
Narodzenie Pańskie 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                          

25 grudnia 2017 
(Hbr 1,1-6 :  Biblia Tysiąclecia) 

 

 

(4) On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od 

nich imię. (5) Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek:                          

Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a 

On będzie Mi Synem. (6) Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na 

świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 
Tak jest zawsze. 

Widok nowo narodzonego dziecka niezmiennie chwyta nas za serce. 

 

 

(1) Wielokrotnie i na różne sposoby 

przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez 

proroków, (2) a w tych ostatecznych dniach 

przemówił do nas przez Syna. 

Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, 

przez Niego też stworzył wszechświat. (3) Ten 

/Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały                      

i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko 

słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia   

z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na 

wysokościach.   

 



Spontanicznie uśmiechamy się i przypominamy sobie swoje własne dzieciństwo lub 

narodziny naszych dzieci. Dotykamy maleńkiej piąstki lub głaszczemy policzek. Chcemy 

podnosić niemowlę, kołysać je i po prostu na nie patrzeć, wyrażając w ten sposób swoją 

czułość. To nowe życie jest tak kruche i delikatne, tak piękne i pełne pokoju, że niemal 

fizycznie czujemy, jak wzbiera w nas miłość.  

 

 Co to ma wspólnego z Bożym Narodzeniem? 

 

 Dzisiejsze drugie czytanie mówi nam, że Bóg „przemówił do nas przez 

Syna”   (Hbr 1,2).  

 Z kolei w Ewangelii czytamy, że Jezus jest Słowem, które 

„zamieszkało wśród nas” (J 1,14).  

 

Ale ten Syn, przez którego mówi do nas Bóg, jest dziś Dzieciątkiem z Betlejem, a nie 

dorosłym Nauczycielem, jakiego przywykliśmy słuchać. Nie głosi kazań ani nie opowiada 

przypowieści, nad którymi mamy się zastanowić, lecz przemawia bez słów, prosto do 

serca, jak każde inne niemowlę. Jego niewinność, kruchość i miłość wypisują w naszych 

sercach przesłanie łaski Bożej tak, jak nie dokonałyby tego żadne słowa. Przemawia do 

nas bez słów – abyśmy i my odpowiedzieli Mu nie słowami, ale sercem.  

  

Dziś jest dzień radosnego świętowania 

– w kościele na Mszy świętej i w gronie rodziny. Cieszymy się z otrzymanych prezentów, 

życzymy sobie nawzajem szczęścia i pokoju. Ale jest to także dzień wpatrywania się w 

Dzieciątko w żłóbku, czas na cichą, radosną kontemplację.  

 

   Patrz więc na Jezusa. 
 

 Dostrzeż w tym maleńkim, bezradnym Dzieciątku samego Boga, który z miłości 

do nas przyszedł na świat.  

 Delektuj się Jego czystą, bezwarunkową miłością, pozwól, by poruszyła twoje 

serce.  

 Przytul Go i raduj się Jego bliskością. 

 

„Oto jestem, Jezu.   Mów, a ja będę słuchać”. 
 

Iz 52,7-10   Ps 98,1-6   J 1,1-18 
 

 



Św. Szczepana, pierwszego męczennika 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

26 grudnia 2017                           

(Mt 10, 17-22:  Biblia Tysiąclecia) 
 

(17) Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom                 

i w swych synagogach będą was biczować. (18) Nawet przed namiestników              

i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im                                  

i poganom. (19) Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie 

mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie 

mówić, (20) gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie 

mówił przez was. (21) Brat wyda brata na śmierć                   

i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich 

przyprawią. (22) Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. 

Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Czy to nie pomyłka?  
 Czy rzeczywiście jest to Ewangelia przeznaczona na drugi dzień Bożego 

Narodzenia, tych wyjątkowo rodzinnych świąt, podczas których wszyscy 

dzielą się opłatkiem i starają się przynajmniej na te kilka dni odłożyć na bok 

wszystkie przykre sprawy, kłótnie i nieporozumienia?  

