
 

Każdy w tą wojnę jest wciągnięty. Czy tego chce, czy nie chce, tak po prostu 
jest. Od nas tylko zależy czy podejmiemy tę walkę i po której stronie się 
opowiemy. 
 

Czy prosisz Jezusa, aby wejść w istotę świąt Bożego narodzenia? Jaki jest na 
chwilę obecną twój obraz świąt Bożego narodzenia? Czy jesteś gotów podjąć 
duchowe zmagania z grzechem i diabłem? Pomódl się: Jezu, proszę Cię o 
głębokie zrozumienie i przeżycie tych świąt. Daj mi pragnienie i siły do 
stawania po Twojej stronie, w opozycji do grzechu i diabła.  
 

27.12. 2014 sobota  (Święto św. Jana Apostoła) 1 J 1,1-4; Ps 97,1-12; J 

20,2-8 
   PRZYJĄĆ PANA TO OCZEKIWAĆ  ZMARTWYCHWSTANIA  NASZYCH  

SŁABOŚCI 
  J 20, 6-8 
„Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu 
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z 
płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza 
także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.” 
 

Można zadać sobie pytanie, co wspólnego ma Ewangelia związana ze 
zmartwychwstaniem Jezusa i Jego pustym grobem w oktawie Bożego 
Narodzenia? Owe płótna z grobu Jezusa przypominają pieluszki Jezusa 
nowonarodzonego. Pieluszki to pewien symbol kruchości i bezbronności. 
Jezus pragnie wejść w nasze słabości po to, aby one zmartwychwstały tak, jak 
kruche ciało Jezusa. 
 

Czy doświadczasz zmartwychwstania twoich słabości, gdy powierzasz je 
Jezusowi? Czy obserwujesz, że twoje nieuporządkowane emocje przez moc 
Jezusa wracają na właściwe tory i dają dobre owoce dla Ciebie i innych? 
Pomódl się: Jezu, proszę Cię, abym mógł doświadczać zmartwychwstania 
moich słabości. 
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OCZEKIWAĆ PANA / PRZYJĄĆ PANA 

 

21.12. 2014 niedziela          2 Sm 7,1-16; Ps 89, 2-29; Rz 16,25-27; Łk 1,26-38 
OCZEKIWAĆ PANA ZADAJĄC MU PYTANIA 

Łk 1,34 
„Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” 
 

Bóg nie oczekuje od nas, że będziemy siedzieli jak myszy pod miotłą i 
będziemy bali się pytać o ważne dla nas życiowo sprawy. Mało tego, On nawet 
do tego nas zachęca przez proroka Izajasza: „Chodźcie i spór ze mną wiedźcie” 
(Iz 1,18).  Tylko ojca despoty o nic nie można zapytać, natomiast kochający 
ojciec podejmuje dialog. Nasz Bóg jest Bogiem dialogu, szanuje naszą wolność. 
 

Jakie jest Twoje wyobrażenie Boga? Czy jest to ktoś, kogo kazano Ci słuchać 
bez możliwości wyrażenia siebie, swojego zdania? Czy też jest to Bóg, który 
zaprasza do dialogu, do spierania się z nim o życie? Pomódl się: Jezu, dziękuję 
Ci, że objawiasz się jako Bóg przychodzący, aby nawiązać ze mną dialog. Naucz 
mnie jak z Tobą rozmawiać. 
 
22.12. 2014 poniedziałek   1 Sm 1,24-28; 1 Sm 2,1-8; Łk 1,46-56 

OCZEKIWAĆ PANA POZWALAJĄC MU WPŁYWAĆ NA NASZE DZIECI 
1Sm 1,27-28 
„O tego chłopca się modliłam, i Pan spełnił moją prośbę, którą do Niego 
zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Na wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje 
oddany na własność Pana”. 
 

Dzisiejszy fragment Pisma, to słowa Anny, matki proroka Samuela. Syn, 
którego urodziła, był dla niej wszystkim, ale nie przywiązała go do siebie. 
Pozwoliła, aby to Bóg określał jego przyszłość. A czy my pozwalamy, aby Bóg 
określał przyszłość naszych dzieci? To znaczy, czy stwarzamy warunki do tego, 
aby nasze dzieci spotykały się z Bogiem? Czy dbamy o ich modlitwę, w której 
mają szansę spotkać się z Bogiem? Czy dbamy o czystość ich serc przez 
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zachęcanie ich do Sakramentu Pojednania? A jeśli są już dorosłe, to czy 
wstawiamy się za nimi u Boga, na przykład przez post i modlitwę? 
 

Zrób sobie krótki rachunek sumienia z tego, jak dbasz/ dbałeś o relacje 
Twoich dzieci z Bogiem. Jeśli zobaczysz swoje zaniedbania, to żałuj, jeśli 
zobaczysz dobre owoce, to dziękuj. Pomódl się: Jezu, pokaż mi, co jeszcze 
mogę zrobić dla moich dzieci, aby były bliżej Ciebie. 
 

23.12. 2014 wtorek          Ml 3,1-24; Ps 25,4-14; Łk 1,57-66 
OCZEKIWAĆ PANA TO SKONFRONTOWAĆ SWOJE WYOBRAŻENIE 

ŚWIĄT Z BOŻYM SŁOWEM 
Ml 3,1-2 
„Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto 
się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy”. 
 

