Archidiecezjalny Program Duszpasterski

ROK B

ADWENT, NARODZENIE PAŃSKIE
I OKRES ZWYKŁY

Komentarze do niedzielnej
liturgii słowa

Poznań 2008/2009
25

ADWENT
I Niedziela Adwentu – 30 listopada 2008
Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7
Ps 80
1Kor 1,3-9
Mk 13,33-37
Liturgia Słowa I. Niedzieli Adwentu, to wielkie wołanie o łaskę Boga i okazanie nam zbawienia. Słowami: „Uważajcie i czuwajcie” jesteśmy zachęcani,
by trwać w gotowości na przyjście Pana. On chce przybyć jako Odkupiciel
i zapewnia nas, że działa wśród tych, którzy w Nim pokładają ufność.
II Niedziela Adwentu – 7 grudnia 2008
Iz 40,1-5,9-11
Ps 85
2 P 3,8-14
Mk 1,1-8
Czas Adwentu, to czas przygotowania na przyjście Pana. Mamy prostować
ścieżki naszego życia, nawracać się z naszych słabości i grzechów. Bóg chce
okazać nam swoją łaskę i zbawienie, chce już przyjść do nas, ale czeka, bo
chce zastać nas przygotowanymi.
III Niedziela Adwentu – 14 grudnia 2008
Iz 61,1-2a.10-11
Ps: Łk 1,46-50.53-54
1 Tes 5,16-24
J 1,6-8.19-28
Wielkość św. Jana Chrzciciela polega na tym, że został powołany, aby
wskazać na Mesjasza i pomóc ludziom Go poznać i to zadanie wypełnił
z największą wiernością. Nie poznamy Jezusa, jeśli nie zrozumiemy słów
św. Jana, że Mesjasz „stoi pośród nas”. Jezus jest obecny, gdy gromadzimy
się na sprawowanie Eucharystii i słuchanie Bożego słowa, ale także w każdej chwili naszego życia.
IV Niedziela Adwentu – 21 grudnia 2008
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a-16
Ps 89
Rz 16,25-27
Łk 1,26-38
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W Starym Testamencie tajemnica zbawienia została tylko zapoczątkowana.
Dopiero w Ewangelii została w pełni objawiona – Bóg, posyłając swego
Syna na świat, wkroczył w jego historię i odtąd wszystkie narody zostały
powołane do wiary. Otwórzmy serca na Boże słowo, bo bliskie jest już
nasze zbawienie.
NARODZENIE PAŃSKIE – 25 grudnia 2008
Pasterka:
Iz 9,1-3.5-6
Ps 96
Tt 2,11-14
Łk 2,1-14
Oto noc, w czasie której przychodzi do nas Światłość wielka. W Betlejem
rodzi się Jezus – Syn Boży, Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Książę Pokoju. Przyjmijmy tę prawdę i wraz z psalmistą wyśpiewajmy naszą wielką
radość, bo „dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel”.
Msza o świcie:
Iz 62,11-12
Ps 97
Tt 3,4-7
Łk 2,15-20
Chrystus – Zbawiciel jest wśród nas. Pasterze przybyli do Betlejem, aby
zobaczyć, uwierzyć i oddać Mu pokłon. Bierzmy z nich wzór i my także
adorujmy nowo narodzonego Jezusa. Śpiewajmy Mu z radością, bo Bóg
przyszedł na świat i idzie odtąd wraz z nami po drogach życia.
Msza w dzień:
Iz 52,7-10
Ps 98
Hbr 1,1-6
J 1,1-18
Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas. Bóg przemówił do nas
w sposób ostateczny przez Syna i w Nim wypowiedział wszystko. Wsłuchujmy się w słowa liturgii, które mówią nam o wielkiej miłości Boga. Dzięki tej miłości narodził się Chrystus i „ziemia ujrzała swego Zbawiciela”.
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Niedziela Świętej Rodziny – 28 grudnia 2008
Syr 3,2-6.12-14
Ps 128
Kol 3,12-21
Łk 2,22-40
Święta Rodzina z Nazaretu, która żyła według zasad Bożych, jest dla
naszych rodzin wzorem do naśladowania. Miłość, szacunek, zrozumienie i posłuszeństwo są dziś w naszych rodzinach bardzo potrzebne. Wpatrujmy się w przykład Świętej Rodziny i otwierajmy się na
Boże Słowo, które pokazuje nam, jak mamy budować nasze rodzinne
relacje.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia 2009
Lb 6,22-27
Ps 67
Ga 4,4-7
Łk 2,16-21
Pokój jest wielkim dobrem, którego pragną wszystkie narody ziemi. Pokój
nie jest brakiem wojny, lecz darem Bożym, który przynosi na świat Jezus.
Przez Maryję Bóg zesłał na świat Swego Syna, aby w Nim objawić nam
swoje miłosierdzie i obdarzyć nas zbawieniem.