 

 A jednak nie jest to pomyłka, tylko chrześcijański realizm.  

 

Podczas gdy świat snuje przed nami idealistyczne wizje rodzinnego świętowania w 

magicznej, niezmąconej żadnym cieniem atmosferze, chrześcijanin dostrzega przede 

wszystkim to, że Jezus naprawdę rodzi się w naszym ubóstwie.  

 

Przychodzi do mnie, takiego, jakim jestem. Przychodzi do mojej rodziny takiej, jaka 

ona jest. Przychodzi naprawdę.  



Nie zraża Go niezgoda, niesprawiedliwość, niezrozumienie, nałogi. Nie zrażają Go 

żadne grzechy. Przyszedł przecież wziąć je na siebie.  

 

 Nie bez powodu na prawosławnych ikonach Narodzenia Pańskiego żłóbek, w 

którym spoczywa Dzieciątko, przypomina grób, a Ono samo spowite jest 

pieluszkami jak całunem. 

 

 
 

Św. Szczepan, wydany i zabity przez swych własnych rodaków, nie uczynił niczego, 

co zasługiwałoby na śmierć. Jako diakon posługiwał ubogim i głosił słowo Boże, a Pan 

potwierdzał jego naukę przez znaki i cuda, co wzbudziło zawiść faryzeuszów. Aby go 

skazać na ukamienowanie, trzeba było podstawić fałszywych świadków i przeinaczyć jego 

słowa. Nie tego pewnie spodziewał się Szczepan, idąc za Jezusem czy podejmując posługę 

w Kościele. Przyjął jednak dzielnie męczeństwo, upodabniając się w tym do swojego 

Mistrza.  

Jeśli tegoroczne święta po ludzku spełniają nasze oczekiwania, jeśli czujemy się 

radośni i zrelaksowani, dziękujmy za to Bogu. Jeśli jednak jest inaczej, pamiętajmy o tym, 

że istotą Bożego Narodzenia jest dawanie, a nie branie. Skoro Jezus, nasz Pan, oddaje 

siebie, wchodząc w naszą niełatwą rzeczywistość, przyjmijmy ją i my z największą 

miłością, na jaką nas stać. A On nas podtrzyma, tak jak w chwili największej próby 

podtrzymał Szczepana. 
 

„Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że przychodzisz do nas takich, jakimi jesteśmy. 

Bądź z nami i prowadź nas do siebie”. 
 

Dz 6,8-10; 7,54-60  Ps 31,3-4.6.8.16-17 



 

Św. Jana,                   

Apostoła 

Ewangelisty 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

27 grudnia 2017                    
(1 J 1,1-4:   Biblia Tysiąclecia) 

  

(1) [To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli                    

o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego 

dotykały nasze ręce - (2) bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim 

świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało 

objawione - (3) oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli                   

i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami 

współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem 

Chrystusem. (4) Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Gdyby istniała praca polegająca na spędzaniu jak największej ilości czasu z Jezusem, 

Jan na pewno miałby do niej odpowiednie kwalifikacje. 

 Należał on do ścisłego grona Apostołów obecnych przy przemienieniu Jezusa na 

górze Tabor, podczas Ostatniej Wieczerzy i w Ogrodzie Oliwnym; był też jedynym 

Apostołem, który stanął pod krzyżem Jezusa.  

 

 Był nie tylko tym, „którego Jezus miłował” (J 13,23), ale także tym, 

który miłował Jezusa!  



Ta bliskość z Jezusem nadaje słowom Jana szczególną wagę. Gdyby Jan zaczął głosić 

Ewangelię, znając Jezusa tylko ze słyszenia, nie byłby tak wiarygodny.  

 

Jednak podobnie jak Piotr, jego brat w apostolstwie, Jan wiedział doskonale, że nie 

postępuje za „wymyślonymi mitami” (2 P 1,16). W jego słowach prawda brzmiała 

szczególnie przejmująco, ponieważ był tak mocno związany z Jezusem.  

