
(1) PONIEDZIAŁEK 1 TYGODNIA ADWENTU – 28.11.2022 

RADOŚĆ I WIARA 

( Iz 4,2-6;  Ps 122; Mt 8,5-11)  

- ADWENT TO CZAS ODNOWIENIA WIARY 

- dzisiaj prorok Izajasz zapowiada radość zbawionych (tych co pozostali wierni) 

- tzw Reszta Izraela, która ocaleje to ci, którzy pozostali wierni Bogu i Jego Przymierzu, oni będą 

zaczynem nowego ludu Bożego, oni będą początkiem odrodzenia Izraela (odnowa Kościoła opierać 

się będzie na wierze i wierności jego członków) 

- każdy kto zostanie wpisany do Ksiegi Życia będzie nazwany świetym 

- znaki Bozej epifanii ( obłog dymu we dnie, olsniewajacy płomień ognia w nocy) przywodzą na myśl 

Bożą obecnośc pośród Izraela w czasie wędrówki przez pustynie, bo Pan nie opuszcza swoich 

- więcej: nie tylko Bóg nie opuszcza swoich, ale jest ucieczką i schronieniem przed 

niebezpieczeństwami (nawałnica i ulewa), jest osłoną przed niedogodnościami dnia codziennego 

(skwar) 

- warto więc być z Bogiem, który zawsze jest po naszej stronie 

- dzisiejszy psalm zacheca, by z radością iśc na spotkanie z Panem 

- psalmista wyraża radość już na sama wieść, że ma wyruszyć do domu pana – czy my cieszymy się na 

myśl o spotkaniu z Jezusem na niedzielnej mszy sw, czy z ochota planujemy swoja modliwe, traktując 

ja jako właśnie spotkanie z Panem? 

- ewangelijne spotkanie Jezusa z setnikiem 

- Jezus jest gotowy odpowiedzieć na prośbę setnika – już chce wyruszyć w drogę 

- setnik wierzy, że samo słowo Jezusa jest zdolne uleczyć jego sługę, bo przecież i on wydaje rozkazy, 

które są zawsze wykonywane 

- pochwała Jezusowa jest nie tylko uznaniem postawy setnika, lecz zacheta, by go naśladować 

- poganin w trudnej sytuacji życiowej (choroba sługi) zaufał Jezusowi, w nim jedynie widzi ratunek, w 

przeciwieństwie do „całego Izraela”, który tak wielkiej wiary niestety nie ma 

- warto kierować się wiarą i zwracać się do Jezusa z wszelkimi prośbami – nie pozostaniemy bez 

pomocy 

- warto także wstawiać się za innymi – modlitwa za innych, szczególnie nam bliskich, naprawdę ma 

swoją wartość 
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