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i niedziela Adwentu
Jr 33,14-16; Ps 25; 1 Tes 3,12-4,2; łk 21,25-28.34-36

Bliski jest czas, kiedy przyjdzie sprawiedliwy Zbawca. Czekając na znaki na słońcu 
i księżycu, nie zapominajmy jednak, że najważniejsze jest przygotowanie naszego 
serca na przyjście Pana. Naszym pierwszym zadaniem niech będzie świętość życia, 
a wtedy oczekiwanie na Odkupiciela stanie się dla nas radością, nie lękiem.

ii niedziela Adwentu
Ba 5,2-9; Ps 126; Flp 1,4-6.8-11; łk 3,1-6

Wielkodusznie postąpił Pan z nami! On dzisiaj przygotowuje nas na bliski już 
dzień Chrystusa. Dobro, które zostało zasiane w naszych sercach, ma teraz pro-
wadzić nas ku prostowaniu krętych ścieżek naszego życia, abyśmy w dniu Jego 
przyjścia byli czyści i bez zarzutu. Obyśmy usłyszeli głos wołającego na pustyni…

iii niedziela Adwentu
So 3,14-18a; iz 12; Flp 4,4-7; łk 3,10-18

Jan Chrzciciel głosi ludowi dobrą nowinę: oto nadchodzi Mesjasz, który chrzcić 
nas będzie Duchem Świętym i ogniem. Oto nastał czas radości! Bóg wkracza w ży-
cie swojego ludu, aby mu przynieść zbawienie. Dziękujmy więc Panu z radością za 
wielkie rzeczy, które zechciał dla nas uczynić.

iV niedziela Adwentu
Mi 5,1-4a; Ps 80; Hbr 10,5-10; łk 1,39-45

„Błogosławiona jesteś, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Ci 
od Pana”. Czy my, tak jak Maryja, umiemy naprawdę uwierzyć Bożemu słowu? 
Czy jesteśmy gotowi przyjąć w głębi serca prawdę o nieskończonej Bożej miłości, 
którą daje nam Zbawiciel, gotowy wydać samego siebie za nas? A może wiara staje 
się dla nas tylko miłą tradycją? Czy naprawdę czekamy na wypełnienie się Bożych 
obietnic?
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Narodzenie Pańskie

Pasterka
iz 9,1-3.5-6; Ps 96,1-3.10-13; Tt 2,11-14; łk 2,1-14

„Nie bójcie się! (…) dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel”. Oto jest 
czas radości i wielbienia Pana. Oto wszystkie trudy i ciemności zostały przełama-
ne. Przyszedł Mesjasz, Przedziwny Doradca, Książę Pokoju. Przyszedł zmienić nasz 
świat, dać sprawiedliwość, dobro, radość i nadzieję na życie wieczne. Otwórzmy 
przed Nim nasze serca.

Msza w dzień
iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

„O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny”. Przyszedł 
Zbawiciel, Słowo Ojca, aby o Nim pouczyć. Oby 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, którą Jednorodzony otrzy-
muje od Ojca.

Niedziela Świętej Rodziny
Syr 3,2-6.12-14; Ps 128,1-5; kol 3,12-21; łk 2,41-52

Święta Rodzina stanowi wezwanie dla każdego z nas. Nawet Józef, Maryja i Jezus 
musieli uczyć się każdego dnia na nowo, jak w rodzinie wspierać się wzajemnie, by 
dążyć do świętości. I my także mamy uczyć się dobroci, pokory, cichości, cierpli-
wości, lecz przede wszystkim wzajemnej miłości, która jest więzią doskonałą.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Lb 6,22-27; Ps 67,2-3.5.8; Ga 4,4-7; łk 2,16-21

Bóg chce nam dzisiaj błogosławić. Napełniać nasze serca radością i pokojem. Przy-
gotował dla nas wielkie rzeczy, chce nas obdarować swoją łaską. Tak jak Maryja 
powinniśmy więc zachowywać wszystkie Jego słowa w swoim sercu i je rozważać. 
A Pan napełni nas Duchem, w którym będziemy mogli wołać: „Abba, Ojcze!”.
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objawienie Pańskie
iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; 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 w najdalszych krańcach świata (nie 
tylko tych geograficznych) można usłyszeć Jego wezwanie i przyjść za nim. Wtedy 
Ten, który jest Światłością i nas uczyni światłem dla świata.

Chrzest Pański
iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9-10; Dz 10,34-38; łk 3,15-16.21-22

Jezus – wybrany, w którym Bóg ma upodobanie, Sługa Pański. On, Mesjasz, na-
maszczony, przychodzi, by przemieniać nasze życie, umacniać, gdy jesteśmy sła-
bi, 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?


