
Środa  (Łk 1, 26-38)
Abym kochał Boga i Bliźniego 

Bóg posłał  anioła Gabriela  do miasta w Galilei,  zwanego Nazaret,  do dziewicy 
poślubionej  mężowi  imieniem Józef,  z  rodu  Dawida;  a  dziewicy  było  na  imię 
Maryja.  Wszedłszy  do Niej,  Anioł  rzekł:  «Bądź  pozdrowiona,  łaski  pełna,  Pan             
z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa    
i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: 
«Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz 
Syna,  któremu nadasz  imię  Jezus.  Będzie  on  wielki  i  zostanie  nazwany  Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad 
domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła 
do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: 
«Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też 
Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna 
Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą 
miano za  niepłodną.  Dla  Boga  bowiem  nie  ma  nic  niemożliwego».  Na to 
rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa 
twego». Wtedy odszedł od Niej Anioł.

pytania:
- Boże Narodzenie jest już blisko. Bóg zbliża się z miłością do każdego człowieka.  

Moja codzienność może być miejscem spotkania z Bogiem. Wierzę w to?
- Maryja słyszy: Pan z Tobą. Czy na codzień doświadczam, że Pan jest ze mną? Czy 

znajduję czas na czytanie Jego Słowa? Czy Słowo ma wpływ na moje życie?
- Maryja  jest  zmieszana.  Boi  się,  lecz  nie  ucieka.  Pyta  Boga,  szczerze  mówi                 

o wszystkim. Czy potrafię przyjąć codzienność jako Boży plan? 
- Czego dziś najbardziej się lękam? W czym potrzebuję usłyszeć słowa: nie bój się!

Opowiem o tym Jezusowi. 
- W czym wyraża się moja miłość do Boga? Czy mogę nazwać ją drogowskazem?
- Konkret! Jak mogę być dziś dla kogoś Gabrielem, zwiastunem Dobrej Nowiny?

zadania:
- Pomyślę,  w  jaki  sposób,  już  po  rekolekcjach,  mogę  modlić  się  codziennie 

Słowem Bożym i w ten sposób wchodzić w dialog z Bogiem. 
- Przygotuję  tekst  świątecznych  życzeń  i  smsów w  taki  sposób,  by  pamiętać             

o dawaniu  w nich świadectwa swojej wiary.
- Podejmę kroki, by tegoroczne Święta przeżyć bardziej rodzinnie. Zatroszczę się    

o teksty kolęd do wspólnego śpiewania, pomyślę o wspólnej modlitwie w rodzinie, 
odciągnę domowników od komputera, a może nawet zakłócę świątecznie sieć wifi.

- napiszę maila do księdza Macieja i opowiem, co myślę o czasie tych rekolekcji. 
- *zajrzę do Biblii: Łk 5, 1 - 11; Łk 8, 22-26; 1 Kor 13, 1 - 13; Ps 27
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Niedziela  (J 1, 6-8. 19-28)
Abym wierzył w Boga i wierzył Bogu 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo,  aby  zaświadczyć  o  światłości,  by  wszyscy  uwierzyli  przez 
niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali  do niego z Jerozolimy kapłanów          
i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: 
«Ja  nie  jestem  Mesjaszem».  Zapytali  go:  «Cóż  zatem?  Czy  jesteś  Eliaszem?» 
Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu 
więc:  «Kim jesteś,  abyśmy mogli  dać  odpowiedź  tym,  którzy  nas  wysłali?  Co 
mówisz  sam  o  sobie?»  Powiedział:  «Jam  głos  wołającego  na  pustyni: 
Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród 
faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro 
nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: 
«Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie 
idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

pytania:
- Kto stał się dla mnie takim Janem Chrzcicielem? Kto powiedział mi o Jezusie? 

Przywołam w sercu osoby, którym zawdzięczam wiarę. 
- Czy mogę  powiedzieć,  że znam Jezusa? Kiedy najłatwiej  słuchać  Jego słowa? 

Kiedy jest to dla mnie niemożliwe?
- W jaki sposób Jan świadczy o swojej wierze? Czy jestem podobny do Jana?
- Co mówię sam o sobie? Szczerze zapytam o to siebie wobec Boga. Jaką drogą 

idę? Czy czuję się na właściwym miejscu? Czy wierzę, że prowadzi mnie Bóg?
- Konkret! Jak mogę świadczyć o mojej wierze? Co mogę zdobić w tym czasie?

zadania:
- Pomodlę  się  wspólnie,  całą  rodziną,  razem  ze  wszystkimi  domownikami. 

Możemy  odmówić  wspólnie  jedną  tajemnicę  różańca.  Ważne,  by  zrobić  to 
razem. W intencji przeżywanych rekolekcji, o dobrą spowiedź, a także prosząc o 
to, by z sercami pojednanymi usiąść w tym roku przy wigilijnym stole

- zaproszę sąsiada lub sąsiadkę do udziału w rekolekcjach adwentowych
- *zajrzę do Biblii: Mt 9, 27-31; Mk 5, 21-43; Mk 9, 14-29, Mt 14, 22-33



