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Poniedziałek, 19 grudnia - Łk 1, 5-25 

Zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela podobna jest do zapo-

wiedzi narodzin proroków Starego Testamentu. W dzisiejszej Ewan-

gelii występują: ukazanie się anioła, strach i poruszenie osoby 

nawiedzanej, przekazanie wiadomości i znak rozpoznawczy. Ta sy-

tuacja, jak i inne zapowiedzi narodzin wielkich postaci, uświadamia 

nam jak Pan Bóg działa w życiu ludzi i jak wielkie dary zyskuje ten, 

kto przyjmuje Jego wolę, kierując się pokorą i zaufaniem. Postać 

Jana Chrzciciela pokazuje nam zadania człowieka w dziele zbawie-

nia przygotowanym przez Boga i wymagania przez Niego stawiane: 

konkretna i wolna odpowiedź na boże wezwanie.  

W naszym życiu jest podobnie. Od dnia naszych narodzin 

Pan Bóg w swojej miłości szuka drogi naszego z Nim zjednoczenia. 

Dlaczego nam te momenty uciekają? Dlaczego nieraz nie potrafimy 

i odpowiedzieć Bogu na wezwanie? Ponieważ brakuje nam wsłuchi-

wania się w Jego Słowo, a nieraz wiary. Ktoś powie, że Zachariasz 

miał łatwiej, bo Pan Bóg postawił przed nim archanioła Gabriela. 

Ale cóż on zwiastował innego niż Słowo Boże? Mówi wprost „Zo-

stałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę”. 

Dzisiejsza Ewangelia to pytanie dla nas o przyjmowanie Ra-

dosnej Nowiny. Skoro mamy odpowiadać na Boże wezwanie, szukać 

woli Boga, nawet gdy jej nie rozumiemy do końca, to adorujmy Sło-
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wo Boże. Zachariasz wszedł za zasłonę przybytku gdzie przebywał 

przed Bogiem sam. I my szukajmy miejsca dla Boga. Miejsca ciszy, 

która wynosi na firmamencie Ducha Świętego, by móc usłyszeć Jego 

Słowo, Radosną Nowinę. Wszyscy prorocy, słuchając Boga, poznali 

Jego wolę i z ufnością na nią odpowiedzieli. Każdy z nas może ją 

poznać. Poznać i wypełnić.  

 

Wtorek, 20 grudnia - Łk 1, 26-38 

Kiedy Anioł pozdrowił Maryję, Ona zmieszała się na jego 

słowa, ale przede wszystkim rozważała, co miało oznaczać jego 

pozdrowienie. Nie zdębiała, nie krzyknęła ze zdziwienia, nie zapro-

testowała – ale właśnie rozważała usłyszane posłanie. Tę medyta-

cyjną postawę Maryi Panny jeszcze kilka razy spotkamy na kartach 

Pisma świętego.  

Warto uczyć się od Matki Jezusa spokoju, opanowania i kon-

templacji Bożej rzeczywistości wkraczającej w nasze życie. Warto 

ocenić jak radzimy sobie z Boską ingerencją w nasze plany, jak od-

powiadamy na wezwanie do podjęcia określonego posłannictwa, na 

ile wsłuchujemy się w dobiegające do nas wezwanie do poświęcenia, 

wyrzeczenia, samozaparcia w imię miłości Boga i człowieka… Czy 

daję sobie czas na rozważanie i kontemplację, kocham ciszę w której 

słychać Boży głos? A może wchłonęła mnie już cywilizacja szumu, 

nieokiełznanych dzwonków komórek, gadających telewizorów, wy-

jących motocykli – czy Boży Posłaniec potrafi jeszcze się przez nie 

przebić? 

 

Środa, 21 grudnia - Łk 1, 39-45 

Podróż do rodziny. Spotkanie, na którym możesz podzielić 

się swoim życiem. Tobie też to się zdarza. Jednak ta wyprawa była 

inna. Podjęta została po to by podzielić się radością i doświadcze-

niem Boga, a być może także pytaniem o przyszłość. Ty też często 

chcesz dzielić się tym, co przeżywasz. Maryja jednak będąc u Elż-
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biety potrafiła ją opromienić swoim doświadczeniem Boga z chwili 

zwiastowania. Ty czasami dzielisz się tym, co zrobiła sąsiadka, jakie 

wady ma kolega z pracy lub tym, dlaczego nie lubisz kuzynki. Mary-

ja potrafiła dzielić się dobrem, które dostała od Boga. 

