
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                          

1 stycznia 2018 
(Lb 6,22-27 :  Biblia Tysiąclecia) 

 

(22) I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami:  

(23) Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie 

błogosławić Izraelitom. Powiecie im:  

(24) Niech cię Pan błogosławi i strzeże.  

(25) Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, 

niech cię obdarzy swą łaską.  

(26) Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię 

obdarzy pokojem.  

(27) Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a              

Ja im będę błogosławił.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 
 

To nie przypadek, że Kościół czci Maryję błogosławioną Matkę Bożą, w dzień 

nowego początku. Nie przypadkiem też dzisiejsze czytania podkreślają fakt, że  

 

Bóg pragnie nam błogosławić, tak jak błogosławił Maryi. 

Szczęśliwego 

Nowego Roku! 
 



    Spójrzmy na dzisiejsze czytania – jak wiele w nich 

błogosławieństwa!  
 

1. Pierwsze czytanie przytacza błogosławieństwo, jakie Aaron miał wypowiadać nad 

ludem. 

2. W refrenie psalmu responsoryjnego powtarzamy: „Bóg miłosierny niech nam 

błogosławi”.  

3. Drugie czytanie mówi o błogosławieństwie odkupienia, które spłynęło na nas dzięki 

„tak” Maryi danemu Bogu.  

4. A w Ewangelii Maryja ukazana jest jako Ta, która wciąż rozważa Boże 

błogosławieństwa. 
 

 Jest Ona rzeczywiście „błogosławiona między niewiastami” (Łk 1,42).  
 

Błogosławieństwo udzielone Maryi nie było mityczną tarczą chroniącą Ją przed każdą 

pokusą. Wprawdzie została poczęta bez grzechu pierworodnego, ale nie żyła w izolacji od 

świata. Wciąż współpracowała z udzieloną Jej łaską – „zachowywała wszystkie te 

sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19). 
 

Przy zwiastowaniu, gdy anioł Gabriel nazwał Maryję „łaski pełną” i „błogosławioną 

między niewiastami”, „rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie” (Łk 1,28.29). 
 

Kiedy betlejemscy pasterze przekazali przesłanie aniołów, Maryja zachowała je w 

swoim sercu. To samo uczyniła, kiedy odnaleźli wraz z Józefem dwunastoletniego Jezusa 

w świątyni jerozolimskiej, i z pewnością wiele jeszcze razy podczas Jego działalności 

publicznej. Dzięki temu mogła uświadomić sobie różne sposoby działania Boga w Jej 

życiu i w otaczającym Ją świecie – oraz być za nie wdzięczna. Rozważając i zachowując 

w sercu otrzymane łaski, przygotowywała się także do przyjęcia i zrozumienia tego, co 

miało jeszcze nadejść.  
 

   Bóg pragnie błogosławić ci w rozpoczynającym się roku.  
 

Rozważaj więc, jak Maryja, to, co czyni w twoim życiu. Zachowuj w sercu te łaski, 

których już ci udzielił. Zobacz, jak wspaniały jest Bóg i jak bardzo cię kocha. I bądź 

otwarty na to, czym pragnie cię obdarować w tym roku. 

 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że chcesz błogosławić swojemu ludowi!                

Pomóż mi w tym roku naśladować przykład Maryi”. 

 

Ps 67,2-3.5-8   Ga 4,4-7   Łk 2,16-21 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

2 stycznia 2018                           

        Lekcja  77                                   Temat:   Trwaj przed Panem 

 

(1 J 2, 22-28:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(22) Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest 

Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i 

Syna.(23) Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje 

Syna, ten ma i Ojca. (24) Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od 

początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy 

będziecie trwać w Synu i w Ojcu. (25) A obietnicą tą, daną przez Niego 

samego, jest życie wieczne. (26) To wszystko napisałem wam o tych, którzy 

wprowadzają was w błąd. (27) Co do was, to namaszczenie, które 

otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, 

ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i 

nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył. (28) Teraz 

właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w 

Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Zakończyliśmy właśnie oktawę świąt Narodzenia Pańskiego. Większość z nas ma 

bardzo pozytywne skojarzenia z Bożym Narodzeniem, niemniej jednak przygotowania do 

świąt i liczne spotkania rodzinne z pewnością były absorbujące i męczące. Teraz można 

zwolnić tempo – co także ma swoje zalety. 

