
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

21 grudnia 2020 

Adwent 
Lekcja  79                                            Temat: Duch Święty - "To On" 

 

Łk 1,39-45 (Biblia Tysiąclecia) 
 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem              
w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. 

 

Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała 
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił 
Elżbietę.  Wydała ona okrzyk i powiedziała:  
 

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego 
łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?  Oto, skoro 
głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości 
dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się 
słowa powiedziane Ci od Pana.  
 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Oglądając film będący dziełem dobrego reżysera, czujemy, że kolejnymi scenami 

kieruje inteligentna dłoń. Akcja płynie w sposób naturalny. Jeśli jesteś miłośnikiem 

kina, będziesz w stanie rozpoznać reżysera po kilku charakterystycznych scenach.  

 Alfred Hitchcock buduje napięcie w taki sposób, że widzów wbija w fotele.  

 Filmy Franka Capry, takie jak To wspaniałe życie, sprawiają, że zaczynasz 

kibicować słabym i przegranym.  

 Filmy Stevena Spielberga zadziwiają efektami specjalnymi.  
 

 Gdyby dzisiejsza Ewangelia była filmem, moglibyśmy 

stwierdzić, że jego reżyserem jest Duch Święty.  

To Duch Święty posłał Maryję w długą około 150-kilometrową podróż w 

odwiedziny do Jej starszej krewnej, Elżbiety, aby pomogła jej w czasie ciąży.  



 To On napełnił Elżbietę, objawiając Jej, że Maryja nosi w łonie niezwykłe 

Dzieciątko.  

 To On namaścił syna Elżbiety, Jana, na misję ogłoszenia nadejścia Mesjasza.  

Duch Święty chce kierować także i twoim życiem. 

Jak powiedział nam Jezus,  

 Duch pomaga nam poznać prawdę i wskazuje, co mamy czynić                       

(J 16, 13).  

 Duch pociesza, doradza, napomina i zachęca (J 14, 26).  

 Kiedy czujemy się słabi lub nie wiemy, jak się modlić, On modli się z nami                 

i w nas (Rz 8, 26-27).  

Sam Jezus został namaszczony mocą Ducha Pańskiego (Łk 4,16-21). To Duch jest 

„silnikiem”, wytwarzającym moc potrzebną nam do drogi z Panem.  

Dlaczego więc nie mielibyśmy Go zaprosić do wszystkich obszarów naszego życia?  

W miarę zbliżania się świąt nie zapominajmy o Duchu Świętym.  

 To On okrył cieniem Maryję, sprowadzając Jezusa na świat.  

 To On podniósł Jezusa z martwych.  

 I to On żyje w tobie.  

Módl się więc często do Ducha Świętego i wsłuchuj się w Jego natchnienia.                  

On delikatnie poprowadzi cię „szmerem łagodnego powiewu” (1 Krl 19,12) 

pokazując ci, co masz czynić. Co więcej, uzdolni cię do wykonania zadań, które ci 

powierza. Jak kiedyś prowadził Maryję, tak teraz codziennie będzie kierował twoje 

kroki  „na drogę pokoju” (Łk 1,79), wciąż bliżej i bliżej ku Bogu.  
 

„Duchu Święty, prowadź mnie i napełniaj mocą!” 
 

Pnp 2,8-14 lub So 3,14-17 Ps 33,2-3.11-12.20-21 

 Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel                   

z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego 

nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się 

złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe 

ręce! Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad 

tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości,  
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22 grudnia 2020 

Adwent 
Lekcja  80                                       Temat: Bóg czyni wielkie rzeczy 

 

Łk 1,46-56 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Wtedy Maryja rzekła:  

Wielbi dusza moja Pana,  i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo 
wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą 
odtąd wszystkie pokolenia, gdyż  

wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 

Święte jest Jego imię -  a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia 
[zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.  Strąca władców z 
tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym 
odprawia.  Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak 
przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.  

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Wielu bohaterów biblijnych, podobnie jak Maryja, mogłoby wskazać naprawdę 

wielkie i spektakularne Boże interwencje w swoim życiu.  

Jednak te szczytowe doświadczenia nie wyczerpywały całej ich egzystencji. 

