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III tydzień Adwentu  

17 grudnia –poniedziałek – Mt 1, 1-17 
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. 
Mateusz przedstawił listę ludzi, których Bóg włączył do swojego 
planu zbawienia. Ukazuje osoby, które związała obietnica Boga. Au-
tor chce nam pokazać, że Jezus jest postacią historyczną, wywodzącą 
się z rodu królewskiego. Jezus nie wziął się „nie wiadomo skąd”. Nie 
jest kimś bez przeszłości, bez korzeni, bez historii rodzinnej. Jest 
prawdziwym Żydem. 
Spójrzmy na Jezusa, jako na człowieka za którym stoją całe pokole-
nia ze swoją historią, która stale związana była z Bogiem i przeplata-
ła się z Jego ingerencją, była niemalże odzwierciedleniem życia 
każdego człowieka - a więc upadków i powrotów ludzkich do Boga. 
Spójrzmy jako na Boga, który przychodzi z Nieba, zstępuje do ludz-
kiego ciała, łącząc się z pierwiastkiem ludzkim, przemienia, uświęca 
człowieka, odrywa go od grzechu, uwalnia i nadaje nową godność. 
Godność dziecka Bożego. Czy ja potrafię patrzeć się na Jezusa tak, 
jak ukazuje go Ewangelista?   Czy ja widzę w Nim Człowieka i Bo-
ga? 
 
18  grudnia – wtorek – Mt 1, 18-24 
 

Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie…(patrz wstęp z poniedziałku) 
Józef był człowiekiem sprawiedliwym, jego sprawiedliwość wypły-
wała z  miłości do Boga i do Maryi. Jednak Boże plany były przed 
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nim zakryte. Bóg bardzo często przychodzi do nas pośród naszych 
problemów, zmartwień i kłopotów. Naszym ludzkim sposobom roz-
wiązania tego, co nas trapi, przeciwstawia swoje – boskie. Ich cechą 
charakterystyczną jest to, że, aby mogły przynieść owoc, wymagają 
od nas zaufania i wiary, że Bóg jest w stanie poradzić sobie z tym, co 
nas przekracza. To trudne zadanie dla nas, bo sprawia, że tracimy 
kontrolę nad swoim życiem. Nie znamy dokładnie Bożych planów – 
możemy jedynie oprzeć się na tym, że ich autorem jest Bóg. 
Pan Bóg umacnia wszystkich zalęknionych, aby mu zaufali. Tak było 
i z Józefem. Jego wiara  została  wystawiona na próbę, ale Bóg wy-
słał Anioła, aby uwolnił Go od lęku. Wszystko wyjaśniło się we śnie, 
gdy Bóg posłał swego anioła z proroctwem dotyczącym Maryi i Je-
zusa. Objawił swoją wolę. Dobrze byłoby mieć wiarę Józefa. Wów-
czas Bóg w naszym życiu mógłby dokonać dużo więcej, niż dotąd. 
Tajemnica Wcielenia się Jezusa, pokazuje nam, że Bóg także 
i w nasze życie chce się wcielić… Pytanie - jak to się może dokonać 
w moim i twoim życiu? Jaka jest nasza wiara ? 
 
 19 grudnia – środa – Łk 1, 5-25 
 
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie…(patrz wstęp z poniedziałku) 
Dzisiejsza ewangelia zdaje się uczyć, że posłuszeństwo względem 
Pana Boga jest wartością samą w sobie. Powinniśmy być bowiem 
posłuszni Bogu bezwarunkowo. Może bowiem zdarzyć się tak, że nie 
rozumiemy planu Bożego dla nas, zupełnie tak jak Zachariasz. Jed-
nak zawsze powinniśmy pamiętać, że ten plan przyniesie nam ko-
rzyść, jeśli nawet nie doczesną, to w życiu wiecznym z pewnością. 
Druga lekcja wypływająca z tego tekstu to konieczność zawierzenia 
- okazania choć odrobiny zaufania. Nie możemy być jak tłum podzi-
wiający linoskoczka w bajce Bruno Ferrero. Ów linoskoczek prze-
chodził wiele razy po linie nad przepaścią. Przewoził też taczkę. 
Tłum entuzjastycznie reagował na wszelkie jego próby dokonywania 
niezwykłych rzeczy na linie. Kiedy jednak zaproponował, że prze-
prowadzi w taczce jednego z widzów, zapanowała konsternacja… 
Czy ja daję się zawsze prowadzić Panu Bogu, nawet w najbardziej 
karkołomnych sytuacjach? Czy ufam Mu? A może jestem jak Zacha-
riasz i powinienem niemy podziwiać dzieło Boże w moim życiu? 
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20 grudnia – czwartek – Łk 1, 26-38 
 