 

Apostoł Jan dokładnie zdaje sobie sprawę, czego nam potrzeba, kiedy próbujemy 

zwolnić tempo. W dzisiejszym fragmencie pięć razy pojawia się słowo „trwać”.  

Biorąc pod uwagę kontekst, można je rozumieć jako oparcie się na czymś trwałym i 

niezawodnym. To właśnie dzieje się, gdy zwalniamy tempo naszego życia i trwamy przed 

Panem w cichej modlitwie. W pierwszej chwili wydaje się to proste, ale przy tak wielu 

sprawach rywalizujących o naszą uwagę wyciszenie własnego wnętrza może być nie lada 

wyzwaniem.  



Oto kilka pomocnych sugestii: 

 

 Podejmij stanowczą decyzję, że codziennie poświęcisz określony czas na modlitwę.  

 Wybierz najbardziej odpowiednią porę i miejsce. Może rano, od razu po 

przebudzeniu się, na brzegu łóżka. Może w ciągu dnia w pobliskim kościele, przed 

Najświętszym Sakramentem. Może urządzisz sobie kącik modlitewny we własnym 

domu.  

 Nastaw budzik na dziesięć minut. Czasami czas będzie ci się dłużył, innym razem 

przeminie nie wiadomo kiedy.  

 Odsuń od siebie wszystkie inne sprawy. To nie jest czas na skreślanie kolejnych 

pozycji z listy spraw do załatwienia czy przedstawianie Panu niezliczonych intencji.  

 Wycisz swój umysł. Prawdopodobnie mimo twoich starań będą przychodzić ci do 

głowy różne myśli. Nie przejmuj się nimi, po prostu je ignoruj.  

 

 Spróbuj skupić się na obecności Jezusa, Tego, który wyczekuje spotkania z tobą.  

 Możesz wpatrywać się w ikonę, zapalić świecę albo włączyć cichą muzykę. Możesz 

powtarzać krótki fragment biblijny lub akt strzelisty, na przykład „Jezu, ufam 

Tobie”. 

 

I wreszcie najtrudniejsza część – trwaj przed Panem. 
 

 Otwórz przed Nim swoje serce. Powiedz Mu, że Go kochasz, a potem po prostu słuchaj 

w ciszy. Trwaj tak przez pełne dziesięć minut. Bez względu na to, co będziesz czuł, zaufaj, 

że ten czas ma sens. Czasami odczujesz obecność Boga, a czasami nie. Czasami czas 

modlitwy będzie dla ciebie jakimś ukierunkowaniem czy inspiracją, a czasami nie. Bądź 

jednak wierny praktyce codziennej modlitwy w ciszy, niezależnie od tego, jak będą 

wyglądać twoje spotkania z Chrystusem. Z czasem odkryjesz w sobie więcej spokoju                       

i poczujesz się umocniony w wierze. 

 

„Jezu, pragnę codziennie trwać przy Tobie”. 

 

Ps 98,1-4     J 1,19-28 

 

 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

3 stycznia 2018                    

     Lekcja  78                                             Temat:   Podobieństwo do Boga 
(1 J 2,29-3,6:   Biblia Tysiąclecia) 

  

(29) Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto 

postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego.  

(1) Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 

nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś 

dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. (2)  

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale 

jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. 

Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go 

takim, jakim jest. (3) Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca 

się, podobnie jak On jest święty. (4) Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się 

bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. (5) Wiecie, że On się objawił 

po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu.(6) Każdy, kto trwa 

w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go 

nie poznał. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Każdy wie, że dzieci są podobne do swoich rodziców.  

Skoro więc Bóg jest naszym Ojcem, to z pewnością w jakiś sposób jesteśmy do 

Niego podobni. 

 

 Aby lepiej zrozumieć, co to znaczy być dziećmi Boga, posłużymy się dwoma 

obrazami: żołędzia i koszykarza. 
 