Jednak ogłaszanie tego, „cośmy ujrzeli i usłyszeli”, nie skończyło się wraz z Janem.  

 

Każdy z nas może „ujrzeć i usłyszeć” Jezusa w ciszy swego serca. Często zdarza się 

to podczas czytania i rozważania Pisma Świętego, gdyż słowo Boże jest żywe                          

i skuteczne, pełne Ducha, zdolne postawić nas w obecności Pana (Hbr 4,12).  

 

Dlatego też Pismo ma moc sprawić, że słowa Jezusa i Jego Osoba staną się dla nas 

żywe i przemienią nasze serca. 

 

   Jeśli chcesz bardziej zbliżyć się do Jezusa, czytaj pisma Apostoła Jana. 

 

 Jego pierwszy list, którego słuchamy w okresie Bożego Narodzenia, w prosty, a 

zarazem głęboki sposób ukazuje, kim jest Jezus, co dla nas uczynił i jak możemy 

doświadczyć Jego działania w naszym życiu. Spróbujmy więc przez kolejne tygodnie 

śledzić tekst Jana, który będzie coraz pełniej odsłaniał nam prawdę o Chrystusie. Czytajmy 

powoli i z uwagą, dając Duchowi Świętemu szansę, by przemówił do naszych serc.  

 

Może jak św. Jan zostaniemy posłani, by dzielić się ze wszystkimi tym, „cośmy 

ujrzeli i zobaczyli”! 

 

„Duchu Święty, otwórz moje serce na słowo Boże. Pomóż, bym czytając                       

i rozważając Pismo Święte, poznawał Jezusa tak, jak św. Jan”. 

 

Ps 97,1-2.5-6.11-12   J 20,2-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Świętych Młodzianków 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

28 grudnia 2017 
(Mt 2,13-18:   Biblia Tysiąclecia) 

 

 (13) Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i 

rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, 

aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. (14) On 

wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; (15) tam 

pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan 

powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna 

mego. (16) Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł                  

w straszny gniew. Posłał /oprawców/ do Betlejem i całej okolicy i kazał 

pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, 

o którym się dowiedział od Mędrców. (17) Wtedy spełniły się słowa 

proroka Jeremiasza: (18) Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. 

Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Gniew jest potężnym i groźnym uczuciem. Gdy nad nim nie panujemy, może 

doprowadzić do pochopnych decyzji i krzywdzenia niewinnych ludzi.  

 

Wystarczy spojrzeć na Heroda. Słysząc, że w Izraelu narodził się nowy król, 

przestraszył się. Nowo narodzone Dziecko stało się dla niego zagrożeniem, którego chciał 

się pozbyć jak najszybciej. Kiedy okazało się, że Mędrcy ze Wschodu go zawiedli i nie 

zamierzają wrócić z informacją, gdzie znajduje się nowo narodzony król, Herod wpadł w 

furię i powziął szalony pomysł wymordowania wszystkich małych chłopców w Betlejem i 

okolicy. 

Tak potworny akt przemocy budzi grozę. To absolutnie naturalna reakcja. Zbrodnia 

Heroda jest tak potworna, okrutna i bezsensowna! Herod mógł przecież zadbać o swoją 

pozycję, używając o wiele mniej drastycznych środków. Choć jednak zgodnie potępiamy 

jego czyn, prawda jest taka, że każdy z nas wpada czasami w pułapkę gniewu.  



 

 
 

 Istnieją jednak pewne praktyczne kroki, które mogą temu zapobiec:  

 

Po pierwsze, czuwaj nad swoimi emocjami.  

 

 Kiedy zobaczysz, że narasta w tobie frustracja czy rozdrażnienie, poproś Boga, 

aby pozwolił ci uporać się z tymi uczuciami, zanim rozwiną się w coś bardziej 

niebezpiecznego.  

 Spróbuj przypomnieć sobie choć jedną pozytywną cechę osoby, która 

wzbudziła twój gniew.  