Dzisiejsze Słowo Boże działa trochę trzeźwiąco na nasze stereotypowe 
wyobrażenie Świąt Bożego Narodzenia. Nasze wyobrażenia krążą najczęściej 
wokół miłego, słodziutkiego bobaska, który z blond loczkami i anielskim 
uśmiechem podnosi rączkę do błogosławieństwa. A Słowo dziś mówi, że ten, 
który przychodzi jest jak wypalający zanieczyszczenia ogień i ług (silnie żrąca 
substancja). Czy przez to chce uczynić nam coś złego? Wprost przeciwnie, 
Jemu zależy, aby podnieść nas na swój, Boży, poziom. Tak, jak złoto, które z 
każdym wypaleniem ma coraz wyższą próbę. 
 

Pomyśl o nadchodzących świętach jako czasie, w którym przychodzący Jezus 
zechce Ci powiedzieć „chodź za mną”. Pomyśl, co te słowa mogą dla Ciebie 
znaczyć? Pomódl się: Jezu, odpowiedz mi na moje obawy, bo jak słyszę o 
wypalaniu złota, to choć efekt jest dobry, to samo wypalanie nie kojarzy mi się 
najlepiej. 
 

24.12. 2014 środa (Wigilia Bożego Narodzenia)   2 Sm 7,1-16  

Ps 89,2-29; Łk 1,67-79 
OCZEKIWAĆ PANA TO  OCZEKIWAĆ SPEŁNIENIA JEGO OBIETNIC 

2Sm 7, 8b-9 
„Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ja cofnąłem od Saula, twego 
poprzednika, którego opuściłem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie 
trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki.” 
 

Bóg, daje obietnicę Dawidowi spełnia ją w narodzinach Jezusa Chrystusa. Bóg 
jest zawsze wierny swoim obietnicom. Gdy oddamy swoje życie Jezusowi to 
mamy prawo oczekiwać Jego prowadzenia, bo sam mówi: „Jeśli kto drzwi 
otworzy, to będę z nim wieczerzał a on ze mną” (Ap 3,20). Warunkiem jest 
jedynie słuchanie Jego głosu, tak, jak owce słuchają głosu pasterza, ale 

słuchają, to znaczy są mu posłuszne i idą za tym głosem. Bóg daje nam swoje 
obietnice i spełni je w swoim czasie. 
 

Czy prosisz Jezusa o Jego obietnice dla Ciebie? Jakie obietnice otrzymałeś od 
Jezusa? Ale czy słuchasz głosu Jezusa i idziesz za nim? Pomódl się: Jezu, 
proszę Cię o wiarę, która pozwoli mi oczekiwać Twoich obietnic i ich 
spełnienia i chodzenia za Tobą w wierze nawet wtedy, gdy obietnice jeszcze 
się nie zrealizowały. 
 

25.12. 2014 czwartek  (Uroczystość Narodzenia Pańskiego)  
Iz 9,1-6; Ps 96,1-13; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14 

PRZYJĄĆ KRUCHEGO JEZUSA W SWOJEJ KRUCHOŚCI 
Łk  2, 6-7 
„Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było 
dla nich miejsca w gospodzie.” 
 

Jezus przychodzi na świat  jak każdy kruchy noworodek, któremu łatwo 
można zrobić krzywdę. Ten nowonarodzony Bóg pragnie wejść do naszej 
kruchości i słabości. On nie przyszedł jako heros i nie przychodzi do ludzi, 
którzy są herosami. On przyszedł do kruchego człowieka, dlatego przyjął 
ludzkie ciało ze wszystkimi jego ograniczeniami i słabościami.  W ten sposób 
stał się jednym z nas. „Nie takiego bowiem mamy arcykapłana , który by nie 
mógł współczuć naszym słabościom , lecz doświadczonego we wszystkim na 
nasze podobieństwo , z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,15). 
  
Czy dostrzegasz swoją kruchość i słabość? Co ci z niej szczególnie doskwiera? 
Pomódl się: Jezu, Ty rozumiesz moje słabości, proszę Cię przyjdź do nich i daj 
mi siły do pokonywania moich problemów i  trudności. 
 

26.12.2014 piątek (Św. Szczepana) Dz 6,8-10;7,54-60; Ps 31,3-17;Mt 10,17-22 
PRZYJĄĆ PANA TO  PRZYJĄĆ WEZWANIE DO WALKI 

Mt 10, 17-18 
„Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych 
synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was 
wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom.” 
 

Wydawać się może, że święto św. Szczepana,   dotyczące  prześladowania, jest 
nie na miejscu w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Boże narodzenie 
kojarzy nam się bowiem z wigilią, karpiem, choinką i kolędami.  Boże 
narodzenie ze swojej istoty jest jednak wojną, ponieważ rodzi się Mesjasz, 
który ma moc pokonać diabła - źródło wszelkiego nieszczęścia człowieka. 
Złemu nie jest w smak, że oto przychodzi ktoś, kto psuje mu jego biznes.  