Dokonywały się wśród zwyczajnych chwil szukania Pana w codziennym życiu i 

wytrwałego kroczenia za Nim. Wołali do Niego wciąż na nowo, w dobrych i złych 

czasach.  

Weźmy na przykład Annę z dzisiejszego pierwszego czytania. Cierpiała ona bardzo z 

powodu bezdzietności. Jednak Bóg jej błogosławił i posyłał ludzi, którzy otaczali ją 

życzliwością. Jej mąż, Elkana, rozumiał jej ból i usiłował ją pocieszyć. Wprowadzony 

przez niego zwyczaj dorocznego udawania się wraz z całą rodziną do sanktuarium w 

Szilo z pewnością umacniał wiarę Anny.  



Czuła się pewnie i bezpiecznie w domu Pańskim, gdzie mogła swobodnie otworzyć 

swoje serce na modlitwie. Bóg posłużył się nawet drugą żoną Elkany, Peninną, która 

dokuczała jej z powodu bezpłodności. Szyderstwa, które tak głęboko raniły Annę, 

skłoniły ją do szukania pociechy w Panu. Nawyk modlitwy oraz miłość Elkany dały jej 

odwagę do przedstawienia Bogu swojej prośby.  

Odchodząc z sanktuarium, „nie miała już twarzy tak smutnej jak przedtem”                 

(1 Sm 1,18). Dzięki budowaniu relacji z Bogiem Anna mogła cieszyć się cudem, 

którego On dla niej dokonał. Nie tylko poczęła syna, Samuela, ale po oddaniu go na 

służbę Panu urodziła jeszcze pięcioro dzieci. Miała też radość z oglądania, jak Samuel 

wyrasta na sprawiedliwego, potężnego proroka i przywódcę ludu Izraela.  

Ta sama zasada odnosi się do nas. Wierność w codzienności naszego życia 

przygotowuje nas na wielkie rzeczy, których Bóg dokona w nas i przez nas.  

Trwaj więc w Jego bliskości, biegając po sklepach i urzędach, będąc w pracy czy 

zmieniając kolejną pieluszkę dziecku. Żadna chwila spędzona w Jego obecności nie jest 

bez znaczenia. Nie jest też bez znaczenia nawet najmniejszy akt posłuszeństwa i 

miłości. Ponieważ  

Bóg naprawdę chce czynić dla ciebie wielkie rzeczy.  

 

„Wszechmogący Panie, wychwalam Cię za wielkie rzeczy, które dla mnie 

uczyniłeś i za jeszcze większe, które uczynisz dla mnie w przyszłości.” 

 

1 Sm 1,24-28      

Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, 

jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był 

jeszcze mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona 

wówczas: Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu 

przed tobą i modliła się do Pana.  O tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, 

którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie 

żył, zostaje oddany na własność Panu. I oddali tam pokłon Panu. 

(Ps) 1 Sm 2,1bcde.4-8d 

Raduje się me serce w Panu, moc moja wzrasta dzięki Panu, rozwarły się me usta na 

wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.  Łuk mocarzy się łamie, a słabi 

przepasują się mocą, za chleb najmują się syci, a głodni [już] odpoczywają, niepłodna rodzi 

siedmioro, a wielodzietna więdnie.  To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Szeolu i zeń 

wyprowadza.  Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu 

dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, by dać mu tron zaszczytny.  
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Ps 25.4-5.8-10.14 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

  

  Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich 

ścieżek! Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, 
i w Tobie mam zawsze nadzieję.  
 Pan jest dobry i prawy: dlatego wskazuje drogę grzesznikom; rządzi pokornymi                  
w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi. Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość                             
i wierność dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań.  
 Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją, i powierza im swoje przymierze.  
 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Panie, znam moje drogi i widzę, że nie zawsze prowadzą do Ciebie.  

Szczerze mówiąc, zdarza się, że prowadzą w przeciwną stronę, a ja przeżywam 

zamęt, smutek i wstyd.  

 Albo prowadzą mnie donikąd i czuję się jak w pułapce – w impasie, w rozterce, 

bez odpowiedzi na moje pytania.  

 Albo też idąc nimi wpadam w błędne koło i wciąż wracam do punktu wyjścia, nie 

zbliżając się wcale do Ciebie, lecz tkwiąc po uszy wciąż w tej samej sytuacji.  