 Może wydawać się to drobnostką, ale pomoże ci spojrzeć na nią z innego 

punktu widzenia. Pozwoli ci też ochłonąć.  

 Na koniec pomódl się za tę osobę. Trudno jest długo gniewać się na kogoś, 

kogo powierzasz Panu.  

 Modlitwa pomoże ci też spojrzeć na sytuację oczami Boga, a nawet poczuć 

nieco współczucia dla tego, kto cię rozgniewał.  

 Nieopanowany gniew staje się niszczący. Jednak gniew nie musi tobą rządzić.  

 Bóg pomoże ci nad nim panować. 

 

„Panie, nie pozwól, by gniew narastał w moim sercu”. 

 

1 J 1,5--2,2    Ps 124,2-5.7-8 
 

 

 

Gniew (niekiedy) narasta 

jak kula śniegowa aż do momentu, 

gdy zaczynamy wyładowywać się 

na każdym, kto miał nieszczęście 

wejść nam w drogę.  

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

29 grudnia 2017                           
(Łk 2,22-35:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 (22) Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa 

Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić 

Panu. (23) Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne 

dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. (24) Mieli również złożyć w 

ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa 

Pańskiego. (25) A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był 

to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a 

Duch Święty spoczywał na nim. (26) Jemu Duch Święty objawił, że 

nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. (27)  
 

Za natchnieniem więc Ducha przyszedł                          

do świątyni. 
 

A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według 

zwyczaju Prawa, (28) on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i 

mówił: (29) Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według 

Twojego słowa. (30) Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, (31) któreś 

przygotował wobec wszystkich narodów: (32) światło na oświecenie 

pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. (33) A Jego ojciec i Matka dziwili się 

temu, co o Nim mówiono. (34) Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, 

Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie 

wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.(35)  A 

Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc 

wielu. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Zmęczona nauczycielka, z głową pełną czarnych myśli, wracała autobusem do domu. 

Miała poczucie, że do niczego się nie nadaje, że wszystkie jej wysiłki idą na marne. W 

pewnej chwili ujrzała siedzącą kilka miejsc od siebie swoją dawną uczennicę. Dziewczyna 

poznała ją, skinęła głową i zatopiła się w lekturze. 



 Jednak po dłuższej chwili wstała i zdecydowanym krokiem podeszła do nauczycielki. 

„Ja właściwie nie zamierzałam do pani podchodzić – powiedziała – ale nagle przyszło mi 

do głowy, że to może jedyna okazja. Bo ja chciałam pani powiedzieć, że takiej 

nauczycielki jak pani nigdy nie miałam i mieć nie będę. Bardzo dużo się od pani 

nauczyłam i to nawet nie chodzi tylko o przedmiot. Już zaraz wysiadam, ale po prostu 

musiałam to pani powiedzieć”. 

 

 
 

Niosąc Jezusa do świątyni, Maryja i Józef nie czynili niczego szczególnego. 

Wypełniali po prostu przepis Prawa Mojżeszowego, który mówił, że „każde 

pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu” (Łk 2,23). Może byli 

radośni, może zmęczeni drogą, może nieco zagubieni w tłumie pielgrzymów. W każdym 

razie robili to, co należało – i ku ich zdziwieniu wyszedł im na spotkanie Symeon, który 

w zwyczajnym Dziecku ubogich Rodziców rozpoznał Mesjasza Pańskiego i wygłosił o 

Nim proroctwo. 

Powrót do szarej codzienności po zakończeniu świąt nie zawsze jest łatwy – ale także 

tam czeka na nas Bóg, który wpisuje w swój plan wszystko, co nam się przydarza. Nie 

zawsze jesteśmy tego świadomi.  

Może czasem wydaje nam się, że to, co robimy, jest zwyczajnym wypełnianiem 

obowiązków, niemającym znaczenia ani dla Boga, ani dla ludzi. 

