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10 grudnia – poniedziałek, Łk 5, 17-26
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie do Ducha
Św. odnaleziony w Piśmie Św. tekst. Zastanowię się co Bóg
do mnie osobiście mówi w tym tekście. Na jakie sytuacje w
moim życiu odpowiada? Do czego wzywa? Czego mnie
uczy? Później przeczytam poniższe rozważanie szukając
dalej słowa dla mnie.
Czy nie zdarzyło nam się kiedykolwiek usłyszeć
stwierdzenie, że musi zdarzyć się cud, żeby…. No właśnie,
a kiedy się zdarzy, mówimy – zbieg okoliczności, niespodziewany zwrot akcji, nagły obrót spraw, dzieło przypadku,
itd. Dla człowieka wierzącego nie ma przypadków, jest
tylko wiara w Bożą opatrzność i głęboka ufność wbrew
ludziom i całemu światu, iż mój Pan „chce dla mnie dobrze”.
Jakże głęboka była wiara paralityka, który zaufał Jezusowi.
Chrystus nie przyszedł po to, by usunąć wszelkie cierpienia
na ziemi, ale by wyzwolić ludzi od największej niewoli –
grzechu. Dla Żydów takie postawienie sprawy było bluźnierstwem. Czy Ty dziś wierzysz, że Jezus ma moc zarówno odpuszczania grzechów i uzdrawiania?
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11 grudnia – wtorek – Mt 18, 12-14
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie do Ducha Św…(patrz wstęp
z poniedziałku)

Pytanie -„Jak wam się zdaje?”- to zaproszenie do zastanawiania się nad własnym życiem. Zatrzymaj się, zastanów
się, jak żyjesz, co Ty byś zrobił? Chodzisz do kościoła
w niedzielę, nie kradniesz, nikogo nie zabiłeś, szanujesz
swoich rodziców, czyli wszystko jest ok. I nie masz naprawdę żadnej „zabłąkanej owcy”? A może jeździsz czasem „na gapę” w tramwaju, nie oddajesz za wysokiej
reszty pomyłkowo wydanej przez sprzedawcę, milczysz,
gdy znajomi opowiadają dowcipy o Kościele, świętych,
Jezusie? Przestań, zmień się także w takich drobnych
sprawach, a poznasz smak radości, bo przecież: „(…) jeśli
mu się uda (…), zaprawdę powiadam wam: cieszy się nią
bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się
nie zabłąkały”. Nie rób postanowienia, tylko zacznij od
zaraz - znajdź swoją „zabłąkaną owcę”.
12 grudnia – środa – Mt 11, 28-30
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie do Ducha Św…(patrz wyżej)

Kto może powiedzieć, że żyje bez żadnych obciążeń,
nie jest zmęczony, wyczerpany, utrudzony codziennością?
Dziś Jezus zaprasza: „Przyjdźcie do Mnie (…) Ja was pokrzepię.” Mówi: - Nie pozbawię was waszego życia z jego
trudnościami, kłopotami i troskami. Ale jeśli weźmiecie
„moje jarzmo”, czyli wysiłek życia w zgodzie z Ewangelią,
z nauką Kościoła, sprzeciwiając się każdemu grzechowi w
swoim postępowaniu, jeśli podejmiecie trud bycia cichym
i pokornym w dzisiejszym głośnym, hałaśliwym, pysznym
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i samolubnym świecie, to „znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych” - Warto spróbować?
13 grudnia 2012 – czwartek – Mt 11, 11-15
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie do Ducha Św…(patrz wyżej)

Ewangelia ukazuje nam dziś Jana Chrzciciela człowieka wyjątkowego. Człowieka, który był największym z proroków i godnością przewyższał wszystkich ludzi. Sam Jezus zapewnia nas, że nie ma większego. Czym
zasłużył na takie uznanie? Był człowiekiem o niesamowitej
mocy, mocy mówienia trudnej prawdy. Potrafił przeciwstawić się złu, obłudzie i grzechowi. Był gwałtownikiem.
Był tym, który wiedział, że nie pora odpoczywać, bo „diabeł jak lew ryczący krąży szukając, kogo by pożreć”. Nie
zależało mu na popularności. Nie czekał na pochwały. On
wzywał do nawrócenia, do zmiany życia. Jan dał świadectwo prawdzie. A jednak Jezus powie, że najmniejszy w
królestwie niebieskim większy jest niż on. Co to znaczy dla
mnie? Czy mam się nie wychylać? Czy mam czekać aż
inni zrobią za mnie? Być najmniejszym, to być pokornym.
To czynić to, czego Bóg chce. A Bóg chce, bym był blisko
Niego. Bym słuchał Jego słów i zdobywał królestwo niebieskie.
14 grudnia – piątek – Mt 11, 16-19
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie do Ducha Św…(patrz wyżej).

Scena opisana przez św. Mateusza wydarzyła się blisko dwa tysiące lat temu tak idealnie pasuje do naszych
czasów, szczególnie da naszego szarego dnia codziennego.
Ileż słyszymy narzekania na rzeczywistość: „bo ten czas
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tak szybko płynie”, „jak chciałbym by już były święta,
a ten czas się wlecze…”, „ te dzwony w kościele tak głośno rano biją” a ktoś inny „ dlaczego kościelny tak krótko
dzwoni dzwonami, nawet ich nie zdążę usłyszeć…”. Na
innym miejscy słyszymy : „Ci księża to tylko się modlą,
wzięliby się do roboty” a ktoś inny „Ci księża za mało się
modlą, dlatego jest coraz mniej ludzi w kościołach”.
Narzekanie stało się naszym „sportem” narodowym
często z naszych ust słychać tylko niezadowolenie. A może
w tych naszych trudach życia codziennego trzeba poszukać
działania mądrości Bożej i próbować czynić Królestwo
Niebieskie tu na ziemi.
15 grudnia – sobota – Mt 17, 10-13
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie do Ducha Św…(patrz wyżej)

W czasach Chrystusowych Żydzi powszechnie uważali, że
nadejście Mesjasza poprzedzi jeszcze przyjście Eliasza; że
prorok pomoże godnie przygotować się na przybycie Wybawiciela. Kto jednak rozpoznał proroka w Janie Chrzcicielu, kto chciał słuchać nawiedzonego pustelnika ubogo
ubranego i żywiącego się szarańczą? Kogo interesował
chrzest z rąk syna Zachariasza? Świat podsuwa nam rozmaite wzorce do naśladowania. Wielkość, która czasami
jest tylko wysokim wzrostem, barwny życiorys, który, po
przestudiowaniu, okazuje się zlepkiem zdarzeń wykreowanych na medialne potrzeby.
Szukajmy proroków, wsłuchujmy się w słowa wyznawców, wypatrujmy przykładów życia oddanego Bogu, a nade wszystko sami głośmy Miłość Bożą, która nie ma fasad,
ram, wieloznaczności, relatywnych odniesień, politycznych
podtekstów – Miłość pozwalającą w drugim człowieku
rozpoznać Syna Człowieczego...