Żołądź w niczym nie przypomina dębu, ale jego przeznaczeniem jest stać się nim. Nie 

rozwinie się z niego sosna, topola ani brzoza. Może wyrosnąć z niego jedynie dąb.    



 I ty, jak żołądź, nosisz w sobie zalążek Tego, który dał ci życie – Boga. Ponieważ On 

cię stworzył, masz wiele Jego cech. Kiedy decydujesz się komuś pomóc, rezygnując z 

własnej wygody, kiedy cierpisz z powodu niesprawiedliwości tego świata, kiedy 

współczujesz cierpiącym, skrzywdzonym, potrzebującym – ujawnia się twoje podobieństwo 

do Ojca niebieskiego. 
 

A co ma z tym wspólnego koszykarz? 

 

  
 

 Obraz żołędzia ukazuje nam, że dzieci dziedziczą pewne cechy swoich rodziców               

i są do nich podobne, natomiast  

 obraz koszykarza przypomina, że aby to dziedzictwo mogło się w pełni ujawnić, 

potrzeba czasu, cierpliwości i przede wszystkim wysiłku. 
 

Św. Jan mówi, że nadejdzie dzień, w którym osiągniemy pełnię podobieństwa                     

do Boga. Ten dzień jeszcze nie nadszedł. Przed nami wiele pracy i trudu. Wciąż musimy 

dorastać do bycia osobą, jaką Bóg chce nas widzieć. Ale już dziś możemy cieszyć się                     

z tego, że stajemy się podobni do naszego Ojca niebieskiego i że czasami to „rodzinne 

podobieństwo” jest widoczne dla innych. 

 

Otrzymałeś tak wiele Bożych darów, na których możesz budować. Teraz jest czas na 

twoją własną pracę i wysiłek. Staraj się więc naśladować we wszystkim swego Ojca, aby 

coraz bardziej ujawniało się w tobie podobieństwo do Niego. 
 

„Ojcze, to wielki przywilej być Twoim dzieckiem. Spraw, abym z każdym 

dniem stawał się bardziej podobny do Ciebie”. 

 

Ps 98,1.3-6   J 1,29-34 

 

 

Steph Curry, amerykański koszykarz słynący                     

z celnych rzutów z dużej odległości, odziedziczył swój 

talent po ojcu, również wybitnym koszykarzu.  

Jednak Curry’ego cechują nie tylko wrodzone zdolności, 

lecz także niezwykła pracowitość.  

Rozwinięcie potencjału zapisanego w genach wymaga 

wytężonej pracy.  

I Steph doskonale zdaje sobie z tego sprawę.  

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

4 stycznia 2018 

Lekcja  79                               Temat:   Oto Baranek Boży 
(J 1, 35-42:   Biblia Tysiąclecia) 

 

(35) Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi 

uczniami (36) i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł:  

Oto Baranek Boży. 

(37) Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. (38) Jezus 

zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego 

szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - 

gdzie mieszkasz? (39) Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli 

więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to 

około godziny dziesiątej.(40) Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana 

i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. (41) Ten spotkał 

najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza                       

- to znaczy: Chrystusa.(42) I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus 

wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz 

nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

    Czy łatwo jest rozpoznać Jezusa? 
 

Jan Chrzciciel wiedział, że jego misją jest przygotowanie drogi dla Mesjasza. Był 

nawet krewnym Jezusa! Chociaż wyznał: „Ja Go przedtem nie znałem” (J 1,31), to 

jednak dzięki światłu otrzymanemu od Boga rozpoznał w Jezusie Mesjasza, gdy Ten 

pojawił się nad brzegiem Jordanu.  
 

Na Jego widok bez wahania oznajmił: 
 

                 „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29).  

 



Nie zawsze potrafimy rozpoznać Jezusa z taką pewnością jak Jan Chrzciciel.                      

Ale   możemy stopniowo, krok po kroku, uczyć się Go rozpoznawać. 

 

Oto Baranek Boży. 

  

Powitaj Jezusa  natychmiast po przebudzeniu. Wystarczy zwrócenie myśli do Niego, 

kilka słów, a nawet zwyczajne: „Witaj, Jezu!”. Pomoże ci to uświadomić sobie Jego 

bliskość. 
 

