomocą agresji nie niszczyć agresji, bo to 
nie ma sensu. On sam obiecuje, że da nam mądrość, której nikt nie będzie mógł się oprzeć.A 
Jego mądrość to krzyż, to przebaczenie, to miłość czynna, która niszczy zło, nie niszcząc nigdy 
człowieka (grzesznika). Aby tę mądrość otrzymać, potrzeba się na nią otworzyć i zaufać 
Jezusowi, że włos z głowy mi nie spadnie. A w to tak często trudno nam uwierzyć. Tak bardzo 
byśmy chcieli być zabezpieczeni ze wszystkich stron. Na ile ufasz Bogu? Na ile przyjmujesz 
Jego mądrość, która nie zawsze jest kompatybilna z ludzką mądrością? 

 
 
 
30.11.2017 

Iz 49,1-6 lub Rz 10,9-18; Ps 19,2-5ab; J 14,6b.9c; 
Mt 4,18-22 

Poproś dziś Pana o łaskę wierności w kroczeniu za Bogiem. 
1.  Zadziwiająca jest reakcja Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana na słowo Jezusa. Nie sam fakt 
pójścia za Jezusem, ale sposób, w jaki podjęli decyzję. Jezus przechodzi, nie znają Go. Może 
coś o Nim słyszeli, ale niewiele, bo to jest sam początek działalności Jezusa. Dopiero co wrócił 
z pustyni… Coś w sposobie bycia Jezusa sprawiło, że zatrzymali na Nim swój wzrok. Przecież 
nie był jedynym przechodzącym w tym miejscu człowiekiem. I wtedy Jezus zwraca się do nich 
słowami: Pójdźcie za Mną! W jednej chwili zostawiają wszystko i idą. Za nieznanym 
człowiekiem. W nieznane. Co czuli? Jakie myśli były w ich głowach? Co nimi kierowało? 
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2.  Pierwsi uczniowie zostawiają wszystko i idą za Jezusem. Ale czy zawsze trzeba zostawić 
wszystko by iść za Bogiem? Jeśli nie, to jak realizować to wezwanie do pójścia za Jezusem w 
tym, co jest naszym teraz? „Zostawić wszystko” nie musi oznaczać radykalnego pozostawienia 
tego, co jest łodzią naszego życia. Może chodzić o pewne uporządkowanie. Może trzeba 
ukierunkować jej kurs na Boga. Może skorygować kierunek naszego życia. Może pewne rzeczy 
zostawić, żeby podjąć inne. Pójść za Bogiem w byciu żoną, mężem, byciu matką, ojcem, byciu 
osobą konsekrowaną, byciu księdzem. Co to oznacza dla Ciebie? Poproś Boga, aby dał Ci 
zobaczyć, jak bardziej możesz pójść za Nim w tym, co jest Twoim życiem. 
 
 
01.12.2017 

Dn 7,2-14; Dn 3,77-82; Łk 21,28;  
Łk 21, 29-33 

1.   Po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii mogą rodzić się w nas różne uczucia, możemy też 
stawiać sobie pytanie dlaczego taki tekst pod koniec roku liturgicznego? Słowo Boże jest żywe 
i skuteczne, zatem czego ma dokonać w moim sercu dzisiaj, jak ma je ukształtować, co 
dotknąć i przemienić? 

Odpowiedź, że taki tekst, bo to koniec roku liturgicznego jest niewystarczająca. Może bardziej, 
po to takie Słowo, by lepiej przygotować nas na adwent, bo ten czas jest wszak oczekiwaniem 
na Przyjście Mesjasza, a w naszej sytuacji – czekaniem na  paruzję. 
2.   Popatrz w swoje serce i zauważ, co w nim się rodzi na myśl o końcu świata – myśl o 
Twojej śmierci. Co chciałbyś zatrzymać, co trudno Ci byłoby zostawić, czego najbardziej byś 
żałował? Gdzie w tym wszystkim jest Twoja relacja z Bogiem? Porozmawiaj szczerze z 
Jezusem o tym, czego dotknęła dzisiejsza Ewangelia w Tobie. 
 
 
 
02.12.2017 

Dn 7,15-27; Dn 3,83-87.56; Łk 21,36;  
Łk 21, 34-36 

1.   Serce ludzkie może być ociężałe wskutek różnych rzeczy. Być może nie obżeramy się i nie 
upijamy, ale czy to oznacza, że pokusa konsumpcjonizmu nas ominęła? A codzienne troski – te 
małe i wielkie. Czy nie przesłaniają nam czasem horyzontu naszego życia? Czy zastanawiasz 
się czasem, w którą stronę idziesz? Ku czemu kierujesz swoje pragnienia, tęsknoty, porywy 
serca? 

Żeby zdać sobie z tego sprawę, musisz się na chwilę zatrzymać i wejść w siebie. Po 
zewnętrznych emocjach, które ujawniasz i których doświadczasz, nie da się tego stwierdzić. 
Musisz wejść wgłąb siebie, by to poczuć. U progu czasu Adwentu podaruj sobie odrobinę 
luksusu, by się zatrzymać i przyjrzeć się swojemu życiu. Czy nie ma w nim ociężałości? Co 
mnie blokuje, spowalnia? 

2.   Ten dzień przyjdzie jak potrzask. Zwierzę idzie sobie przez las i nagle jego noga zostaje 
uwięziona w potrzasku, który był ukryty. Bóg z jednej strony jest „przewidywalny” (trzeba 
umieć rozpoznawać znaki czasu o których Jezus mówił), z drugiej zaś strony jest jak 
„potrzask”. Dlatego nasz Pan wzywa nas do czuwania i modlitwy, byśmy nie przegapili 
momentu Jego przyjścia – nie tylko na końcu czasów (nie wiemy, kiedy to będzie), ale też 
Jego przychodzenia codziennie, tu i teraz. Czuwaj i módl się w każdym czasie, tzn. bądź w 
stałej relacji do Boga. Jest to możliwe, pomimo naszych słabości i upadków. Bo wierność to 
nie jest bezgrzeszność, lecz stała dyspozycja by walczyć o relację do Tego, którego się kocha i 
naśladuje. 
 
 

http://mateusz.pl/czytania/2017/20171201.html#czytania
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03.12.2017 

 Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; 1 Kor 1,3-9; Ps 85,8;  
Mk 13,33-37 