Poniedziałek  (Mt 1, 18-24)
Abym miał nadzieję w Bogu 

Z narodzeniem Jezusa  Chrystusa  było  tak.  Po  zaślubinach  Matki  Jego,  Maryi,            
z  Józefem,  wpierw  nim zamieszkali  razem,  znalazła  się  brzemienną  za  sprawą 
Ducha  Świętego.  Mąż  Jej,  Józef,  który  był  człowiekiem  sprawiedliwym                 
i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu 
Dawida, nie bój się  wziąć  do siebie Maryi,  twej Małżonki; albowiem z Ducha 
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, 
on  bowiem  zbawi  swój  lud  od  jego  grzechów».  A stało  się  to  wszystko,                        
aby  się  wypełniło  słowo  Pańskie  powiedziane  przez  Proroka:  «Oto  dziewica 
pocznie  i  porodzi  Syna,  któremu  nadadzą  imię  Emmanuel»,  to  znaczy                 
Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł 
Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

pytania:
- Czy pamiętam o wydarzeniach mojego życia, w których Bóg zaskakiwał mnie 

swoimi łaskami? Opowiem Mu o tym. 
- Józef jest dla Maryi cichy, miłosierny i dobry. Jak ja zachowuję się w chwilach 

niezrozumienia, cierpienia, smutku?
- Józef przyjmuje Boże plany chociaż ich nie rozumie. Ufa Bogu.  Dlaczego ja tak 

nie umiem? Co oddala mnie od zaufania Bogu?
- Emmanuel -  Bóg z nami -  spojrzę  na moje życie, na moje serce. Gdzie, w jakich 

sprawach najbardziej potrzebuję Jego narodzenia? Gdzie brakuje w moim życiu Boga?
- Konkret! Co w tej Ewangelii jest wskazówką dla mojego życia dziś? Co mogę zrobić?

zadania:
- Odmówię z wiarą Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Na nowo powierzę się w tej 

modlitwie Jezusowi, prosząc o zaufanie Jego woli. 
- Przygotuję  swój  rachunek  sumienia.  Pomyślę,  za  co  Bogu  powiniennem 

podziękować, za co Go przeprosić. 
- Podejmę  decyzję  o  przyjęciu  sakramentu  pojednania,  by  z  czystym sercem 

przeżyć Święta Bożego Narodzenia. 
- Przypomnę domownikom o spowiedzi - jutro między 8.00 a 12.00 i od 15.00  do 21.00.
- *zajrzę do Biblii: Mt 2, 13-18; Mt 10, 26-33; Mk 8, 34-38; Mk 5, 35-43 

Czas  Adwentu  przywraca  nam  na  nowo  horyzont  nadziei,  nadziei  która  nie 
zawodzi,  ponieważ  oparta  jest  na  Słowie  Boga;  nadziei,  która  nie  zawodzi 
ponieważ  sam  Pan  nigdy  nie  zawodzi,  On  zawsze  jest  wierny,  On  nigdy  nie 
zawodzi.  (…)  W tym  czasie  oczekiwania  i  pracowitej  czujności  pozwólmy 
prowadzić się Matce Bożej.  Papież Franciszek

Wtorek  (J 8, 1 - 11)
Abym miał odwagę wyznać Bogu swoje grzechy 

Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. 
Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w 
Piśmie  i  faryzeusze  przyprowadzili  do  Niego  kobietę,  którą  dopiero  co 
pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: 
«Nauczycielu,  tę  kobietę  dopiero  co  pochwycono  na  cudzołóstwie.  W Prawie 
Mojżesz nakazał nam takie kamienować. a ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając 
Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem 
po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z 
was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie 
schyliwszy  się,  pisał  na  ziemi.  Kiedy  to  usłyszeli,  jeden  po  drugim  zaczęli 
odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta 
stojąca na środku.  Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież 
[oni]  są?  Nikt cię  nie potępił?»  A ona odrzekła:  «Nikt,  Panie!»  Rzekł  do niej 
Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».

pytania:
- Przyjrzę  się  pełnej  czułości  twarzy  Jezusa.  Jezus  patrzy  na  mnie  z  miłością 

każdego dnia. Wierzę w to?
- Co dla  mnie  oznacza  Boże  przebaczenie?  Czy  potrafię  przeżywać  Spowiedź           

z radością powracania do Boga czy raczej tylko z przygnębieniem?
- Czy  tak  jak  Bóg  umiemy  dać  sobie  i  innym  kolejną  szansę,  czy  rzucamy 

kamieniem?
- Czy nie potępiam siebie? Czy umiem zaakceptować siebie takim, jakim jestem?
- Konkret! Do czego dziś mogę odnieść słowa Jezusa: idź, i odtąd już nie grzesz?

zadania:
- Podejmę  decyzję  o  częstszym,  regularnym  przystępowaniu  do  Sakramentu 

Spowiedzi; będę starał się dbać o codzienny rachunek sumienia.
- posprzątam swój pokój, uporządkuję  biurko, pościelę  łóżko. Jeśli  nie potrafię 

zadbać o porządek wokół siebie, czy umiem walczyć o porządek w sercu? 
- Przeżyję  z  radością  i  wdzięcznością  Sakrament  Spowiedzi.  Nie  zwlekając 

odmówię zadaną pokutę. Będę walczył, by przeżyć Boże Narodzenie z czystym 
sercem. 

- Podzielę się z kimś bliskim tym, co dostrzegłem w Biblii, co zachwyciło mnie       
w Słowie Bożym ostatnich dni. 

- *zajrzę do Biblii: Mt 5, 1-12; Rz 12,14-21; Ga 5, 13-24; Ef 5,1-20 