 

O Panie, daj mi poznać Twoje drogi! Ojcze, naucz mnie Twoich dróg!  

Twoje drogi są godne zaufania. Nie muszę się bać, dokąd mnie zaprowadzą, gdyż 

wiem, że prowadzą do Ciebie, mojego Stwórcy. Nie potknę się na nich, gdyż są proste i 

gładkie.  

Wierzę, Ojcze, choć nie zawsze to widzę, że Twoje drogi są drogami pokoju a idąc 

nimi znajduję wytchnienie od niepokoju i lęku, od bezowocnych wysiłków i 

wyniszczającej harówki. Tak, na Twoich drogach jest życie, napełniasz mnie na nich 

radością Twojej obecności!  

 



 

Prowadź mnie drogą Twej prawdy i pouczaj.  

Ucz mnie tego, co prawdziwe, co przetrwa na wieczność, co pochodzi od Ciebie. Ucz 

mnie, abym szedł razem z Tobą, nawet jeśli Twoja droga jest dla mnie niepojęta. Ojcze, 

pragnę Twoich dróg, nie swoich! Prowadź mnie, gdyż sam często nie widzę dobrze i nie 

mam pewności, co dalej.  

Ale Ty jesteś wszechwiedzący i to, co dla mnie nieznajome, dla ciebie jest proste                    

i zwyczajne. Ty jesteś mądry i Twoje drogi są mądrością.  

Pouczaj mnie, abym kroczył nimi dziś i przez wszystkie dni. Ty jesteś dobry, Boże, 

Mój Zbawco! Nie osądzasz, jak ja to czasem czynię. Zamiast tego pokazujesz mi swoje 

drogi, drogi miłości.  

 Ty jesteś miłością – dobry, miłosierny i wierny. Jesteś wszechmogący                     

i wszechpotężny.  

 Jesteś ponad wszystkim, a zniżasz się i dotykasz łagodnie najtajniejszych 

zakątków mojego serca.  

 Pouczasz każdego, kto chce się uczyć.  

 

Ja chcę tego, Panie. Chcę, abyś mnie prowadził. Nawet jeśli Twoje prowadzenie 

wydaje mi się niepojęte i niekomfortowe, jestem bezpieczny, gdyż wiem, że Ty jesteś 

dobry i wierny.  

 

„O, Panie, Ty jesteś niezmienny, nigdy się nie męczysz, nigdy się ode mnie nie 

odwracasz. Kochasz mnie i traktujesz jak bliskiego przyjaciela!” 

 

Ml 3.1-4.23-24    Łk 1,57-66 

Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, 

że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, 

aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego 

odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan.  Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, 

kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.                               On 

zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły 

się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich 

sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A 

wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo 

istotnie ręka Pańska była z nim. 
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Łk 1,67-79 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym                  
i prorokował, mówiąc:  
 

 Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc 
zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida:  jak zapowiedział to z dawien 
dawna przez usta swych świętych proroków,  że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki 
wszystkich, którzy nas nienawidzą;  że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na 
swoje święte Przymierze - na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że 
nam użyczy tego,  iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy                 
 w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, 
prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu 
drogi;  Jego ludowi dasz poznać zbawienie [co się dokona] przez odpuszczenie mu 

grzechów,  dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią                             

z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu 
śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju.  
 

Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się 
przed Izraelem.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Czy znasz ten przypływ emocji, jakiego doświadcza się trzymając na ręku lub 

choćby patrząc na nowonarodzone dziecko? Niemowlęta są tak maleńkie, bezbronne i 

niewinne, że na ich widok nasze serca spontanicznie wzbierają czułością i miłością.              

Te intensywne, instynktowne wręcz emocje oddaje greckie słowo splanchna, użyte 

przez św. Łukasza w pieśni Zachariasza, a oddane w tłumaczeniu jako „serdeczna 

litość” (Łk 1,78).  

Słowo to dosłownie oznacza organy wewnętrzne, ale w różnych miejscach Pisma 

Świętego stosowane jest dla wyrażania bardzo głębokich i intensywnych emocji, 

odczuwanych aż w głębi trzewi.  

Na przykład Łukasz posługuje się tym słowem opisując uczucia ojca z przypowieści 

Jezusa na widok powracającego syna marnotrawnego, kiedy to ojciec „wzruszył się 

głęboko” (Łk 15,20).  