Czasem spada na nas nagle, czasem dojrzewa powoli, wspomagane kaprysami losu albo 
kolejnym fiaskiem naszych dobrych chęci – poczucie, że wszystko dzieje się tak, jakby Boga 
nie było. Mamy wrażenie, jakbyśmy błąkali się po wielkim domu, który nam zostawił, 
wyjeżdżając w daleką podróż. Czy rzeczywiście tu był? Czy powróci kiedyś? Skąd tyle zła? Jak 
długo jeszcze? Zgiełk pytań, na które nie możemy znaleźć odpowiedzi. A może przestaliśmy 
już pytać? Dziś zaczyna się Adwent – czas powrotu do zapomnianych pytań, czas spodziewania 
się, czas nadziei. 
Chrześcijanin chcąc wytrwać na ewangelicznej drodze musi ustawicznie doskonalić swoją 
czujność. Jest to droga ciągłych niespodzianek. Spotykają się bowiem na niej dwa odmienne 
światy: Boży i księcia ciemności. Spotkanie z nimi wymaga wielkiej czujności. Stąd 
Chrystusowe wezwanie: „Czuwajcie!”. 
Łaska działa zawsze zaskakująco. To interwencja Boga, której formy nigdy nie można 
przewidzieć. Raz przychodzi w drugim człowieku, innym razem ukryta jest w słowie pisanym; 
trafia w nasze serca przez wydarzenia i natchnieniem oświeca umysły; pojawia się w blaskach 
wschodzącego słońca i spada razem z błyskiem piorunu. Trzeba być ustawicznie nastawionym 
na odbiór Bożych znaków i słuchanie Jego tajemniczej mowy. Jak radiotelegrafista nie może 
zasnąć, lecz musi uważać na każdy sygnał dochodzący z aparatów nadawczych, tak człowiek 
wędrujący ewangeliczną drogą musi być otwarty na odbiór każdego znaku pochodzącego od 
Boga. Ewangeliczna droga to wielka i pasjonująca przygoda, to spotkanie z żywym Bogiem. 
Niewielu katolików odkrywa jej piękno i czar. Sprowadziliśmy religię do kilku praktyk 
religijnych, co w rezultacie staje się balastem przysłaniającym Boga. Czas odmawiania pacierza 
i pobytu w kościele staje się niewygodnym obowiązkiem, a nie przygodą pełną napięcia, życia, 
niespodzianki. Jest to owoc zlekceważenia wezwania Chrystusa: „Czuwajcie!”. Do śpiących, 
roztargnionych, leniwych głos Boga nie dotrze. Oni spotkania z Nim nie przeżyją. 
Ci, którzy chcą odkryć w religii żywe napięcie, jakie istnieje w spotkaniu z Bożym światem, 
winni przeczytać, dostępną w języku polskim, niewielką książeczkę Carlo Carretto „Szukałem 
i znalazłem” (Warszawa, 1986). Autor dzieli się w niej swymi przeżyciami na drodze 
poszukiwania i odnalezienia Boga żywego. Mówi o swoim czuwaniu w ewangelicznym 
znaczeniu tego słowa. Jest to wymowny znak, że i we współczesnych czasach są ludzie 
traktujący na serio Chrystusowe wezwanie: „Czuwajcie!”, a zarazem dowód na to, że 
czuwającym objawia się Bóg. 
Ewangeliczne czuwanie nie jest jednak wyłącznie wyczekiwaniem na interwencję Boga. Na 
Chrystusowej drodze człowiek może zostać zaatakowany przez zło. Dysponuje ono nie tylko 
ogromną, wprost przerażającą siłą, ale również niezwykle wyrafinowanymi metodami. Trzeba 
wielkiej bystrości umysłu, by rozpoznać wszystkie jego przynęty, na które chce zwabić 
człowieka i sprowadzić go z ewangelicznej drogi, oraz dużo roztropności, by nie wpaść 
w zastawione przez nie sidła. Jeden moment nieuwagi może się skończyć tragicznie. Świadczy 
o tym dramat apostołów z Getsemani, którzy zlekceważyli wezwanie Mistrza i zamiast czuwać, 
posnęli. Uderzenie przyszło wtedy, gdy byli zupełnie nie przygotowani. W jednym momencie 
ponieśli klęskę. 
Ci, którzy chcą na nowo przemyśleć metody działania zła we współczesnym świecie, winni 
przeczytać w ramach adwentowej lektury niewielką książeczkę Andr‚ Frossarda „36 dowodów 
na istnienie diabła” (Poznań, 1987). Francuski konwertyta nadał jej ciekawą formę. Jest to 
zbiór listów, jakie pisze diabeł do dziennikarzy. Przypomina w tym inną znaną pozycję wydaną 
w języku polskim przed kilku laty: C. St. Lewisa „Listy o moralności” (Warszawa, 1980), na 
którą składa się korespondencja starego diabła do młodego. Obie pozycje umożliwiają głębsze 
spojrzenie na zło istniejące w świecie i zagrożenie istnienia wielkich wartości, z jakimi należy 
się liczyć na co dzień. 
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Adwent jest czasem czuwania. Chodzi o gotowość podjęcia intensywnej współpracy z łaską 
Bożą i odparcia każdego ataku zła. To nie przypadek, że Chrystus na początku Adwentu 
zaledwie w sześciu zdaniach aż trzy razy woła: „Czuwajcie!”. 
Praca aktem miłości 
Język Ewangelii to język życia, język samego Syna Bożego, który mówi zrozumiałymi dla nas 
zdaniami. Chcąc ukazać sens naszego doczesnego życia, posługuje się On prostymi 
porównaniami. Otrzymujemy zadania wyznaczone przez przedsiębiorcę. On na jakiś czas 
„odjeżdża”, lecz zakład produkcyjny nadal pracuje. Wróci o nieustalonej godzinie. Odbierze 
owoce pracy każdego. Oceni, nagrodzi lub ukarze. Nieważny jest rodzaj wyznaczonej pracy, 
ważne jest, jak ona została wykonana. Liczy się jakość. Warto więc postawić pytanie: Co 
decyduje o jakości naszej pracy? 

Elementów jest kilka. Niewątpliwie pierwszym z nich jest samo umiłowanie pracy. Obojętnie 
czy ja piszę książkę, czy myję naczynie, jeśli chcę być szczęśliwym, muszę to czynić z miłością. 
Napisanie dobrej książki stanowi równie wielki tytuł do radości, jak staranne mycie naczyń. To 
jest radość tworzenia tego, co dobre. 
Aż żal ściska serce, gdy obserwujemy ludzi wykonujących jakieś zajęcia na siłę, wbrew sobie. 
Jakże ono jest ciężkie, jak trudne. Rzadko rzeźbi w sposób twórczy człowieka, najczęściej go 
wypacza i niszczy. Rzecz jasna, że nie zawsze możemy robić to, co lubimy, ale zawsze możemy 
lubić to, co robimy. To od nas zależy pokochanie danego zajęcia. Jednym ze znaków mądrości 
człowieka jest jego umiejętność szybkiego pokochania tej pracy, jaką musi wykonać. 
Wprawdzie nie dokonuje się to ani jednego dnia, ani nawet tygodnia, lecz im wcześniej, tym 
lepiej. 
Drugim warunkiem dobrego wykonania pracy jest umiłowanie ludzi, którzy z tej pracy będą 
korzystali. Chodzi tu nie tylko o najbliższych, którzy żyją z owoców naszej pracy. W naszych 
zniszczonych strukturach gospodarczo-społecznych ciągle wielu liczy na zapłatę 
nieproporcjonalnie większą niż wartość ich pracy, ciągle za niewielki wkład sił i czasu chcą 
mieć wielkie pieniądze. Bliscy zatem mogą żyć z nieuczciwie zdobytych pieniędzy. Gdy mówi 
się o dobrej robocie, chodzi o bezpośrednich odbiorców owoców pracy. To ich trzeba kochać. 
Szewc naprawia buty. Po trzech dniach buty znów muszą wędrować do szewca, bo to co 
zrobił, rozpadło się na części. Gdyby robił te buty dla siebie, na pewno zrobiłby je o wiele 
staranniej. To w etyce pracy znajduje swe zastosowanie ewangeliczna zasada: „Nie rób 
drugiemu tego, co tobie niemiło” i „Czyńcie ludziom to, co chcecie, by oni wam czynili”. Ten 
sam szewc denerwuje się, gdy na śniadanie otrzyma źle upieczony chleb przez równie 
nieuczciwego piekarza, jak i on jako szewca. Trzeba kochać człowieka, któremu podaje się 
owoc pracy swoich rąk. 
Z radością obserwowałem, jak kucharka przeznaczyła 15 litrów mleka dla trzody, by nie podać 
go w zakładzie żywienia, bo nie była w stu procentach pewna, czy jest ono dostarczone 
w wystarczająco czystym naczyniu. Zapytana, dlaczego to czyni, odpowiedziała: „żołądki 
moich stołowników są cenniejsze niż mój własny”. Wtedy zrozumiałem, dlaczego stołownicy 
tak wysoko cenią ten zakład. Kucharka kocha swoją ciężką pracę i kocha tych, których karmi. 
Zmęczona, ale szczęśliwa. 
Te dwie miłości — pracy i odbiorców — wystarczą, by zadanie, jakie nam Ojciec powierzył, 
było wykonane dobrze. One bowiem zawierają w sobie odpowiedzialność za wszystko, co jest 
z pracą związane. A więc odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie czasu. Człowiek, który 
kocha swą pracę, na pewno nie będzie marnował czasu. Nie przeznaczy na jej wykonanie 
dziesięciu godzin, skoro może ją wykonać w ciągu dwu godzin. Miłość do pracy i do ludzi, 
którzy czekają na jej owoce, wzywa do doskonałego wykorzystania czasu. 
Podobnie jest z odpowiedzialnością za materiał. W ręku tego, kto kocha pracę i ludzi, nic nie 
zostanie zniszczone, wyrzucone, zepsute. Ten, kto ma poczucie odpowiedzialności, wykorzysta 
wszystko, zarówno wtedy gdy dysponuje działką pięciu arów, jak i wtedy gdy zarządza ziemią 
uprawną całej Polski. 
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Bóg zlecił nam zadania. Każdy dzień to podjęcie pracy w Jego przedsiębiorstwie. Zadania 
rodzinne, zawodowe, społeczne. Czy wykonujemy je z miłością? Czy jesteśmy sługami Boga 
odpowiedzialnymi za zlecone zadania? Oto adwentowe pytania. Warto zaglądnąć do domu 
w Nazarecie i zobaczyć, jak pracuje Matka Jezusa w ostatnim miesiącu przed rozwiązaniem 
i jak pracuje Jej mąż św. Józef w swoim stolarskim zawodzie. Ich praca była aktem miłości 
Boga i bliźniego, a nagroda za nią na miarę tej miłości. 
 