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 4 stycznia 2009
Syr 24,1-2.8-12
Ps 147
Ef 1,3-6.15-18
J 1,1-18
Słowo Wcielone zamieszkało wśród nas, by objawić nam mądrość
i miłość Boga. W Jezusie Bóg obdarzył nas pełnią swoich darów i wypowiedział całą prawdę o swoim planie zbawienia wobec ludzi. Aby te
słowa zrozumieć i przyjąć, potrzeba nam wiary i szczerego, otwartego
serca.
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Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2009
Iz 60,1-6
Ps 72
Ef 3,2-3a.5-6
Mt 2,1-12
Do Mędrców ze Wschodu nie przemówił żaden anioł. Ujrzeli gwiazdę na
niebie, rozpoznali, że narodziła się „światłość prawdziwa, która oświeca
każdego człowieka” i wyruszyli w daleką drogę, by odnaleźć Pana – Króla
wieków. Objawienie Pańskie dokonuje się też dziś, tutaj, dla nas: słyszymy
słowo orędzia, że przybył Pan i Władca i spotykamy Jezusa w sakramentalnych znakach.
Chrzest Pański – 11 stycznia 2009
Iz 42,1-4.6-7
Ps 29
Dz 10,34-38
Mk 1,6b-11
W czasie chrztu Jezusa Bóg objawił, że jest On naprawdę Synem Bożym.
Przez chrzest i my staliśmy się dziećmi Bożymi, członkami wspólnoty Jego
Kościoła. Także do nas Bóg kieruje swoje wezwanie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
II Niedziela Zwykła – 18 stycznia 2009
1 Sm 3,3b-10.19
Ps 40
1 Kor 6,13c-15a.17-20
J 1,35-42
„Mów Panie, bo sługa Twój słucha” – ta postawa młodego Samuela jest dla
nas wszystkich wzorem otwarcia się na Boga i posłuszeństwa Jego słowu.
Przykład możemy czerpać także od Apostołów, którzy poznawszy Jezusa,
idą do swoich przyjaciół, by podzielić się tą radosną wiadomością. My także
jesteśmy powołani, by dzielić się z innymi radością spotkania z Jezusem
i czynić z nich uczniów.
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III Niedziela Zwykła – 25 stycznia 2009
Jon 3,1-5.10
Ps 25
1 Kor 7,29-31
Mk 1,14-20
Wezwanie do nawrócenia jest aktualne w każdym okresie naszego życia.
Bóg stale kieruje do nas wezwanie, byśmy uczyli się chodzić Jego ścieżkami,
żyć według Jego przykazań. Królestwo Boże jest blisko, dlatego nieustannie mamy się nawracać i żyć zgodnie z Ewangelią.
IV Niedziela Zwykła – 1 lutego 2009
Pwt 18,15-20
Ps 95
1 Kor 7,32-35
Mk 1,21-28
Bez względu na to, jaki zawód wykonujemy, czy żyjemy w małżeństwie, czy
samotnie, powołaniem nas wszystkich, jako chrześcijan, jest pełnienie woli
Boga i dążenie do świętości. W Chrystusie Bóg objawił się w pełni i dał
całemu światu światłość wielką. Jezus ukazuje nam, co jest Bożą wolą, naucza, uzdrawia, czyni cuda, zachęca do słuchania słów Ojca.
V Niedziela Zwykła – 8 lutego 2009
Hi 7,1-4.6-7
Ps 147A
1 Kor 9,16-19.22-23
Mk 1,29-39
Bóg jest dla nas pomocą w każdym życiowym doświadczeniu i ma moc
zmienić ludzki los. Dowodem na to są dzieje Hioba i uzdrowienia, których dokonywał Jezus. Dzisiejsza Liturgia Słowa uczy nas także modlitwy
– zwracania się do Ojca we wszystkich okolicznościach życia.
VI Niedziela Zwykła – 15 lutego 2009
Kpł 13,1-2.45-46
Ps 32
1 Kor 10,31-11,1
Mk 1,40-45
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Wśród nas zawsze będą ludzie chorzy, samotni, potrzebujący wsparcia. Od
każdego z nas zależy, czy znajdą niezbędną dla siebie pomoc, czy odrzucenie
i wzgardę. Jezus uczy nas dziś postawy chrześcijanina: mamy nie tylko głosić słowem Dobrą Nowinę o królestwie Ojca, ale i pełnić czyny miłości.
VII Niedziela Zwykła – 22 lutego 2009
Iz 43,18-19.21-22.24b-25
Ps 41
2 Kor 1,18-22
Mk 2,1-12
Miłosierdzie Boga nie ma nic wspólnego z ludzką sprawiedliwością. Bóg
chce nawrócenia każdego człowieka, przebacza grzechy tym, którzy zwracają się do Niego, darowuje winy, uzdrawia i umacnia. Każdemu z nas chce
ofiarować łaskę przemiany życia i powrotu do Niego.
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