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie…(patrz wstęp z poniedziałku) 
Ta scena zadziwia mnie. Dlaczego? Do prostej dziewczyny przycho-
dzi Posłaniec z nieba. Ten sam, który miał zniszczyć Sodomę i Go-
morę, stoi przed piętnastoletnią Maryją, mieszkanką Nazaretu, 
mieszkanką Galilei. W tradycji żydowskiej ziemia ta była uznawana 
za ziemię sprofanowaną, bo zamieszkałą przez pogan. To, co pogań-
skie, było uznawane za nieczyste. A Ten, który miał moc niszczenia, 
stoi pokornie przed Pokorną i mówi: Bóg odnalazł w tej ziemi kogoś 
pełnego łaski i wdzięku, odnalazł perłę. Odnalazł Ciebie! Dobra No-
wina, którą zwiastuje Gabriel, rozjaśnia dziś moją historię: Bóg widzi 
więcej, bardziej, głębiej! Bp Bruno Forte stwierdza jeszcze dobitniej: 
Bóg nie potrzebuje miejsc świętych, świętej historii, aby okazać Swo-
ją łaskę. 

 
21 grudnia – piątek – Łk 1, 39-45 
 
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie…(patrz wstęp z poniedziałku) 
Aby odbyć wizytę u krewnej Elżbiety, Maryja musiała, z Nazaretu 
w górzystym kraju Judei, odbyć podróż o długości około 100 km. 
W swoim łonie niosła Jezusa i tym samym została pierwszym chrze-
ścijańskim apostołem i misjonarzem. Mimo niewątpliwych trudności 
i niebezpieczeństw związanych z podróżą, Maryja bez wahania pod-
jęła ten trud, aby wspólnie ze swoją  krewną cieszyć się radością ze 
Zwiastowania Wielkiej dla Niej i dla całego świata Nowiny, że stanie 
się Matką Bożego Syna. Niewątpliwie cieszyła się i dziękowała Bo-
gu również za błogosławiony stan Elżbiety. Dzieciątko w łonie Elż-
biety, na pozdrowienie Maryi poruszyło się i pełna Ducha Świętego 
Elżbieta błogosławiła Ją, dziękując za to, że uwierzyła w słowa Boga 
przekazane jej przez Anioła. Czy ja potrafię tak, jak Maryja nie 
zwracać uwagi na niedogodności, a może też i na  niebezpieczeństwo 
wyśmiania mnie i odrzucenia, iść i dzielić się radością, że Bóg Jest 
wśród nas i że jest Miłością ? Czy tak jak Elżbieta potrafię i czy chcę 
wielbić Maryję niosącą w łonie Boga, który stał się Człowiekiem? 
Czy może jestem człowiekiem, którego ten fakt z przeszło dwóch 
tysięcy lat nie obchodzi, jest mi obojętny i nie widzę jego wpływu na 
moje życie?   



        ADWENTOWE REKOLEKCJE ZE SŁOWEM BOŻYM 2012 
 
    4 

22 grudnia – sobota – Łk 1, 46-56 
 
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie…(patrz wstęp z poniedziałku) 
Bez pomocy Ducha Świętego Maryja nie byłaby zdolna wyśpiewać 
chwały Bogu. Bez pomocy Ducha Świętego Maryja nie odkryłaby 
tak wielkiej Bożej potęgi  i mocy. 
Każdego dnia, w każdym miejscu ziemi Kościół wyśpiewuje Bogu 
radosne Wielbij. Podczas Eucharystii i Liturgii Godzin wierni wyzna-
ją, że Bóg czyni wielkie rzeczy, że na pokolenia zachowuje miłosier-
dzie, wywyższa pokornych, syci głodnych... Nikt z nas, bez pomocy 
Ducha Świętego nie byłby zdolny tego uczynić.  
Wielbi dusza moja Pana... będąc wdzięczną za wszelkie otrzymane 
dobro i błogosławieństwo, za stałą opiekę i miłość, za ofiarę umiło-
wanego Syna, za życie jedyne i niepowtarzalne. Bez pomocy Ducha 
Świetnego nie potrafiłabym tego dostrzec i głosić. 
 

IV tydzień Adwentu  
 
 24 grudnia – poniedziałek – Łk 1, 67-79 
 
Przeczytam kilkakrotnie po krótkiej modlitwie…(patrz wstęp z poniedziałku) 
Osoby modlące się codziennie liturgią godzin wypowiadają słowa, 
które wypowiedział w przytoczonym fragmencie Zachariasz. Co-
dziennie bowiem trzeba nam chwalić dzieła Boże. Można oczywiście 
zrobić to w formie takiej jak Zachariasz. Nie każdy z nas jednak po-
trafi na tyle władać językiem, aby układać podobne pieśni pochwalne 
jak Zachariasz czy król Dawid. Nie powinno nas to jednak martwić. 
Ważna jest bowiem nie forma, a treść i to, co tkwi w sercu. Każdy 
więc powinien chwalić Boga jak potrafi. Powinien oddać mu swój 
talent, rozwijać go i właśnie nim wychwalać Boga. Równie piękną 
pieśnią Zachariasza może być upieczony przez piekarza chleb, po-
prowadzona przez nauczyciela lekcja czy sumienność ze strony leka-
rza .Jak ja chwalę Pana Boga? Czy potrafię to robić? Czy zawsze 
w wypełnianiu swoich codziennych obowiązków daję całego siebie? 
 