„Tyś, Panie, naszym Ojcem... Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił” (Iz 63, 16. 19) 
Od dnia pierwszego grzechu, kiedy Bóg olśnił Adama obietnicą Odkupiciela, nadzieje ludzkości 
skierowały się ku zapowiedzianemu zbawieniu. Prorocy byli jego niestrudzonymi heroldami. 
„Tyś, Panie, naszym Ojcem, Odkupiciel nasz to Twoje imię odwieczne... Oto Tyś zawrzał 
gniewem, bośmy grzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani... A jednak, Panie, 
Tyś naszym Ojcem” (Iz 63, 16; 64, 4–7). Głębokie poczucie grzechu i niezdolności człowieka 
do podniesienia się przeplata się z pragnieniem zbawienia, z ufnością ku Bogu wyrażoną 
w słowach niemal ewangelicznych: „Tyś naszym Ojcem”. Wydaje się, że Izajasz swoją 
wzruszającą modlitwą chciałby przyspieszyć przyjście Zbawiciela: „Obyś rozdarł niebiosa 
i zstąpił!” (63, 19). Historia mówi, jak to wołanie zostało wysłuchane i obietnica Boga 
wypełniona. Istotnie, niebiosa rozdarły się, a ludzkość otrzymała swojego Zbawiciela, Pana 
Jezusa. Prośba Izajasza jest jednak ciągle aktualna, liturgia zaś powtarza ją w czasie Adwentu: 
„Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił!” Syn Boży historycznie już przyszedł i przez swoją mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie zbawił grzeszną ludzkość. Mimo to tajemnica ta, aczkolwiek sama 
w sobie już wypełniona, powinna aktualizować się dla każdego człowieka i stale w nim 
ponawiać, by przywieść go „do wspólnoty z... Jezusem Chrystusem, Panem naszym” (1 Kor 1, 
9). Dopóki ta wspólnota nie stanie się doskonałą, czyli dopóki łaska nie ogarnie i nie przemieni 
człowieka całkowicie, ma on jeszcze powód do wyczekiwania Zbawiciela. Pan przychodzi 
nieustannie przez sakramenty, przez swoje słowo, które głosi Kościół, przez natchnienia 
i pobudki wewnętrzne. Nie ma końca przyjmowaniu Go i pragnieniu, aby przychodził zawsze, 
w sposób coraz bardziej intymny, głęboki, przemieniający: „Duch i Oblubienica [Kościół] 
mówią: «Przyjdź!»”, i każdy wierny powtarza: „Przyjdź, Panie Jezu” (Ap 22, 17. 20). 
Św. Paweł wyrażając Koryntianom radość z powodu łaski Bożej, jaką otrzymali w Chrystusie — 
w Nim bowiem zostali wzbogaceni we wszystko i w Nim posiadają wszelki dar — wzywa ich do 
oczekiwania „objawienia się Pana” (1 Kor 1, 4–7). To są owe dwa bieguny, wśród których 
wznosi się łuk chrześcijańskiego Adwentu: wdzięczna pamięć o narodzeniu Zbawiciela i 
o wszystkich darach otrzymanych od Niego oraz o Jego chwalebnym „objawieniu się” na końcu 
czasów. Jeżeli ten okres środkowy jest istotnie wypełniony oczekiwaniem świadomym 
i czynnym, Bóg sam, jak mówi Apostoł, wiernych „będzie umacniał aż do końca, aby byli bez 
zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa” (tamże 8). Na wierność człowieka, który żyje 
oczekując swojego Boga, odpowiada wiernością Bóg, który niezawodnie dotrzymuje swoich 
obietnic. 
Wierność człowieka zaś powinna być taka, jaką ukazuje Ewangelia (Mk 13, 34–37): powinna 
być ofiarną służbą w wypełnianiu własnego obowiązku bez poddawania się zmęczeniu czy 
lenistwu. Tak jak to czyni gorliwy sługa, który nie zasypia podczas nieobecności gospodarza, 
lecz spełnia prace, które zostały mu zlecone; kiedy zaś powróci gospodarz „z wieczora czy 
o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem” (tamże 35), zastanie go zawsze na swoim 
miejscu, oddanego pracy, nie zalęknionego jak ktoś, kto został przyłapany na błędzie, lecz 
rozradowanego, że zobaczył pana. A ponieważ dla chrześcijanina Bóg jest nie tylko Panem, 
lecz Ojcem, spotkanie będzie pełne radości. 

Ty, o Panie, jesteś naszym Ojcem, od wieków Twoje imię jest „Odkupiciel nasz”. 
Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg i zatwardzać nasze 
serce, tak że się nie lęka Ciebie? Powróć przez miłość ku swoim sługom... O, gdybyś 
rozdarł niebiosa i zstąpił! 
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Ty wychodzisz naprzeciw tym wszystkim, którzy pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych 
drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy 
zbuntowani. Wszyscy byliśmy skalani i jak brudne szaty są wszystkie nasze dobre uczynki; 
wszyscy opadliśmy zwiędnięci jak liście, nasze winy zaś poniosły nas jak wicher. 
Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś swoje 
oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, o Panie, Tyś naszym Ojcem. 
Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. Nie gniewaj się 
zbytnio, o Panie, i nie pamiętaj ciągle naszych nieprawości. Oto wejrzyj na nas, jesteśmy 
wszyscy Twoim ludem (Iz 63, 16–19; 64, 4–8). 
Okaż mi, Panie, swoje miłosierdzie i daj mi Twoje zbawienie... O Mądrości nieskończona, 
przyjdź i prowadź mnie drogami zbawienia. O Jasności chwały Ojca, przyjdź i oświeć mnie 
blaskiem cnót Twoich. O Słońce sprawiedliwości, przyjdź i udziel światła i żywotnego ciepła 
pogrążonemu w cieniach śmierci. O Królu królów, przyjdź kierować mną. O Nauczycielu ludów, 
przyjdź nauczać mnie. O Zbawicielu świata, przyjdź zbawić mnie (L. da Ponte). 
 
