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I niedziela Adwentu
Iz 2,1-5; Ps 122; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44
„Noc się posunęła, a przybliżył się dzień”. Krótki jest już czas oczekiwania na przyjście Pana. Nie wolno nam czekać z naszym nawróceniem, bo nie wiemy, kiedy Pan
do nas przyjdzie. To czas, by uczyć się żyć zgodnie z Jego prawem, szukając Bożych
ścieżek. Pan nauczy nas swoich dróg, a wtedy nie będziemy musieli obawiać się
dnia Jego przyjścia.
II niedziela Adwentu
Iz 11,1-10; Ps 72; Rz 15,4-9; Mt 3,1-12
Mesjasz – wprowadzający pokój, ale i z wiejadłem. Łagodny i pełen miłości, lecz
równie groźny dla tych, którzy lekceważą prawo Boże. Mesjasz nadchodzi, by przemienić nasze życie. „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Z cierpliwością, nadzieją i pociechą wskazujmy
światu Pana, aby każdy mógł dostąpić zbawienia.
III niedziela Adwentu
Iz 35,1-6a.10; Ps 146; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11
„Umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie”. Mesjasz przyjdzie
otworzyć oczy niewidomym, przywrócić słuch głuchym i zdrowie chorym. Pan
przychodzi, by podarować człowiekowi radość, lecz przede wszystkim po to, aby
ofiarować nam niezwykłą godność, byśmy otrzymali godność większą od wszystkich proroków – mieszkanie w Jego Królestwie.
IV niedziela Adwentu
Iz 7,10-14; Ps 24; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24
Emmanuel to znaczy „Bóg z nami”. Jezus jest Bogiem bardzo obecnym w życiu
człowieka, Bogiem, którego obecność zmienia ludzkie życie. Tak jak zmieniła życie Achaza, który usłyszał proroctwo, życie Pawła, który z prześladowcy stał się
apostołem i życie Józefa, czyniąc Jego Małżonkę brzemienną za sprawą Ducha
Świętego. Bóg może diametralnie, w jednej chwili zmienić życie człowieka. Ale
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tylko wtedy, gdy pozostaje on w bliskości z Nim, jest to zmiana na lepsze. Dzisiaj
Bóg chce przyjść i przemienić swoją obecnością nasze życie.
Narodzenie Pańskie
Pasterka: Iz 9,1-3.5-6; Ps 96; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14
„Nie bójcie się! (…) dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel”. Oto jest
czas radości i uwielbienia Pana. Oto wszystkie trudy i ciemności zostały przełamane. Przyszedł Mesjasz, Przedziwny Doradca, Książę Pokoju. Przyszedł zmienić nasz
świat, wprowadzić sprawiedliwość, dobro i radość... Dać nam nadzieję na życie
wieczne. Otwórzmy przed Nim nasze serca.
Narodzenie Pańskie – Msza św. w dzień
Iz 52,7-10; Ps 98; Hbr 1,1-6; J 1,1-18
„O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny”. Przyszedł
Zbawiciel, Słowo Ojca, by o Nim pouczyć. Przyszedł, aby wszystkie narody mogły
oglądać zbawienie, które Bóg przygotował dla tych, którzy się z Niego narodzili.
Abyśmy i my sami stali się dziećmi Bożymi i oglądali chwałę, jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca.
Niedziela Świętej Rodziny
Syr 3,2-6.12-14; Ps 128; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15, 19-23
Święta Rodzina jest wzorem dla nas, dla naszych rodzin. Nawet Józef, Maryja i Jezus musieli uczyć się każdego dnia na nowo, jak wspierać się wzajemnie w drodze
do świętości. My również mamy uczyć się dobroci, pokory, cichości, cierpliwości,
lecz przede wszystkim wzajemnej miłości, która jest więzią doskonałości.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21
Bóg chce nam dzisiaj błogosławić, napełniać nasze serca radością i pokojem. Przygotował dla nas wielkie rzeczy, chce nas obdarować swoją łaską. Tak jak Maryja
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powinniśmy więc zachowywać w sercu wszystkie Jego słowa i je rozważać. A Pan
napełni nas Duchem, w którym będziemy mogli wołać: „Abba, Ojcze!”.
II niedziela po Narodzeniu Pańskim
Syr 24,1-2.8-12; Ps 147; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18
Boga nikt nigdy nie widział. Jezus, Słowo Wcielone, chce dać nam światłe oczy
serca, by rozproszyć mroki życia, w których mieszkamy. On nas wybrał, abyśmy
byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Napełnia nas swoją przedziwną mądrością i błogosławieństwem duchowym, abyśmy stali się dziećmi Bożymi, Jego
dziedzicami i domownikami.
Objawienie Pańskie
Iz 60,1-6; Ps 72; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Jezus Chrystus nie jest Mesjaszem, który przyszedł tylko do Żydów. On chce stać
się Bogiem dla wszystkich narodów. Nawet na krańcach świata (nie tylko tych geograficznych) można usłyszeć Jego wezwanie i przyjść do Niego. Wtedy Ten, który
jest Światłością, i nas uczyni światłem dla świata.
Chrzest Pański
Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17
Jezus – wybrany, w którym Bóg ma upodobanie, Sługa Pański. On, Mesjasz – namaszczony – przychodzi, by przemieniać nasze życie, umacniać w chwilach słabości i uczyć sprawiedliwości. Przychodzi z mocą, by chrzcić nas Duchem Świętym
i prawdą. Przychodzi do każdego, kto chce żyć zgodnie z Jego wolą. Czy nasze serca
są otwarte na Jego Ducha?
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