Oto Baranek Boży.  
 

To poranne pozdrowienie może być doskonałym wstępem do medytacji w ciszy. 

Nawet jeśli poświęcisz na nią zaledwie kilka czy kilkanaście minut, regularna modlitwa 

pomoże ci zbliżyć się do Jezusa i przeżyć ten dzień w Jego obecności. 
 

Oto Baranek Boży.  
 

Wejście w codzienny młyn może wymagać od ciebie wiele wysiłku. Trzeba jechać do 

pracy, zrobić zakupy, posprzątać mieszkanie, zająć się dziećmi, zabrać się do załatwiania 

kolejnych ważnych spraw… Jezus pragnie, byś także wśród codziennych obowiązków nie 

zapominał, że On jest z tobą. Spróbuj więc kilkakrotnie w ciągu dnia uświadomić sobie 

obecność Pana „przechodzącego” obok ciebie (J 1,36)  Może przypominać ci o tym leżący 

na biurku obrazek czy kartka z wersetem biblijnym. A może po obiedzie lub w czasie 

przerwy w pracy znajdziesz czas na otwarcie Biblii i przeczytanie kilku wersetów? 
 

Oto Baranek Boży.  
 

Wieczorem przychodzi czas na chwilę odprężenia. Minął kolejny dzień, który 

przeżyłeś z Bożą pomocą. Przed pójściem spać podziękuj Jezusowi za to, że był dziś przy 

tobie. Przejdź myślą przez wszystkie wydarzenia, zatrzymaj się przy tym, co było dobre, i 

spróbuj znaleźć jedną lub dwie sytuacje, w których odczułeś Boży pokój czy 

doświadczyłeś Bożej pomocy. 
 

Jezus, Baranek Boży, jest z tobą. 

  

Z czasem będziesz zauważać to coraz częściej. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że zawsze ze mną jesteś”. 

 

1 J 3,7-10  Ps 98,1.7-9 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

5 stycznia 2018                           

Lekcja  80                                             Temat:   Miłować ludzi, którzy żyją wokół nas 
(1 J 3,11-21:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 (11) Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku,  
 

abyśmy się wzajemnie miłowali 
 

(12) Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata.                        

A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś 

sprawiedliwe. (13) Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was 

nienawidzi. (14) My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy 

braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. (15) Każdy, kto nienawidzi swego 

brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia 

wiecznego. (16) Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. 

My także winniśmy oddać życie za braci. (17) Jeśliby ktoś posiadał 

majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął 

przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? (18) Dzieci, nie 

miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! (19) Po tym 

poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. (20) A 

jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna 

wszystko. (21) Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec 

Boga. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Nikt nie powiedział, że pójście za Chrystusem jest łatwe. Kojarzy się ono z zaparciem 

się samego siebie, braniem swego krzyża, a czasem nawet męczeństwem. Jednak 

wszystkie te wyrzeczenia biorą początek od przykazania, o którym mówi nam Jan w 

dzisiejszym pierwszym czytaniu: mamy się nawzajem miłować. 

 

 Miłować ludzi, którzy żyją wokół nas. Myśleć o nich z miłością nawet wtedy, gdy nas 

ignorują czy odtrącają. Troszczyć się o ich dobro, nawet gdy oni nie dbają o nasze. Modlić 

się z ufnością o ich uzdrowienie, jak o swoje własne. Nie jest to wcale proste.  



Pisarz chrześcijański C. S. Lewis porównuje praktykowanie przykazania miłości do 

początków nauki matematyki, kiedy najpierw uczymy się najprostszych działań. Zacznij 

od przebaczenia mężowi, żonie, rodzicom czy dzieciom czegoś, co powiedzieli lub zrobili 

w tym tygodniu – tego, że zostawili brudne naczynia w zlewie (znowu!), pusty bak w 

samochodzie, że nie odpowiedzieli na telefon i nie wyprowadzili psa, co zmusiło cię do 

wyjścia z domu na deszcz. 