 
04.12.2017 

Iz 2,1-5 lub Iz 4,2-6; Ps 122,1-2.4-9; Ps 80,4;  
Mt 8,5-11 

Wojna trwa właściwie nieustannie. Widzimy w telewizji wystraszone twarze uciekinierów, 
czytamy pełne nienawiści słowa w gazetach. Ktoś próbuje tłumaczyć. Ale wojna podchodzi 
wciąż bliżej i bliżej. Czai się w domach, tępa, cicha wojna bez amunicji i wybuchów bomb. 
Jesteśmy chorzy na wojnę, na nieprzebaczenie. Adwent – to kolejna, nieśmiała próba 
chodzenia po drogach nadziei, że „wystarczy tylko słowo” (Mt 8,8), abyśmy odzyskali zdrowie 
i pojednani mogli zaśpiewać: „Chwała na wysokości, a pokój na ziemi”. 
Powołani do świętości 
„Wzbudź Twą potęgę, o Panie, i przyjdź nas zbawić, przyjdź nas uświęcić” (Ps 80, 3) 
Św. Paweł, pisząc do chrześcijan w Koryncie, kieruje swój list „do uświęconych w Jezusie 
Chrystusie i powołanych do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu 
wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Kor 1, 2). Ci wszyscy, którzy wierzą 
w Chrystusa, do jakiegokolwiek narodu by należeli, są istotnie „powołani do świętości”; znaczy 
to w języku Apostoła, że przede wszystkim należą do Boga, że są Mu poświęceni przez chrzest, 
a zatem na mocy tego poświęcenia mają stać się osobiście świętymi. 
Jak zbawienie tak i świętość ofiarowana jest wszystkim ludziom. „Bądźcie świętymi, ponieważ 
Ja jestem święty” (Kpł 11, 44) powiedział Bóg do ludu izraelskiego, a Jezus uzupełnił: „Bądźcie 
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). Tych słów Pan nie skierował do 
jakiejś grupy wybranej, nie zwrócił się z nimi do swoich Apostołów ani zaufanych, lecz 
wypowiedział je wobec wielkiej rzeszy, która szła za Nim. On, Święty w całym tego słowa 
znaczeniu, przyszedł uświęcić wszystkich ludzi i wszystkim ofiaruje środki potrzebne nie tylko 
do zbawienia, lecz także do uświęcenia; „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie, i miały 
je w obfitości” (J 10, 10). 
Kościół niestrudzenie i z naciskiem powtarza tę naukę Pana: „Niech nikt nie myśli, że... 
[świętość] jest obowiązkiem jedynie garstki wybranej wśród wielu ludzi, inni zaś mogą się 
zadowolić niższym stopniem cnoty. Prawo to obejmuje bezwzględnie wszystkich... bez 
żadnego wyjątku” (Pius XI: AAS 1923, s. 50). W szczególny sposób powszechne powołanie do 
świętości potwierdził Sobór Watykański II: „Wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy 
należą do hierarchii, czy są przedmiotem jej funkcji pasterskiej, powołam są do świętości... 
Pan Jezus, Boski Nauczyciel i wzór wszelkiej doskonałości, głosił wszystkim razem i każdemu 
z osobna; głosił uczniom swoim, jakiegokolwiek stanu, świętość życia, której sam jest sprawcą 
i dokonawcą” (KK 39. 40). Sam człowiek nie znajdzie w sobie sił i środków do uświęcenia; Bóg 
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jeden jest święty i Bóg jeden może go uświęcić. Lecz sam Bóg chce być uświęcicielem swoich 
stworzeń i w Jezusie ofiaruje każdemu człowiekowi w obfitości środki do uświęcenia. 

O Boże mój, jak umiesz pokazać, że jesteś wszechmocny! Próżna rzecz szukać dowodów, 
by przekonać nas o tym, czego Ty chcesz! Przeciwnie, każdemu ludzkiemu rozumowi 
jasno ukazujesz, że cokolwiek Ty chcesz, jest możliwe, i żeby wszystko stało się łatwe, 
dość jest kochać Cię naprawdę i dla miłości Twojej opuścić wszystko. 
   Tu właśnie można powiedzieć, że tylko na pozór czynisz nam trudnym zachowanie 
przykazania; ja nie widzę go trudnym ani nic rozumiem tego, jak może być rzekomo 
wąska droga, która wiedzie do Ciebie. Nie jest to wąska ścieżka, lecz królewska droga. 
Ktokolwiek odważnie na nią wstaj ten idzie po niej bezpiecznie, ponieważ unika 
niebezpiecznych kroków i kamieni, o które mógłby się potknąć — chcę powiedzieć — 
okazji do obrażania Ciebie. Niebezpieczną ścieżką i prawdziwie wąską drogą ja nazywam 
tę, która z jednej strony wiedzie ponad głęboką, stromą przepaścią, z drugiej zaś strony 
ciągnie się samym brzegiem pochyłego urwiska; idący nią niebacznie, stoczy się w dół 
i marnie się rozbije. 
   Kto Ciebie prawdziwie miłuje, o Dobro moje, ten idzie bezpiecznie szeroką, królewską 
drogą, daleką od urwisk i przepaści. Ledwo się na chwilę zachwieje, a Ty, Panie, już przy 
nim jesteś i rękę mu podajesz; i jeśli tylko Ciebie miłuje, a nie rzeczy tego świata, żaden 
upadek ani nawet wiele upadków nie będą mu na zgubę, bo idzie niziną pokory. 
   Nie pojmuję, czemu ludzie tak się boją wstąpić na drogę doskonałości. Racz, o Panie, 
wedle boskiego miłosierdzia swego dać nam zrozumieć, jak niepewną jest drogą iść za 
światem i żyć wśród tylu jawnych niebezpieczeństw. Prawdziwe bezpieczeństwo znajdzie 
tylko ten, kto chodzi wytrwale Twoimi drogami. Niech oczy nasze będą utkwione 
w Tobie, a nie będziemy się obawiać, abyś Ty, Słońce Sprawiedliwości, ukrył się 
i pozostawił nas na drodze w ciemnościach i niebezpieczeństwie zguby; chyba gdybyśmy 
pierwsi Cię opuścili (św. Teresa od Jezusa: Życie 35, 13–14). 

 
 
05.12.2017 

Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17;  
Łk 10,21-24 

Na naszych oczach spoczywa zasłona, która nie pozwala nam widzieć rzeczywistości takiej, 
jaką jest. Brak wiary, grzech i lęk sprawiają, że nie dostrzegamy dobra, piękna i prawdy. 
Wydaje nam się, że Boga nie ma, a jeśli jest, to nie interesuje się naszym życiem. Pan Jezus 
przychodzi, aby zdjąć zasłonę z naszych oczu. Do Niego dzisiaj wołajmy: Panie, otwórz nasze 
oczy, abyśmy zobaczyli cuda Twojej miłości! Otwórz nasze uszy, abyśmy usłyszeli słowa 
prawdy! 
Uświęceni w Jezusie Chrystusie 