 Jeśli jednak wiernie robimy to, co do nas należy, tam, gdzie zostaliśmy przez Niego 

postawieni, On sam wyjdzie nam naprzeciw, zapewniając, że jesteśmy na dobrej drodze. 

 

 



Starzec Symeon, prorokini Anna, absolwentka z autobusu i ci wszyscy, którzy za 

natchnieniem Boga stali się dla innych potwierdzeniem, że znaleźli się na właściwym 

miejscu, to zaledwie jeden z Bożych sposobów dodawania nam nadziei w naszej 

codzienności.  

 

 Bóg jest z nami – i będzie nas o tym zapewniał, gdy otworzymy dla 

Niego swoje serca. 

 

„Panie, wierzę, że jesteś ze mną w mojej codzienności. Proszę, daj mi 

poznać, czy idę dobrą drogą”. 

 

1 J 2,3-11  Ps 96.1-3.5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

30 grudnia 2017                           
 

(Łk 2,36-40 :  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(36) Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia 

Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła                            

z mężem (37) i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok 

życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu                  

w postach i modlitwach dniem i nocą. (38) Przyszedłszy             

w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy 

oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. (39) A gdy wypełnili wszystko według 

Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret.(40) Dziecię 

zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża 

spoczywała na Nim. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Praca na nocnej zmianie nie jest łatwa. Wiedzą o tym strażacy, pielęgniarki, a także 

rodzice małych dzieci. Zadania, które wydają się całkiem proste w świetle dnia, w nocy 

robią wrażenie o wiele trudniejszych, bardziej skomplikowanych. 

To samo można powiedzieć o modlitwie. O jedenastej wieczorem o wiele łatwiej 

ulegamy rozproszeniom niż o jedenastej rano!  

 

 
 

 

 

Jednak dzisiejsza Ewangelia opowiada 

nam o Annie, która modliła się dniem i nocą.  

 

Jej miłość do Boga była tak wielka, że 

trwała na modlitwie niezależnie od pory. 

 



 Czy jednak my jesteśmy w stanie poświęcić noc na modlitwę? 

 

 Nawet jeśli nie możemy spędzać całych nocy w kościele, jak robiła to Anna, to 

przecież możemy ofiarować je Bogu, spędzając z Nim choćby kilka minut przed snem.  

  

Dobrym pomysłem na wieczorną modlitwę jest uproszczona 

wersja rachunku sumienia według metody św. Ignacego Loyoli. 

 

1. Pierwszy krok jest bardzo prosty – zaproś Ducha Świętego do swojej modlitwy                          

postaw się w obecności Bożej, prosząc: „Przyjdź, Duchu Święty. Pomóż mi, 

proszę, spojrzeć na miniony dzień Twoimi oczami”. 

 

2. Drugi krok – przypomnij sobie z wdzięcznością ważniejsze momenty                         

i uczucia dzisiejszego dnia. Może ukończyłeś pracę nad trudnym projektem. 

Może zjadłeś dobry obiad w miłej, rodzinnej atmosferze. Może byłeś zadowolony, 

może niespokojny czy wściekły, a może odczułeś ulgę. To przedziwne, jak wielkiej 

huśtawki uczuć możemy doświadczyć w ciągu jednego dnia! Nazwij wszystkie 

otrzymane dziś od Boga dary i podziękuj Mu za nie. 

 

3. W trzecim kroku przeanalizuj swoje myśli, słowa i uczynki w tych sytuacjach. 

Bóg był przy tobie obecny w każdej chwili. Czy próbowałeś się do Niego przybliżyć, 

czy wręcz przeciwnie, odwracałeś się od Niego? Może zechcesz podziękować Bogu 

za to, że był z tobą, a może przeprosisz Go za swoje błędy i upadki. 

 

4. Następnie wybiegnij myślą w dzień jutrzejszy. Czego oczekujesz z radością, a 

czego się boisz? Porozmawiaj o tym z Bogiem. Poproś Go o łaskę współpracy z Nim 

we wszystkich sprawach nadchodzącego dnia. 