 

Życie codzienne przynosi wiele okazji do miłowania się nawzajem w banalnych, ale 

bardzo konkretnych sytuacjach, do miłowania „czynem i prawdą” (1 J 3,18), jak pisał 

św. Jan. Kochać, a nie oburzać się. Służyć i nie odpłacać pięknym za nadobne. Tego 

rodzaju miłość wymaga uśmiercenia czegoś w naszym wnętrzu.  

 

„Poczucie rozgoryczenia, pragnienie odpłaty musi po prostu zostać uśmiercone. Jest to 

ciężka praca, ale podjecie próby nie jest niemożliwe” – pisał Lewis.  

 

 Różne uczucia uparcie podpowiadają swoje, ale Bóg przychodzi nam                     

z pomocą. On udziela nam wszystkich potrzebnych łask do kochania 

naszych bliskich tak, jak kochamy siebie samych.  

 

Kiedy czujesz, jak na czyjś widok wzbiera w tobie złość czy rozgoryczenie, zatrzymaj 

się i spróbuj przeciwstawić się tym uczuciom. Poproś Jezusa o łaskę myślenia z miłością o 

tej osobie i postaraj się okazać jej choć odrobinę życzliwości. Z czasem odnajdziesz w 

sobie coraz więcej miłości. Zaczniesz szczerze pragnąć dobra innych, a nawet modlić się 

za bezmyślnych współpracowników, nieokrzesanych kierowców i wszystkich „innych”, z 

którymi trudno ci wytrzymać. Nie stanie się to od razu, ale w końcu się stanie. Stopniowo, 

niezauważalnie, gdzieś głęboko w twoim sercu nastąpi prawdziwa przemiana.  

 

 Postanów sobie dzisiaj nie ulegać krytycznym myślom, a Bóg wspomoże cię 

swoją łaską. 

 

„Duchu Święty, proszę Cię o dar męstwa, abym mógł toczyć dobry bój wiary. 

Udziel mi łaski miłowania innych tak, jak Jezus umiłował mnie”. 

 

Ps 100,2-5        J 1,43-51 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

6 stycznia 2018    

 Objawienie Pańskie                       
 

(Iz 60,1-6:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło               

i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. (2) Bo oto ciemność okrywa ziemię                

i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się 

nad tobą.(3) I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku 

twojego wschodu. (4) Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani 

zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe 

córki. (5) Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży                      

i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów 

przyjdą ku tobie. (6) Zaleje cię mnogość wielbłądów - dromadery z Madianu 

i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, 

nucąc radośnie hymny na cześć Pana. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jak wspaniałe obietnice zawiera dzisiejsze pierwsze czytanie! Prorok obiecuje 

„chwałę”, „blask”, „światło”, rozpromienione serce i „zasoby narodów”. A kto jako 

pierwszy usłyszał te natchnione słowa? Żydzi, którzy właśnie powrócili z wygnania i 

zastali Jerozolimę w gruzach. Zapowiedzi proroka były zaprzeczeniem rzeczywistości, 

którą widzieli wokół siebie. To jednak nie przeszkodziło im zakasać rękawy i zabrać się do 

pracy, aby przyspieszyć powrót obiecanej chwały. 

 



Podobnie możemy zapytać, jakim sposobem Mędrcy ze Wschodu, patrząc na ubóstwo, 

w jakim znaleźli wskazane przez gwiazdę Dzieciątko, rozpoznali w Nim zapowiedzianego 

Króla i zrozumieli, że są świadkami przełomowego wydarzenia w dziejach ludzkości.  
 

Nawet przywódcy Izraela, zarówno religijni, jak i polityczni, przeoczyli narodziny 

Mesjasza. Jak to się więc stało, że ci cudzoziemscy poganie z taką gotowością padli na 

kolana i ofiarowali kosztowne dary małemu Dziecku? Z pewnością rzeczywistość, w jakiej 

zastali Świętą Rodzinę, rozmijała się z ich oczekiwaniami.  
 

Nam także, jak Mędrcom i powracającym do Jerozolimy wygnańcom z dzisiejszych 

czytań, zostały dane wielkie i wspaniałe obietnice dotyczące nie tylko królestwa Bożego, 

ale także Bożego panowania nad światem już tu i teraz.  