W Wigilię Bożego Narodzenia zwykle kierujemy naszą uwagę ku 

Dzieciątku Jezus i cudzie Wcielenia. 

Myśl o Zbawicielu świata śpiącym spokojnie w ramionach Maryi może obudzić w 

nas te same uczucia, co widok czy wzięcie na ręce nowonarodzonego dziecka. Dziś 

jednak rozważmy także modlitwę Zachariasza. Pokazuje ona uczucia Boga Ojca 

wobec każdego z nas.  

 On, w swojej serdecznej litości i w swoim wielkim miłosierdziu, posłał na 

świat swojego Syna.  

 Wiedział o wszystkim, co Go spotka – że urodzi się w stajni, że spotka się ze 

zdecydowanym odrzuceniem ze strony przywódców religijnych, a następnie 

umrze straszną śmiercią na krzyżu.  

 Wiedział jednak również, że jest jedynym, który może nas zbawić, że tylko 

On może zajaśnieć: „tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają”                          

(Łk 1,79).  

Kontemplując dziś na pasterce czy na jutrzejszej Mszy świętej Dzieciątko Jezus w 

żłóbku, pomyśl o tym, jak bardzo umiłował cię Bóg Ojciec. On kocha cię miłością 

niepojętą, która nie ma granic, która jest gotowa na wszystko, aby cię odkupić. 

Miłość tę możemy świętować codziennie, ale szczególnie w czasie Bożego Narodzenia. 

Dziękujmy więc dziś naszemu Ojcu niebieskiemu za największy dar, jaki widziano 

na tym świecie – Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.  

„Jezu, dziękuję Ci za Twoją serdeczną litość. Wierzę, że Ty jesteś światłością 

świata!” 

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16    Ps 89,2-5.27.29 

Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do 

proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan 

powiedział do króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy 

Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: 

Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie?  

To mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, 

nad Izraelem.  I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich 

nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi.  Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i 

osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie 

będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, 

obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy 

wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, 

który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo.  

  Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem,  Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na 

wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki.  

 



 

Boże Narodzenie 
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Iz 52,7-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, 

który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do 

Syjonu: Twój Bóg zaczął królować.  Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą 

okrzyki radosne, bo  

oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. 

Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój 

lud, odkupił Jeruzalem.  Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich 

narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Już ponad dwa tysiące lat temu miało miejsce przepiękne, a zarazem wstrząsające 

wydarzenie.  

Odwieczny Syn Boży przyszedł na świat jako niemowlę.  

Tego dnia radowali się aniołowie, pasterze śpiewali, Józef był pełen podziwu, a 

Maryja pogrążona w adoracji. Jednak pomimo tego wszystkiego, przygodny 

przechodzień zobaczyłby w tej scenie jedynie ubogiego rzemieślnika i jego Żonę, 

próbujących poradzić sobie jak najlepiej w trudnej sytuacji.  

Na tym właśnie polega różnica pomiędzy przelotnym spojrzeniem, jakim oglądamy 

rzeczy na co dzień, a tym dogłębnym i przenikającym, do jakiego stajemy się zdolni, 

gdy Bóg otwiera nasze serca. Jeden widzi coś zwyczajnego i przechodzi obojętnie, 

podczas gdy ktoś inny dostrzega obecność Jezusa i klęka w adoracji.  



Dziś, bardziej niż kiedykolwiek indziej, próbujmy naśladować Maryję, Józefa i 

pasterzy adorujących Dzieciątko Jezus w żłóbku.  

Przywitajmy Jezusa Zbawiciela, który przyszedł nas odkupić, a nie potępić. 

Przyjmijmy Go jako dobrego Pasterza, który oddał za nas swoje życie. Wychwalajmy 

Go jako Króla królów i Pana panów, który rządzi całym stworzeniem z krzyża ofiarnej 

miłości.  

Nie zmarnujmy tej okazji! Nie pozwólmy, by obowiązki czy przeżycia dzisiejszego 

dnia zatrzymały nas na poziomie „zwyczajnego” widzenia. Nie pozwólmy, by nasz 

duchowy wzrok został przyćmiony troskami teraźniejszości, lękiem przed przyszłością 

czy bólem przeszłości.  

Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,  

koniecznie znajdź czas na adorację śpiącego Dzieciątka Jezus.  

Jeśli masz w domu szopkę lub figurkę, posłuż się nimi, jeśli nie, wykorzystaj okładkę 

naszego pisma! Kontempluj Jezusa i proś Ducha Świętego, aby pomógł ci Go zobaczyć.  

Jezus przyszedł odnowić nie tylko Syjon, ale także ciebie i wszystkich, z którymi 

żyjesz. Przyjdź dziś do Niego i pozwól, by ta obietnica odnowy napełniła cię 

wdzięcznością i nadzieją.  

 

„O, pójdźmy wszyscy do stajenki adorować Chrystusa Pana!” 

 

Ps 98,1b-6     Hbr 1,1-6     J 1,1-18 

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez 

proroków,  a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to 

ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.  

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. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile 

odziedziczył wyższe od nich imię.  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.  Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, 

powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży! 

 

 

 

 



 

Św. Szczepana - męczennika 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

26 grudnia 2020      

                   
 

Mt 10,17-22 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych 
synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić 
z mego powodu, na świadectwo im i poganom.  Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o 
to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie 

mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego 
będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną 
przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z 

powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Święty Szczepan pewnie nie od razu wiedział, jak odpowiadać przeciwnikom.  

Jednak w dzisiejszej Ewangelii Jezus zapewnia swoich uczniów, że nie muszą 

martwić się tym, co powiedzą prześladowcom, gdyż Duch Święty będzie mówił przez 

nich. 

Szczepan polegał zatem na mocy Ducha Świętego, który nie tylko dał mu odwagę do 

głoszenia słowa, ale także łaskę przebaczenia zabójcom (Dz 6,10; 7,60). Wiemy, co to 

znaczy, nie móc znaleźć właściwych słów w trudnej sytuacji. Bóg jednak chce, abyśmy 

wtedy zwracali się po pomoc do Ducha Świętego, czego wzorem jest Szczepan.  

 Może sądzisz, że Szczepan jako wielki święty miał szczególny dostęp 

do Ducha Świętego?  

Nie jest to prawda. Wszyscy ochrzczeni mają równy dostęp do Ducha Świętego.  

 



On żyje w nas, tak samo jak żył w Szczepanie. Różnica polega na tym, że Szczepan 

zapraszał Ducha Świętego do wszystkich sytuacji swojego życia.  

 Jak więc mamy otwierać się na działanie Ducha?  

Św. Paweł pisał do Tymoteusza, że możemy wciąż na nowo „rozpalać” w sobie Jego 

obecność (2 Tm 1,6). Niekoniecznie wymaga to długich i wymyślnych modlitw.  

Wystarczy powiedzieć: „Przyjdź, Duchu Święty!” czy „Duchu Święty, pomóż!”.  

Duch Święty jest tak blisko nas, że nawet gdy nie wiemy, o co prosić, On 

„przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 

8,26).  

My bądźmy po prostu czujni, otwarci i oczekujący. Taka krótka, gorąca modlitwa 

jest bardzo na miejscu na przykład przed trudnym zebraniem w pracy, przed 

świątecznym spotkaniem z drażliwymi krewnymi albo kiedy masz okazję porozmawiać 

o wierze z kimś oddalonym od Kościoła.  

Ale nie musisz wcale czekać na wyjątkowo nerwowe sytuacje –  

na Ducha Świętego możesz liczyć zawsze,  

gdy zabraknie ci słów! Bóg jest z nami. On w nas żyje. Zaufajmy, że gdy do Niego 

zawołamy, On będzie mówił przez nas.  

 

„Przyjdź, Duchu Święty, i mów dziś przeze mnie.”  

 

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

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, 

zwanej /synagogą/ Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i 

z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego 

/natchnienia/ przemawiał. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.  

A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po 

prawicy Boga.  I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga.  A oni 

podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i 

kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.  Tak kamienowali 

Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego!  A gdy osunął się na kolana, zawołał 

głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. 

 



 

Świętej Rodziny 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

27 grudnia 2020                           
 

Łk 2, 22-40 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli 
Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie 
Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.  Mieli 
również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem 
Prawa Pańskiego.  