 

5. Na koniec odmów Modlitwę Pańską, powierzając się Ojcowskiej trosce Boga. 

Te pięć prostych kroków tuż przed pójściem spać pomoże ci poczuć się jak 

psalmista, który modlił się: „Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo tylko Ty, 

Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie” (Ps 4,9). 

 

„Jezu, błogosławię Ciebie w każdym czasie!                                                

Wychwalam Cię we dnie i w nocy!” 

 

1 J 2,12-17   Ps 96,7-10 

 

 



 

Świętej Rodziny: 

Jezusa, Maryi                

i Józefa 
 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

31 grudnia 2017                           
(Łk 2,22-40:  Biblia Tysiąclecia) 

 

 

(41) Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto 

Paschy. (42) Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem 

świątecznym. (43) Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został 

Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. (44) Przypuszczając, 

że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród 

krewnych i znajomych. (45) Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy 

szukając Go. (46) Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie 

siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał 

pytania. (47) Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego 

umysłu i odpowiedziami. (48) Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka 

rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem 

serca szukaliśmy Ciebie. (49) Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie 

szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego 

Ojca? (50) Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. (51) Potem 

poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała 

wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. (52) Jezus zaś czynił 

postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



"A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono". 

(Łk 2,33) 
 

I tak dotarliśmy do schyłku kolejnego roku. Jest to doskonała okazja, by podziękować 

Bogu za otrzymane łaski i poprosić o Jego błogosławieństwo na kolejny rok. Czyni to dziś 

tak wiele rodzin, spoglądając z wdzięcznością ku przeszłości i z nadzieją w przyszłość. 
 

Nietrudno sobie wyobrazić, że to samo musiała czynić także Święta Rodzina.  
 

Oni również powracali do wspomnień i wybiegali myślami w przyszłość. 
 

 Maryja przypominała sobie być może słowa anioła wypowiedziane o Jezusie 

przy zwiastowaniu: „Zostanie nazwany Synem Najwyższego” (Łk 1,32).  

 Józef przypominał sobie sen, w którym anioł polecił mu nadać Synowi Maryi 

imię Jezus, „On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21).  

 Wspominanie tych wielkich interwencji Boga budziło w Małżonkach ufność w 

Bożą wierność i poczucie, że ich przyszłość jest bezpieczna w Jego dłoniach. 
 

Nie tylko Józef i Maryja patrzyli jednocześnie w przeszłość i przyszłość. Podobnie 

uczynił Symeon. Trzymając w ramionach Dzieciątko Jezus, ujrzał w Nim wypełnienie 

wszystkich Bożych obietnic i nadzieję przyszłego zbawienia Izraela. Z pewnością słowa 

starca Symeona rozbrzmiewały w uszach Rodziców Jezusa, ilekroć rozważali to, co się już 

wydarzyło i co jeszcze ma się wydarzyć. 
 

A co uczynił Bóg w tym roku w twojej rodzinie? 

Może zadasz to pytanie swoim bliskim podczas dzisiejszej kolacji? 

 Co przeżyliście w tym roku? Może radość z narodzin wnuka?  

A może poważną chorobę lub inne problemy rodzinne?  
 

Spróbujcie zastanowić się, w jaki sposób Bóg był z wami w tym wszystkim.  
 

Jednak nie patrzcie tylko na to, co było – spójrzcie też w przyszłość. W jaki sposób 

mijający rok przygotował was na nadchodzące wyzwania? Może Bóg właśnie zaczyna w 

waszym życiu coś zupełnie nowego – czy jesteście gotowi to przyjąć? 
 

Ostatni dzień roku to czas, w którym warto zadziwić się Bożym 

błogosławieństwem – i zaufać, że najlepsze jest jeszcze przed nami! 
 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że byłeś z nami w tym roku. Pomóż nam także                      

w nowym roku żyć w Twojej bliskości”. 

 

Rdz 15,1-6; 21,1-3   Ps 105,1-6.8-9   Hbr 11,8.11-12.17-19 

 


