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Poniedziałek, 9 grudnia                                                                            Łk 5,17-26


Pewnego dnia, gdy Jezus 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 przynieść 
go, 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”. 



Rozważanie 


Jezu, czy ja umiem czekać na uzdrowienie równie wytrwale, jak owy 
paralityk? Czy umiem dobijać się do Twych drzwi, nawet mimo przeciwności? 
Czy raczej pragnę, aby wszystko stało się od razu, teraz. Jezu mój, przepraszam 
Cię za brak wytrwałości w poszukiwaniu Ciebie. 

Jezu, Ty nie działasz w moim życiu na siłę. Nie zmuszasz mnie do niczego. 
Ale zawsze czekasz na mnie obok, czekasz na moje „tak – Panie, działaj”. Tak 
wiele razy mogłam doświadczyć Twojej obecność. Tej obecności, która porusza 
serce, dotyka je i przechodzi z łaską pokoju. Z ogromem Miłości. A mimo to 
tak często zamykam się na Ciebie. Kiedy tylko upadam, odwracam twarz od 
Ciebie. I topię się we własnym bagnie. Ale Ty wciąż trwasz. I wciąż pytasz: 
„czy chcesz”. Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość i Twoje miłosierdzie dla mnie. 
Dziękuję, że walczysz o moje serce. I że zawsze z taką delikatnością przytulasz 
do siebie i mówisz „czy chcesz?”. 

Jezu, Twoje słowo pokona to, co po ludzku jest już nie do przezwyciężenia. 
Oto stoi przed Tobą człowiek chory, a Ty uzdrawiasz go, mówiąc tak po prostu: 
wstań i chodź. Ile razy w moim życiu mówiłeś do mnie „wstań i chodź za 
mną”? Czy zawsze w pełnym zaufaniu odważnie biorę swój krzyż i idę za 
Tobą? Jezu mój, przepraszam Cię za każde moje „nie, dzisiaj nie idę z Tobą”. 
Wybacz każdą moją bierność, moje zaniedbanie i moje lenistwo. 

Panie, Ty uzdrawiasz, ale też stawiasz niejako warunek: nie grzesz więcej. Ile 
razy po moim uzdrowieniu postanawiałam, że więcej nie będę grzeszyć. I ileż 
w tym wszystkim było pychy, że jestem przecież na tyle silna, że poradzę sobie 
w walce ze złem. I ile razy wtedy upadałam. Upadałam, bo chciałam po raz 
kolejny budować coś bez Ciebie. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś przy mnie, 
za sakrament pojednania i za spowiedników, przez których Ty sam do mnie 
przemawiasz. Dziękuję za Twoje miłosierdzie! 



wtorek, 10 grudnia                                                                                  Mt 18,12-14 


Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto 
owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu 
na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją 
odnaleźć, zaprawdę powiadam wam : cieszy się nią bardziej niż 
dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest 
wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych”. 



Rozważanie


Jezu, przychodzisz do mojego serca, bo przecież ono należy do Ciebie. A ja tak 

często Cię odrzucam: po bo raz kolejny spada na mnie cierpienie, bo nie 
umiem dostrzec Cię w koleżance z pracy i wyładowuję na niej swoją złość, 
tylko dlatego, że jest słabsza ode mnie. Bo po raz kolejny krzyczę na dzieci, że 

nie odrobiły lekcji, zamiast im pomóc. Jezu, bądź uwielbiony w każdym 
człowieku, którego stawiasz na mojej drodze. Bądź uwielbiony w każdej 
sekundzie mojego życia. Przepraszam Cię za brak mojej czci dla Ciebie. 

Dobry Jezu, tak często podążam do Ciebie z kolejnymi prośbami. O uzdrowie-
nie ciała, wyleczenie duszy. Ty zawsze jesteś gotowy mnie wysłuchać. Zawsze 
mnie przygarniasz. I zawsze mi pomagasz. Jak dobry Pasterz. Dziękuję Ci za 

to, że mogę się do Ciebie zwracać ze swoimi prośbami. Dziękuję Ci za to, że 
mnie wysłuchujesz. 

Jezu, czy ja umiem prawdziwie w Ciebie wierzyć? Czy moja wiara jest 
niezachwiania? Czy raczej wierzę w Ciebie, ale po swojemu: tak, żeby mi było 
wygodnie? Przepraszam Cię, Panie, że nie jestem Twoim światłem, że moja 

wiara jest taka słaba, że tak często upadam. I dziękuję, że po każdym upadku 
wyciągasz do mnie rękę, aby mnie podnieść. Kocham Cię, Panie Jezu! 