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy                          
i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.  Jemu Duch 
Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem 
więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby 
postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga                           
i mówił:  Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego 
słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich 
narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. 

 A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. 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.  A Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.  

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła 
w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem  i pozostawała wdową.               
Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc 
Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.  Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła 
Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.  

 A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego 
miasta - Nazaret.  

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się 
mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. 

             
 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Wiemy wszyscy, że życie rodzinne jest mieszaniną szczęścia i bólu, z dużą dozą 

zwyczajności pośrodku.  

 Ale jak wyglądało życie Świętej Rodziny?  

Można by sądzić, iż tacy Rodzice i takie Dziecko z pewnością żyli w niezmąconej 

radości i pokoju. Otóż nie do końca. Ich życie wcale nie układało się jak po różach.             

Nie wszystko poszło tak, jak tego pragnęli czy się spodziewali.  

Przypomnijmy sobie, jak Józef początkowo chciał potajemnie oddalić Maryję, żeby 

zaoszczędzić Jej wstydu, gdy okazało się, że jest w ciąży (Mt 1,19). Albo jak Maryja 

była zmuszona urodzić Dziecko w stajni (Łk 2,1-7), czy też jak Maryja i Józef 

zorientowali się, że Jezusa-nastolatka nie ma z nimi w drodze powrotnej z Jerozolimy 

(Łk 2,44).  

Rodzina musiała również radzić sobie z biedą, o której świadczy ofiara z pary 

synogarlic, nazywana ofiarą ubogich, jaką złożyli w świątyni (Łk 2,24), z ucieczką do 

Egiptu z powodu morderczych planów Heroda, a potem po paru latach z powrotem z 

wygnania i ponownym osiedleniem się w Nazarecie, a także zapewne ze śmiercią 

Józefa.  

Przy tych wszystkich a także wielu innych okazjach musieli przeżywać niepokój i 

lęk. W takich warunkach wychowywanie Syna nie było idyllą.  

Na miejscu Świętej Rodziny pewnie często narzekalibyśmy twierdząc, że inni mają o 

wiele łatwiej. Jednak niezależnie od tego, co Maryja, Józef i Jezus myśleli o swojej 

sytuacji, jest rzeczą pewną, że nigdy się nie załamywali. Dzięki swojej wierności i 

zaufaniu – a przede wszystkim dzięki ofiarnej miłości ku sobie nawzajem – są dla nas 

wzorem stawiania czoła życiowym burzom.  

To właśnie miłość sprawia, że rodzina staje się święta a dzieci mogą 

spokojnie rosnąć i nabierać mocy, wzrastając w łasce u Boga i u ludzi. 

Nie sentymentalna miłość z filmów i piosenek, ale mocna, nieugięta i uparta miłość 

Boga. Miłość, którą wlewa w nasze serca Duch Święty (Rz 5,5).  

Bezinteresowna miłość, która wszystko znosi, we wszystkim pokłada nadzieję                          

i wszystko przebacza.  

Czysta miłość Boga, który stał się jednym z nas i umarł, aby nas zbawić.  

Życie żadnej rodziny nie jest doskonałe. Na każdą spadają takie czy inne kłopoty                     

i nieszczęścia. Ale każda rodzina może liczyć na niebieskiego Ojca, który ją kocha                     

i z radością będzie uczył jej członków wzajemnej miłości.  

 



Tak więc w dzisiejszą uroczystość módlmy się za nasze rodziny i za wszystkie 

rodziny świata. Obyśmy wszyscy uczyli się żyć we wzajemnej miłości, tworząc dobre 

środowisko dla rozwoju naszych dzieci.  

 

„Ojcze, wylej dziś na wszystkie rodziny swą miłosierną, uzdrawiającą miłość.”  

 

Rdz 15,1-6; 21.1-3    Ps 105,1-6.8-9    Hbr 11,8.11-12.17-19 

 Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: Nie obawiaj się, 

Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita. Abram rzekł: O Panie, 

mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym 

zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer.  I mówił: Ponieważ nie dałeś mi 

potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą. Ale oto 

usłyszał słowa: Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który 

od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: Spójrz na niebo i 

policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić; potem dodał: Tak liczne będzie twoje 

potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.  

Wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział.                  

Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki 

Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, którego mu Sara urodziła, imię Izaak. 