„Okaż nam, Panie, swoją łaskawość i daj nam swoje zbawienie” (Ps 85, 8) 
Jezus, zwracając się pewnego dnia do uczniów, powiedział: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, 
co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy 
widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co usłyszycie, a nie usłyszeli” (Łk 10, 23–24). Ujrzeć 
Zbawiciela, usłyszeć Jego słowa żywota wiecznego, być przez Niego odkupionym, to było 
pragnienie narodu izraelskiego w ciągu długich wieków, które poprzedziły narodzenie 
Chrystusa. Wszystko to, co było przedmiotem pragnień niezliczonych ludzi sprawiedliwych, 
stało się rzeczywistością dla nowego Izraela, Kościoła Chrystusowego, który od dwóch tysięcy 
lat żyje i rozwija się dzięki łasce uświęcającej swojego Pana. Każdy chrześcijanin może się 
radować jej pełnią. Błogosławiony ten, kto umie z niej skorzystać. 
Lecz aby łaska Chrystusowa mogła przynosić owoce świętości, musi opanować i przekształcić 
całą istotę i działanie człowieka, czyniąc go świętym w każdym jego poczynaniu: w myślach, 
uczuciach, zamiarach, czynach; w każdym szczególe i całokształcie jego życia. W miarę jak 
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łaska rośnie i dojrzewa w wierzącym, wywiera na niego coraz większy i głębszy wpływ. Kiedy 
zaś jej wpływ uświęcający obejmie skutecznie całą działalność człowieka, kierując ją 
całkowicie do wypełnienia woli Bożej i na Jego chwałę, wówczas chrześcijanin będzie żył 
prawdziwie we wspólnocie z Chrystusem, ściśle zjednoczony z Bogiem jako współuczestnik 
Jego życia i świętości. To jest pełnia łaski, pełnia życia chrześcijańskiego, prawdziwa świętość. 
Świętość nie polega na wielkich dziełach zewnętrznych lub na bogactwie darów natury, lecz na 
pełnym rozwoju łaski i miłości nadprzyrodzonej, otrzymanych na chrzcie świętym. Rozwój ten 
dokonuje się, w miarę jak człowiek otwiera się na dar Boży i staje w pełni posłuszny Bogu, 
gotowy i podatny na Jego natchnienia i Jego działanie uświęcające. W ten sposób nawet 
najprostszy wierny, nie zajmujący w Kościele żadnego ważnego stanowiska, nie posiadający 
wielkich zalet ludzkich ani nie spełniający wielkich zadań, może dojść do wysokiego stopnia 
świętości. Owszem, Jezus oświadczył, że przyszedł zbawiać i uświęcać w szczególny sposób 
właśnie tych pokornych, tych biednych, nie znanych przez nikogo, wołając: „Wysławiam Cię, 
Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom!” (Łk 10, 21). 

O Ojcze Przedwieczny, jaka była przyczyna, żeś obdarzył człowieka tak wielką 
godnością? Miłość niewysłowiona, z jaką w Tobie samym widziałeś swoje stworzenie, 
w którym się rozmiłowałeś. Dlatego stworzyłeś je z miłości i dałeś mu istnienie, aby ono 
zakosztowało Twojego najwyższego i wiecznego dobra. Stworzenie przez grzech utraciło 
godność, jakiej Ty mu udzieliłeś. Wskutek swojego buntu względem Ciebie popadło 
w wojnę z Twoją łaskawością, i w ten sposób staliśmy się Twoimi nieprzyjaciółmi. Ty, 
poruszony tym samym ogniem, z jakim nas stworzyłeś, chciałeś się pojednać z rodzajem 
ludzkim, który popadł w wielką wojnę, chciałeś, aby z wojny zrodził się wielki pokój. 
Dlatego dałeś nam Słowo — Jednorodzonego Syna Twojego, który stał się pośrednikiem 
miedzy nami a Tobą. On stał się naszą sprawiedliwością, ponieważ ukarał na sobie 
samym nasze niesprawiedliwości i stał się posłusznym Tobie, Ojcze Przedwieczny, kiedyś 
Odeń tego zażądał, gdyś Go przyoblekł w nasze człowieczeństwo. 
   O Przepaści miłości! Jakie serce może się obronić, by nie spojrzeć na tę Wysokość, 
która zstąpiła do takiej niskości, jaką jest nasze człowieczeństwo? My jesteśmy Twoim 
obrazem, a Tyś obrazem naszym, wskutek łączności, jaką nawiązałeś z człowiekiem, 
przysłaniając Bóstwo jakby chmurą grzeszną naturą Adama. Co było tego przyczyną? 
Miłość. Ty, Boże, stałeś się człowiekiem, a człowiek stał się Bogiem (św. Katarzyna ze 
Sieny). 

Ku Tobie, Panie, wznoszę duszę moją. Mój Boże, Tobie ufam, niech nie doznam zawodu... 
Nikt, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu; doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności. 
Panie, daj mi poznać drogi Twoje i naucz mnie Twoich ścieżek. Prowadź mnie według Twej 
prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca (Psalm 25, 1–5). 
 
 
 
06.12.2017 

Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6;  
Mt 15,29-37 

Gdy Bóg jest naszym pasterzem, niczego nam nie brakuje. Tylko czy rzeczywiście nim jest? 
Czy słuchamy Jego głosu? Czy idziemy za Nim, dokądkolwiek nas prowadzi? On chce, abyśmy 
„po wieczne czasy” zamieszkali w Jego domu. Już teraz pragnie nas w nim ugościć, karmiąc 
nas swoim Ciałem i pojąc swoją Krwią – nie wyczerpującym się nigdy źródłem życia 
wiecznego. Już teraz więc dokonuje się dzieło naszego zbawienia. Czy to dostrzegamy? 

Święci w miłości 
O Panie, miłość i łaska Twoja niech mi towarzyszą przez wszystkie dni mego życia (Ps 23, 6) 
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„Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4, 16), „Rozlewa 
zaś Bóg miłość swą w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany; dlatego 
też darem pierwszym i najbardziej potrzebnym jest miłość, którą miłujemy Boga nade 
wszystko, a bliźniego ze względu na Boga” (KK 42). 
Na podobieństwo Boga życie chrześcijanina powinno być w istotny sposób miłością. Przede 
wszystkim miłością ku Bogu, który jest Dobrem nieskończonym, a następnie miłością do 
wszystkich ludzi. Jest to możliwe, ponieważ Bóg zapalił w sercach wierzących iskrę swojej 
nieskończonej miłości. Kto idzie za tą miłością Boga i żyje w niej, „trwa w Bogu, a Bóg w nim”, 
uczestniczy bowiem w życiu Boga, które jest miłością. Lecz kto przez grzech sprzeciwia się 
miłości, gasi w sobie życie Boże i przechodzi do śmierci: „Kto nie miłuje, trwa w śmierci” (1 J 
3, 14). Miłość i łaska stanowią nierozerwalną całość. Nie można żyć w łasce Boga i zarazem 
odrzucać Jego miłość. Nie można „być uczestnikiem boskiej natury” (2 P 1, 4) jeśli serce 
zamknęło się dla miłości, ponieważ Bóg jest miłością. Przeciwnie, im więcej wierzący wzrasta 
w miłości, tym głębiej żyje w Bogu, w ścisłym zjednoczeniu z Nim; do tego stopnia, że już nie 
żyje dla siebie, lecz dla Boga (II–a II–ae 16, 6) 
Miłość, czyniąc człowieka uczestnikiem tej miłości, którą jest Bóg, upodabnia go do Boga, 
czyni go Jego prawdziwym dzieckiem i jednoczy z Nim. Jest więc ona największą cnotą i to nie 
tylko w tym życiu, lecz także w przyszłym. Miłość zaiste trwać będzie wiecznie i od jej siły 
zależeć będzie szczęśliwość wieczna każdego wybranego. 
Każdy chrześcijanin jest świętym, czyli uczestniczy w świętości Boga w tej mierze, w jakiej 
uczestniczy w Jego miłości. Wynika z tego, że miłość jest naprawdę „pierwszym i najbardziej 
potrzebnym Darem”, jaki Bóg uczynił człowiekowi, a równocześnie jest pierwszym 
i największym przykazaniem, jakie Bóg mu dał: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym 
swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze 
przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie 
samego” (Mt 22, 37–39). Miłość jest istotą świętości, jest dynamizmem życia 
chrześcijańskiego, życia łaski. 