Środa, 11 grudnia                                                                                          Mt 11,28-30 


Jezus przemówił tymi słowami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni 
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie 
i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje 
brzemię lekkie”. 



Rozważanie


Tak często w swoim życiu czuję nadmierne zmęczenie. Czy umiem z tym 
zmęczeniem przyjść do mojego Pana i oddać mu całą siebie?  

Czy w chwilach słabości i braku czasu, staram się znaleźć choć chwilę, żeby 
zwrócić swój wzrok ku Temu, który może mnie pokrzepić? 

Panie Jezu, proszę o bystrość, abym zawsze umiała dostrzegać potrzeby 

innych; o siłę i odwagę, abym potrafiła pomagać potrzebującym, o wytrwałość 
i cierpliwość, abym całym sercem angażowała się we wszystko, co robię. 
Uwrażliwiaj mnie na biednych, potrzebujących i chorych. Pomóż mi być 

Twoim światłem tu, na ziemi. Pomóż zawsze dawać dar z samej siebie.                 
A w tym wszystkim pomóż przede wszystkim zawsze zwracać swój wzrok ku 

Tobie… 



Czwartek, 12 grudnia                                                                                Mt 11,11-15


Jezus powiedział do tłumów: „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”. 



Rozważanie


Jezu mój, oto już niemal kilka dni dzieli nas od święta Twoich narodzin.  

Czy znalazłam czas, aby przygotować się do przyjścia Największego?  

Czy choć raz uczestniczyłam w roratach, czy podjęłam postanowienie 
adwentowe? 

Jezu, czy dostrzegam Twoją wielkość? Czy umiem i pragnę Cię uwielbiać?  

Czy w moim życiu jesteś najważniejszy? 

Panie, czy umiem Cię słuchać? Czy otwieram swoje uszy na Twoje Słowo? 



Piątek, 13 grudnia                                                                              Mt 11,16-19


Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne 
jest ono 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 usprawiedli-
wiona jest przez swe czyny”. 



Rozważanie


Panie Jezu, myślę, że w swoim życiu bardzo często zachowuję się tak, jak te 
dzieci na rynku: wciąż oczekuję, żeby wszyscy spełnili moje oczekiwania. A co 

więcej – nawet kiedy już komuś udaje wpasować w mój sposób myślenia, to 
zaczynam podnosić poprzeczkę coraz wyżej… 

Panie Jezu, przepraszam za mój brak zrozumienia, za doszukiwanie się 

przysłowiowej dziury w całym, za mój brak ufności do Ciebie… 



sobota, 14 grudnia                                                                                    Mt 17,10-13 


Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: „Czemu 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. 



Rozważanie


Według dawnych wierzeń ludu Izraela przed nadejściem Mesjasza miał na 
ziemi ponownie pojawić się prorok Eliasz. Wielu wierzących Żydów spo-
dziewało się zatem jakiegoś spektakularnego powrotu wielkiego proroka. Czy 

i ja w swoim życiu nie oczekuję spektakularnych rzeczy? Czy nie oczekuję 
znaków? 

Panie, jakże mała jest moja wiara. Ile razy w swoim życiu oczekiwałam od 

Ciebie wyraźnego znaku. Jak niewierny Tomasz: wierzę, ale chcę mieć na 
wszytko dowód; chcę mieć wyraźny znak. A przecież największym znakiem 
jest Twoja obecność w moim życiu. Przepraszam Cię, Panie Jezu, za mój brak 

wiary i brak pełnego zaufania Tobie. 

Jezus wyjaśnia uczniom, że to Jan Chrzciciel był zapowiedzianym Eliaszem, 
a jego nadejście można rozpoznać przez to, jaki los zgotowali mu ludzie: 

obojętność serc, odrzucenie i wreszcie męczeńska śmierć. Czy i ja nie 
odrzucam Ciebie, Panie, ze swojego życia? Czy i moje serce nie jest obojętne? 



niedziela, 15 grudnia, 3. Niedziela Adwentu                                        Mt 11,2-11


Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów 
z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy 
oczekiwać?”.  
Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co 
patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 
oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 
Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.  
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli 
oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli 
zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich 
są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? 
Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym 
napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował 
drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał 
większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim 
większy jest niż on”. 