 

 Jak jednak mają się one wypełnić? 

 

Oczywiście stanie się to w czasie  wybranym przez Boga, ale wiele zależy również od 

naszego zaangażowania. Bóg codziennie wzywa nas do zakasania rękawów i budowania 

Jego królestwa. Zapewnia, że nawet nasze najmniejsze akty miłości zawierają w sobie 

blaski chwały nieba. 
 

 Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam, że chwała Boża może być obecna                     

w najbardziej ukrytych i niepozornych ludziach i sytuacjach.  

 Przypomina, że Bóg jest obecny w naszej codzienności.  

 

Oby dał nam oczy wiary, byśmy mogli Go rozpoznawać, i serca pełne ufności, byśmy 

mogli współpracować w budowaniu Jego królestwa. 

 

„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że zawsze jesteś ze mną, i za drogę, która jest 

jeszcze przed nami”. 

 

Ps 72,1-2.7-8.10-13    Ef 3,2-3a.5-6    Mt 2,1-12 

 

 

 



 

Chrzest 

Pański 
 

 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

7 stycznia 2018                           
(Mk 1,7-11:  Biblia Tysiąclecia) 

 

 

(7) I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 

godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. (8) Ja 

chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. (9) W 

owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest            

w Jordanie. (10) W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się 

niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie.  A z nieba 

odezwał się głos:  

 

Tyś jest mój Syn umiłowany,              

w Tobie mam upodobanie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

W przeciwieństwie do większości z nas, którzy zostaliśmy ochrzczeni w 

niemowlęctwie, Robert dobrze pamięta dzień swojego chrztu, gdyż przyjął go jako dorosły 

człowiek. Decyzje o naszym chrzcie podjęli rodzice, ponieważ chcieli, by ich dziecko stało 

się członkiem Kościoła. My nie byliśmy wtedy tego świadomi. Robert był w pełni 

świadomy, że w momencie chrztu otrzymuje nowe życie i zostaje obmyty ze wszystkich 

grzechów.  



Opowiada często, że kiedy ksiądz polał mu głowę wodą święconą, poczuł się tak, 

jakby w jego wnętrzu ktoś nagle włączył światło. Doświadczył wręcz namacalnego pokoju 

i radości. W tym momencie wiedział na pewno, że Bóg istnieje i że go kocha.  

 

Także Jezus przyjął chrzest, choć nie potrzebował oczyszczenia z grzechów. Jego 

chrzest był namaszczeniem od Ojca na wypełnienie zbawczego planu odkupienia ludzi.    

Po nim rozpoczął Jezus swoją publiczną działalność.  

 

Dzisiejsza Ewangelia przytacza pełne miłości słowa Ojca skierowane do Jezusa 

podczas Jego chrztu w Jordanie: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 

upodobanie” (Mk 1,11). 

 

 Chrzest pociąga za sobą wiele skutków.  

 Oczyszcza nas z grzechu, daje nam moc do prowadzenia świętego życia, czyni 

nas członkami Ciała Chrystusa.  

 Przemienia całą naszą egzystencję, czyniąc nas przybranymi dziećmi Boga.  

 

Chociaż nie słyszymy głosu z nieba oznajmiającego, że jesteśmy Jego umiłowanymi 

dziećmi i że ma On w nas upodobanie, możemy być pewni, że Bóg wypowiada te słowa 

podczas chrztu każdego z nas. 

 

Jak możemy się upewnić, że to prawda? 

 

 Patrząc na krzyż. Skoro Bóg posłał Jezusa, by oddał za nas życie, Jego miłość do nas 

musi być niewyobrażalna. Słuchając więc słów Ojca wypowiedzianych do Jezusa, pomyśl, 

że są one skierowane także do ciebie.  

 

 Spróbuj dziś powtarzać sobie:  

 

„Jestem umiłowanym dzieckiem Boga i On ma 

we mnie upodobanie”. 

 

Niech ta prawda przenika do twego serca i pobudza cię do wdzięczności. 

 

„Panie, pomóż mi przyjąć Twoją miłość”. 

 

Iz 55,1-11    (Ps) Iz 12,2-3.4b-6   1 J 5,1-9 