Jak łatwo powiedzieć: Bóg jest miłością! Tak, wyrażenie jest krótkie: jeśli liczy się słowa, 
jest tylko jedno zdanie; jeśli je rozważysz, jakże ono jest głębokie! Bóg jest miłością... 
Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. Załóż swoje mieszkanie w Bogu i sam 
bądź mieszkaniem Boga; trwaj w Bogu, a Bóg będzie trwał w tobie. Bóg pozostaje 
w tobie, by utrzymać cię w sobie; ty pozostawaj w Bogu, by nie upaść. 
   Ty, o Panie, pobudzasz mnie do miłowania Cię. A czy ja mógłbym Cię miłować, gdybyś 
Ty pierwszy mnie nie umiłował? Jeśli byłem leniwy w miłowaniu, o! spraw, abym nie był 
leniwy w odpowiadaniu na Twoją miłość. Ty pierwszy umiłowałeś mnie... i nawet po tym 
nie jestem gotów miłować Cię! Umiłowałeś mnie, chociaż byłem grzeszny, i zmazałeś 
moje grzechy; umiłowałeś mnie, chociaż byłem grzeszny, lecz nie po to powołałeś mnie 
do Kościoła, abym nie przestał grzeszyć, limitowałeś mnie, kiedy byłem chory, lecz 
nawiedziłeś mnie, by mnie uzdrowić. W tym jasno ukazała się miłość Twoja ku mnie, 
ponieważ przyszedłeś ha ten świat, abym przez Ciebie miał życie. 
   Nie chcę sam tylko uwielbiać Cię, nie chcę sam tylko kochać Cię. Nie chcę sam tylko 
obejmować Ciebie, abym obejmując Cię sobą, nie zasłonił Ciebie innym. 
   Wstyd by mi było kochać Cię miłością zazdrosną!... pociągnę do miłości Twojej moich 
krewnych i wszystkich domowników moich... owszem, będę pociągał wszystkich, których 
tylko będę mógł, zachętą, modlitwą, przez rozmowy i rozumowania, łącząc je z cichością 
i uprzejmością. Jeśli ich pociągnę do miłowania Cię i gdy zaczną uwielbiać Cię również 
oni, będziemy wszyscy złączeni w uwielbianiu Ciebie (św. Augustyn). 

Miłość przyzywa miłość. Mimo mojej nędzy i mimo że dopiero stawiam pierwsze kroki na tej 
drodze, nie wolno mi zaniedbywać nigdy rozważania tej prawdy i pobudzania siebie do miłości. 
Gdy bowiem Ty, o Panie, uczynisz mi te. łaskę i zapalisz w sercu moim ten ogień, wszystko 
będzie mi łatwe, i zdziałam dużo i bez trudu w krótkim czasie. Boże mój, przez miłość, jaką 
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nas umiłowałeś, i przez Twojego chwalebnego Syna, który z miłości ku nam tak bardzo 
cierpiał, użycz mi tego płomienia, bo jest mi tak bardzo potrzebny (św. Teresa od Jezusa: 
Życie 22, 14) 
 
 
07.12.2017 

 Iz 26,1-6; Ps 118,1.8-9.19-21.25-27; Iz 55,6;  
Mt 7,21.24-27 

Św. Ambroży (340-397) został przymuszony do święceń kapłańskich przez mieszkańców 
Mediolanu, którzy chcieli, aby został ich biskupem. Bywa, że Bóg posługuje się presją ze 
strony ludzi, aby nam wskazać właściwą drogę. Ambroży był biskupem według Jego Serca: 
swoim nauczaniem przygotowywał wierzących na nadejście dnia, w którym nikt już nie będzie 
czynił zła, bo Bóg – ukrzyżowany z powodu swej miłości do ludzi – będzie jedyną radością 
wszystkich. W tym dniu otworzą się nasze oczy i zobaczymy Go takim, jaki jest, sami stając się 
do Niego podobni. 
Dom na skale 

„O Panie, daj mi poznać drogi Twoje, a naucz mnie ścieżek Twoich” (Ps 25, 4) 
„Każdego, kto tych słów moich słucha i wypełnia je — mówi Jezus — można porównać 
z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, 
zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony” 
(Mt 7, 24–25). Wola Boża objawiona w Piśmie świętym, a szczególnie w przykazaniach Bożych, 
ukazująca się w konkretnych rozporządzeniach Opatrzności, która kieruje i prowadzi cale życie 
człowieka, jest trwałym i pewnym kamieniem, na którym powinien wznosić się gmach 
świętości chrześcijańskiej. Tylko na takim fundamencie będzie mógł on wznosić się bardzo 
wysoko bez obawy upadku, mimo srożących się burz. 
Kto pragnie świętości, powinien zawsze wystrzegać się pokusy, by stać się świętym według 
własnej woli, własnych widoków, planów i wyboru. To sprzeciwiałoby się zdrowemu 
rozsądkowi; skoro bowiem tylko Bóg, jedyny święty, może uświęcić człowieka, przeto tylko On 
wie, co istotnie pomaga do jego uświęcenia. Jedyną drogę wiodącą niezawodnie do świętości 
wyznacza Bóg. Dlatego pierwszym i niezbędnym warunkiem, by nie pracować na próżno, jest 
zdać się całkowicie na wolę Boga i. pozwolić ochotnym sercem, by nas prowadził. 
Św. Jan od Krzyża uczy, że doskonałe zjednoczenie z Bogiem, a więc świętość, polega „na tak 
całkowitym przekształceniu naszej woli w wolę Boga, by nie było w niej nic przeciwnego woli 
Najwyższego, lecz aby każdy jej akt był całkowicie podporządkowany upodobaniu Bożemu” 
(Dr. I, 11, 2). Chodzi to u takie przekształcenie przez miłość, które sprawia, że człowiek chce, 
szuka, pragnie i czyni tylko wolę Boga, umiłowanego ponad wszystko i ponad siebie samego. 
Miłość bowiem rodzi jednakowe chcenie i niechcenie, tożsamość uczuć, pragnień, ideału, 
działania. 
Kiedy chrześcijanin usiłuje przy pomocy łaski przylgnąć we wszystkim do woli Boga, to sama 
wola uświęca go i uzdatnia do tak pełnego przylgnięcia, że stopniowo przemieni się ono 
w całkowitą zgodność z wolą Bożą. Tacy zaś ludzie są miłymi Bogu, są tymi sprawiedliwymi, 
o których przepowiadał Izajasz, że oni jedynie będą godni wejść do Jerozolimy odnowionej: 
„Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności” (Iz 26, 2). 