Komentarz - ks. Krystian Wilczyński


Trzecia niedziela Adwentu jest niedzielą radości (Gaudete - radujcie się!). 
Pozwala cieszyć się skutecznością wypełniania planu Bożego. Dziś wszystko 
zdaje się cieszyć i śpiewać na cześć Boga, którego działanie już daje się 
odczuć. Całe stworzenie – ożywione i nieożywione – przeżywa radość 
z Bożego działania. Najbardziej zaś ludzie wyczekujący zbawienia. Wszystko 
zmierza ku Syjonowi. Taką nazwę ma Góra Pańska, która znajduje się 
w Jerozolimie. Na niej zbudowana była świątynia i najważniejsza część miasta. 
Tam też jest Wieczernik, w którym Jezus ustanowił Eucharystię i gdzie zstąpił 
Duch Święty. Wszystko działo się w tym właśnie miejscu. Do dziś 
pielgrzymują tam niezliczone rzesze ludzi, aby doświadczyć świętości tej góry. 
Nasza uwaga skupia się na przeżywaniu Adwentu „tu i teraz”, właśnie w duchu 
przedstawionego słowa Bożego. Przychodzi mi na myśl obraz dzieci, którym 
obiecano wyjazd na plażę, o ile następnego dnia będzie ładna pogoda. 
Przygotowują wszystko i próbują zasnąć, przeżywając w ciemnej nocy dłużący 
się czas i proszą w swoich modlitwach o ładną pogodę. A kiedy rano widzą 
słoneczne promienie i rozsuwają zasłony, aby upewnić się o dobrych 
warunkach, skaczą z radości, a potem biegną budzić wszystkich, bo przecież 
nie ma czasu do stracenia. I choć jeszcze nie są na plaży, to ich radość z tego, 
że na pewno będą, osiąga granice możliwości. Wiedzą, że jeszcze tylko 
pakowanie, droga i wreszcie upragniony cel. 
O ileż bardziej mamy czekać na Chrystusa mającego przyjść już niebawem? 
Święty Jakub podpowiada nam postawę cierpliwości, umocnienie serca 
i zaprzestanie sporów. Rzeczywiście nie ma czasu na zbędne słowa i głupie 
utarczki. Jak najszybciej trzeba się pogodzić, bo Sędzia nie będzie zwlekał – 
kiedy przyjdzie, osądzi nas według tego, co zastanie. 
Jezus w przekazie św. Mateusza potwierdza czas i godzinę. Pytanie więzionego 
Jana Chrzciciela stanowi pretekst do objawienia słuchaczom bliskości 
zbawienia. Królestwo Boże jest już pośród ludzi, co potwierdzają znaki. 



Proroctwo o Eliaszu, mającym przyjść wcześniej jako poprzednik Mesjasza 
(por. Syr 48,10), wypełnia się w Janie Chrzcicielu. Skoro on jest Eliaszem, to 
zapowiada Jezusa z Nazaretu, który jest Mesjaszem. Prorok znad Jordanu jest 
potrzebny jako znak wskazujący na Tego jednego: „Oto Baranek Boży, który 
gładzi grzechy świata” (J 1,29). Nie jest on już tylko zwykłym prorokiem, ale 
znakiem dla pokoleń (w tym dla nas) upewniającym o prawdziwości Jezusa. 
Weźmy sobie do serca słowa o bliskim już czasie. Nie ma go wiele, a już na 
pewno nie jest do stracenia. Bądźmy jedno w Chrystusie i przygotujmy siebie 
na przyjście Księcia Pokoju. Postarajmy się o zgodę i wyjaśnienie wszelkich 
sporów i niedomówień, żeby szczerze przeżywać Boże Narodzenie. 
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie 
znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność:  
Pan jest blisko! (Flp 4,4n) 



Rozważanie 


Jan znajduje się w więzieniu. W tej dramatycznej sytuacji nie skupia się jednak 
na swoim losie ani na swoim cierpieniu. Nie przestaje czekać na Jezusa. 
Spróbuję wczuć się w jego przeżycia. 

Wiara Jana nie jest pozbawiona wątpliwości. Jest szczery przed sobą i przed 
Bogiem. Zwraca się z pytaniem do Jezusa. Jakie wątpliwości w wierze są 
moim udziałem. Czy nie boję się szukać odpowiedzi u Jezusa? 

Wypowiem przed Panem to, co mnie najbardziej dręczy w wierze. To, co dla 
mnie najtrudniejsze. Będę Go prosił o światło, mądrość i zaufanie.  

Wsłucham się uważnie w słowa Jezusa, który odpowiada Janowi i mówi o jego  
wielkości. Co Jezus mógłby powiedzieć o mojej życiowej postawie? Czy nie 
jestem jak „trzcina kołysząca się na wietrze”? 

W końcowej modlitwie podziękuję Jezusowi za łaskę wiary i pomyślę, do 
czego wzywa mnie radykalizm Jana Chrzciciela. 