Ty też tak możesz. Masz jednak najpierw odkryć, że Pan Bóg 

jest dla Ciebie dobry. On realnie troszczy się o Ciebie. Nie oczekuj 

cudu na miarę zwiastowania, jakie spotkało Maryję, nie oczekuj, 

że Bóg objawi Ci misję zbawiania świata. On stawia przed Tobą 

ważniejszy cel – misję zbawienia Ciebie! Nie zostawia Cię z tym bez 

pomocy. Ciągle jest blisko. Chce pomóc. Zatrzymaj się przez chwile 

na drobnych sprawach Twojej codzienność i tam Go szukaj. Znaj-

dziesz i się zdziwisz, że to takie proste, że Twoje życie kryje w sobie 

tyle dobroci i zatroskania jakie ofiaruje Ci Bóg. Wtedy już wiesz, 

co z tym zrobić – na wzór Maryi, która uwierzyła…. 

 

Czwartek, 22 grudnia - Łk 1, 46-56 

Dialog Elżbiety z Matką Bożą kończy się hymnem Magnifi-

cat, który wyśpiewała Matka Zbawiciela. Jest to hymn potrójnej 

wdzięczności: za łaskę szczególnego wyniesienia Maryi, za miło-

sierdzie i dobroć Boga względem Izraela, za wierność Bogu w do-

trzymywaniu obietnic danych kiedyś patriarchom. Gdy Maryja 

wyśpiewała Bogu Hymn wdzięczności ewangelista w krótkim zdaniu 

podaje, że Maryja pozostała u niej koło trzech miesięcy, a potem 

wróciła do domu. Potrzebne były Jej ręce, jej serce, potrzebna była 

Jej miłość. Maryja i Elżbieta rozumiały się bez słowa. To była szkoła 

dla Maryi – w Jej zaawansowanej ciąży, przed jej rozwiązaniem. 

Ona była z Elżbietą przy narodzeniu Jana. To wielkie szczęście ko-

biet, które w okresie ciąży mają takie Boże środowisko.  

 

 

 

 



        ADWENTOWE REKOLEKCJE ZE SŁOWEM BOŻYM 2011 
 

 4 

Piątek, 23 grudnia - Łk 1, 57-66 

Zgodnie zapowiedzią anioła, Elżbieta, gdy naszedł jej czas, 

porodziła syna. Poprzez to narodzenie Pan okazuje jej wielkie miło-

sierdzie. Wraz z nią sąsiedzi i krewni cieszyli się z tego, że została 

matką.. Tu nie ma miejsca na smutek, bo poczęcie i narodziny nowe-

go człowieka to wydarzenie wielkie. Rodzi się człowiek, który jest 

nieśmiertelny i żyć będzie wiecznie. Wszystko przeminie, a człowiek 

żyć będzie, bo ma duszę nieśmiertelną. Dziękujmy Panu Bogu za 

wielkie dzieło stworzenia nowego człowieka, za to, że jestem nie-

śmiertelny i żyć będę na wieki. 

 

Sobota, 24 grudnia - Łk 1, 67-79 

Dzisiaj w wigilię Bożego Narodzenia Słowo Boże wzywa 

mnie do modlitwy uwielbienia wraz z Zachariaszem cieszącym się 

z narodzenia swego syna Jana Chrzciciela. Bóg mnie nawiedza i wy-

zwala – codziennie, stale potrzebuję Jego nawiedzenia i wyzwolenia. 

Może jestem zniewolony jakąś wadą, nałogiem, złym przyzwyczaje-

niem. Bóg ma moc zbawczą, by narodzić się właśnie w tym miejscu 

czy dziedzinie mego życia, która wydaje mi się najbardziej oddalona 

od Niego. Czy wierzę w to? Bóg przychodzi wyzwolić mnie od mo-

ich nieprzyjaciół i od lęku. Spojrzę na historię mego życia, aby do-

strzec w nim działanie Boga.  

Za jakie działanie Boże, wyzwalające mnie, chciałbym Bogu 

szczególnie podziękować? Zachariasz z wiarą wyznaje, że jego 

dziecko – Jan Chrzciciel – ma przygotowywać drogi dla Zbawiciela. 

Jezus przychodzi do mnie także przez moich najbliższych. Na ile 

widzę w nich działanie Boże? Nawet przez ich wady, słabości Bóg 

chce mi coś ważnego powiedzieć. Czy staram się usłyszeć Boga 

w drugim człowieku? Jezus nawiedza mnie jak „wschodzące słońce”, 

chce zajaśnieć w mrokach mojego życia. Pragnie wyprowadzić mnie 

z „mieszkania śmierci”, przywrócić pokój serca. Czy z takim nasta-

wieniem chcę przygotować się dziś na Jego narodzenie? 