O Boże mój, pouczaj mnie nie tylko o tym, czego Ty chcesz, lecz również — kim Ty 
jesteś. Im lepiej bowiem poznam Ciebie, tym goręcej będę Cię miłował. A miłować Cię to 
mój pierwszy obowiązek, rzecz, której przede wszystkim żądasz ode mnie, a zarazem 
moja największa potrzeba. Udziel mi, o mój Boże, światła i równocześnie siły, by iść za 
nim. Nie wystarcza bowiem kochać Cię i poznać Twoją wolę, trzeba mieć odwagę służyć 
Ci, odwagę pełnić to, czego Ty chcesz... 
   Ulecz mnie, Panie, jestem ślepy, nie widzę Twojej woli, w tysiącach okazji nie wiem, 
czego Ty chcesz ode mnie. Nie widzę Twojej piękności, a nie widząc Cię, nic miłuję Ci? 
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dostatecznie... Oświeć oczy moje, o Panie, ulecz moją ślepotę, ukaż mi Twoją wolę 
i Twoją piękność. Jestem również chromy, Boże mój, uzdrów moje słabe nogi, bo nic 
mam zgolą siły iść do Ciebie, kiedy mnie wołasz; nie mam siły wykonać tego, co mi 
ukazujesz, pełnić Twoją wolę, gdy mi ją objawiasz. Wlokę nogi i kuleje nędznic, kiedy Cię 
mam naśladować. O Boże mój, ulecz mnie z tego kalectwa; spraw, abym za Tobą biegi, 
za wonnością Twoich olejków, zamiast wlec się i kuleć, idąc za Tobą... 
   Uczyń mnie wytrwałym, daj mi silę nieść swój krzyż, naśladować Cię i wypełniać 
wszystko, czego żądasz ode mnie. A potem spraw, o Boże mój, abym Cię uwielbiał ze 
wszystkich sil duszy i chwalił z głębi serca... Spraw, abym się wyniszczył, zapadł i zagubił 
w adoracji Ciebie, o mój najukochańszy Jezu! Oto łaski, jakie rozsiewasz pełnymi rękami 
wokół siebie: światło, by poznać Twoją wolę, siłę, by ją wypełniać, miłość, by się zagubić 
w adoracji Ciebie... O Boże mój, udziel mi w obfitości tych wszystkich trzech łask. Ty 
wiesz, jak bardzo ich potrzebuje to biedne stworzenie, tak ślepe, tak kalekie, tak oziębłe, 
znajdujące się u Twoich stóp (Ch. de Foucauld). 

 
 
08.12.2017 

Rdz 3,9-15.20; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,28;  
Łk 1,26-38  
1. Św. Ignacy proponując kontemplację o tajemnicy Wcielenia zachęca, aby najpierw 
wyobrazić sobie Trzy Osoby Boskie, patrzące na ziemię, która pogrąża się w ciemności grzechu 
i podejmujące decyzję o tym, że Syn Boży przyjmie ludzką naturę. Ta intuicja zmienia nam 
całkowicie spojrzenie na cud Wcielenia. Nie zatrzymujemy się na Maryi i jej odpowiedzi, ale na 
wolnej decyzji Boga, który tak się uniża. Boga, który z miłości do człowieka przyjmuje ludzkie 
ciało. Pomyśl przez chwilę, jak Ty traktujesz swoją relację z Bogiem. W jakiej postawie stajesz 
na modlitwie? Pokory czy roszczeń do tego, że Tobie się należy to czy tamto. A może Twoje 
praktyki religijne są tylko od- do- i nie ma w nich Twojego serca. Przypomnij sobie te 
momenty, kiedy Boga traktowałeś w sposób instrumentalny, chcąc wymusić wysłuchanie 
modlitwy. 
2. „w szóstym miesiącu Bóg posłał Anioła do miasta w Galilei zwanego Nazaret”. Wcielenie 
dokonuje się w konkretnym momencie historii ludzkości i w konkretnym miejscu. Czas – może 
nie jakiś szczególny, przełomowy dla Narodu Wybranego – ot kolejna niewola. Miejsce jeszcze 
mniej spektakularne – prowincja zabita dechami, miasteczko, o którym mało kto wie, że 
istnieje. Nic szczególnego. Główna bohaterka – kobieta, tak mało znacząca w społeczeństwie, 
nawet by jej nie uwierzono, wszak świadectwo kobiety nic nie znaczyło. Ta sceneria pokazuje i 
przypomina, że Bóg w swoim działaniu jest wolny. I wybiera zgoła inaczej niż my byśmy 
wybrali. Mógłby jednym aktem woli zbawić świat, ale tego nie czyni. Mógłby zbawić świat bez 
człowieka, ale oddaje się w ręce ludzi. Mógłby uczynić spektakularny cud, a wybiera prostotę, 
pokorę i uniżenie. Co rodzi się w Twoim sercu, kiedy rozważasz to, jaką drogę wybrał Bóg, 
abyś mógł być zbawiony? A może Ty uważasz swoje życie za nic nie warte, bez znaczenia. 
Bilans sukcesów i porażek wychodzi Ci na minus. Może przez to uważasz, że Bóg na pewno nie 
zainteresuje się Tobą, bo po co… Czujesz się zapomniany przez Boga i ludzi. Zobacz, że On 
przychodzi właśnie ze względu na Ciebie i chce wejść w takie Twoje życie, jakim ono jest dziś. 
Co zrobisz z tą propozycją? 

3. „Anioł przyszedł do Maryi i rzekł…” Przypatrz się temu spotkaniu. Usłysz w jak pięknych 
słowach Bóg zwraca się do Maryi: raduj się, przemieniona przez łaskę, piękna. Jak oblubieniec 
z Pieśni nad Pieśniami. Na te słowa w sercu Maryi rodzi się zmieszanie (gr. dietarachthe). 
Słowo tu użyte oznacza morze wzburzone podwodnym trzęsieniem ziemi, kiedy powstają fale 
tsunami. Maryja doznaje wstrząsu – zarówno jej uczucia, jak i umysł są poddane próbie. 
Dopiero kolejne słowa Anioła uciszają tę burzę. Pomyśl o swoim życiu i przypomnij sobie te 
momenty, kiedy Bóg wkraczał w nie i czułeś się, że w Twoim sercu rodzi się tsunami i za 
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chwilę zmiecie wszystko. Co wtedy robiłeś, co wtedy zrobił Bóg? Co dziś chcesz Mu o tych 
wydarzeniach powiedzieć? Jak teraz widzisz tamtą interwencję Boga, tamto pokrzyżowanie 
Twoich marzeń i planów? 

 
 
09.12.2017 

 Iz 30,19-21.23-26; Ps 147,1-6; Iz 33,22;  
Mt 9,35-10,1.6-8 

Człowiek, który żyje w świecie aktywizmu i konsumpcji, lęku i samotności, oczekuje na słowo 
nadziei. Z takim słowem przychodzi do nas Jezus Chrystus. Ogłasza On dobrą nowinę o tym, 
że Bóg kocha każdego człowieka, że śmierć została pokonana i nie musimy już lękać się 
o siebie. Zaprasza nas do przyjaźni z sobą, do tego, byśmy dzielili z Nim życie. Czyni to przez 
Kościół, który całemu światu głosi Ewangelię. 
Wysłannicy zbawienia 

Tobie, Panie, chwała: Ty gromadzisz rozproszonych, leczysz złamanych na duchu 
i przewiązujesz ich rany (Ps 147, 1–3) 
Jezus, wysyłając swoich Apostołów, aby głosili królestwo niebieskie, powiedział: „Darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10, 8). Mistrz, powołując ich do siebie, ogłosił i przyniósł 
im zbawienie: odpuszczenie grzechów i dar swojej łaski. Teraz oni powinni czynić to samo 
względem własnych braci: głosić Ewangelię, oświecać umysły i przygotowywać serca do 
nawrócenia. I nie tylko to, lecz, jak Jezus, powinni starać się o dobro materialne ludzi: 
„Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe 
duchy” (tamże). Syn Boży, który raczył przyjąć ciało ludzkie, wie dobrze, że człowiek nie jest 
tylko duchem, i dlatego chce zbawić całą jego osobę. Jak człowiek nie może pozbyć się swego 
ciała, tak też nie można starać się skutecznie o jego dobro duchowe, pomijając dobro 
materialne. Jezus nauczając tłumy, rozmnażając chleb, aby zaspokoić ich głód, odpuszczając 
grzechy, lecząc ciała, uczy, że dzieło zbawienia powinno obejmować całego człowieka, 
i równocześnie pokazuje, jak najłatwiej dojść do serca ludzkiego. Tą drogą, jaką obrała Jego 
nieskończona miłość by dosięgnąć ludzi, powinni iść też Jego uczniowie, chcąc współpracować 
nad zbawieniem braci. 
Jak Jezus dla zbawienia ludzkości przyjął ciało równając się we wszystkim z ludźmi w ich 
konkretnych warunkach, tak i apostołowie winni umieć wcielać się jakby przyjmować na siebie 
ciało, w egzystencjalnych warunkach swych braci. Dotyczy to nie tylko apostołów urzędowych 
— kapłanów, zakonników, osoby Bogu poświęcone — lecz każdego wierzącego, niekoniecznie 
bowiem trzeba nauczać, lecz głosząc Ewangelię raczej życiem niż słowem, poświadczać ją 
miłością oraz braterską i wielkoduszną służbą względem wszystkich znajdujących się 
w potrzebie. W ten sposób wierni współdziałają ze zbawczą wolą Boga, „ujawniając także 
w służbie doczesnej przed wszystkimi tę miłość, którą Bóg świat umiłował” (KK 41). 

Posłuchaj, Pasterzu Izraela, Ty, co jak trzodę wiedziesz [Twój lud]... Wzbudź Twą potęgę 
i przyjdź nam na pomoc. Boże wszechświata, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, 
abyśmy doznali zbawienia... 
Powróć, o Panie wszechświata! Wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl. Chroń to, 
co zasadziła Twa prawica... Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad 
synem człowieczym, któregoś umocnił dla siebie. Nie odstąpimy od Ciebie; zachowaj nas 
przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia.Panie wszechświata, odnów nas i ukaż Twe 
pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia (Psalm 80, 2–4. 15–20). 

O Panie, Ty dajesz mi tak gorące pragnienie nieobrażania Cię w czymkolwiek, nawet 
w najdrobniejszych rzeczach, choćby najmniejszą niedoskonałością, gdybym jej uniknąć 
zdołała, że już dla tego samego rada bym od ludzi uciekła, i szczerze zazdroszczę tym, którym 
kiedyś dane było, albo dziś jeszcze jest dane, żyć na pustyni. Przy tym jednak chciałabym 
rzucić się w sam wir świata, aby tam znaleźć choć jedną tylko duszę, która by Cię gorliwiej 
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chwaliła... 
Zlituj się nade mną, o Boże mój, i spraw, abym choć w części mogła spełnić na cześć i chwałę 
Twoją to, czego pragnę. Nie zważaj na małą liczbę moich zasług ani na nędzę mojej natury! 
Czy nie Ty jesteś tak wszechmogący, Panie, że na rozkaz Twój rozstępują się głębiny morskie 
i Jordan zatrzymuje się w biegu swoim, otwierając swobodne przejście synom izraelskim?... 
Wyciągnij, Panie, możne Twoje ramię... Objaw w tym biednym stworzeniu Twoją wielmożność, 
aby świat poznając, że sama z siebie nic nie potrafię, Tobie samemu wszystką chwale 
oddawał. Choćby mnie to kosztowało nie wiem ile, pragnę tylko tego i gotowa jestem tysiąc 
razy oddać życie, gdybym to mogła uczynić, aby choć jedna dusza większą chwalę Ci 
oddawała (św. Teresa od Jezusa: Twierdza wewnętrzna VI, 6, 3–4). 
 
 
10.12.2017 

Iz 40,1-5. 9-26; Ps 85; 2P 3,8-14;  
Mk 1,1-8 

1.  W pierwszych wersach słyszymy słowa, które pokazują z jednej strony moc Boga, a z 
drugiej – Jego łagodność, troskliwość i miłość. Może spotkałeś kiedyś człowieka, który łączyłby 
w sobie te dwie cechy. Był jednocześnie mocny, stanowczy, może nawet twardy, a z drugiej 
strony pełen dobra i troski – jak pasterz? Jak trudno nam godzić w sobie takie sprzeczne – 
wydawałoby się – cechy. Usłyszałem kiedyś od pewnego jezuity słowa, że w wychowywaniu 
młodzieży trzeba być jak kaloryfer – twardym i ciepłym zarazem. Dziś chyba tego brakuje i 
albo skłaniamy się ku jednemu ekstremum, albo ku drugiemu. Zobacz, że w Bogu jest 
zarówno moc, siła, potęga jak i ciepło, troska, przytulenie. To się ze sobą nie kłóci. Pomyśl 
chwilę o takim Bogu. Pomyśl też może o tych momentach w życiu, kiedy myślałeś, że jesteś 
przez Boga traktowany „twardo”. Czy równocześnie nie było w tym miłości i ciepła? Czy wyszło 
Ci to na dobre czy na złe? 

2.   W dalszej części tekstu autor odwołuje się do dzieła stworzenia. Pokazuje jego ogrom, 
uświadamia fakt, że ono nas, ludzi przekracza, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć 
wszechświata, zmierzyć wody mórz, zważyć prochu ziemi. Przypomina nam, że tylko Bóg jest 
Tym, który to wszytko ogarnia. Zatem również Boga nie jesteśmy w stanie zrozumieć, 
„zmieścić” w naszych wyobrażeniach. Zatrzymaj się przez chwilę nad tymi sformułowaniami. 
Czy w jakiś sposób Cię poruszają? Czy dają Ci odczuć prawdziwą wielkość Boga? Co pokazują 
o Twoim patrzeniu na Boga, o tym, jak Go traktujesz. Czy gdzieś nie zgubiłeś tej prawdy, że 
Bóg nie jest kumplem, miłym staruszkiem, przyjacielem na wzór ludzkich przyjaciół? Jest 
Bogiem. Co to dla Ciebie znaczy? Widząc i doświadczając w jakiś sposób wielkości Boga nie 
zapominaj o tym, że ta Jego wielkość w żaden sposób nie niweluje Jego bliskości. W Bogu te 
dwie rzeczy są ze sobą ściśle powiązane. 
3.   Po koniec tekstu autor szydzi z tych wszystkich, którzy rzeźbią posągi bożków lub 
wytapiają je z drogocennych metali. Pokazuje dobitnie, że dzieło rąk ludzkich w żaden sposób 
nie może równać się jedynemu i prawdziwemu Bogu, żyjącemu na wieki. Czy Bóg – zarazem 
pełen mocy i ciepła – przyciąga Twoje serce? Czy też bardziej zwracasz uwagę na „dzieło rąk 
ludzkich”. Za czym gonisz w życiu? Bo nie chodzi tu o pogaństwo w starym wydaniu, a więc 
oddawanie czci posągom, lecz o to w najnowszym wydaniu – kłanianie się pieniądzom, 
hołdowanie ludzkiemu ciału, pokładanie ufności w potędze ludzkiego umysłu i wielu innym 
współczesnym „bożkom”. Kontemplowanie wielkości Boga prowadzi do Niego, szczególnie, gdy 
jest wzmocnione przez doświadczenie Jego niesamowitej bliskości, troski, ciepła i miłości. 
Wczytując się w ten tekst pozwól sobie na doświadczenie i jednego, i drugiego – i potęgi 
Boga, i Jego niezmierzonej miłości 
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11.12.2017 

Iz 35,1-10; Ps 85;  
Łk 5,17-26 

Właściwie wszystko co Jezus robił miało na celu to, abyśmy "wiedzieli, że Syn Człowieczy ma 
na ziemi władzę odpuszczania grzechów". Odpuszczenie grzechów jest bowiem ważniejsze od 
uzdrowienia paralityka. I trudniejsze. 
  
Odpuszczenie grzechów, o którym mówi Jezus jest bowiem czymś więcej niż przebaczeniem. 
Jest zgładzeniem, czyli unicestwieniem win raz na zawsze i w pełni. Jest ich pełnym 
odkupieniem. A jakże trudno ludziom w to uwierzyć! Wielu prędzej uwierzy w to, że Bóg 
uzdrowi paralityka, niż w to, że zgładził winy całego świata.  
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