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Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

28 grudnia 2020 
 

Mt 2,13-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

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. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i 
udał się do Egiptu;  tam pozostał aż do śmierci Heroda.  
Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka:  

Z Egiptu wezwałem Syna mego. 
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. Wtedy spełniły 

się słowa proroka Jeremiasza: 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” 

 

Dzisiejsze święto w okresie Bożego Narodzenia jest jak zgrzyt. W nasz świąteczny 

nastrój wdziera się dramat i ból. Odwracamy się od żłóbka z Dzieciątkiem, aby usłyszeć 

szloch matek opłakujących śmierć swoich dzieci. To tak, jakby Bóg przypominał nam, że 

życie składa się z radości i smutków.  

Nawiązując do dzisiejszego święta, papież Franciszek pisze, że „Bożemu Narodzeniu, 

mimo naszych wysiłków, towarzyszą niestety również łzy” (List do biskupów, 28.12.2016).  

Los świętych Młodzianków uświadamia nam, że Syn Boży zanurzył się cały w naszą 

skomplikowaną i często bolesną rzeczywistość. I uczynił to z miłości do nas.  

 

 

 

 



Stając się człowiekiem,  

Jezus przyjął na siebie w pełni nasze człowieczeństwo ze wszystkimi 

jego ograniczeniami. 

 

 Narodził się w ubóstwie z młodych Rodziców, którzy przynosząc Go do świątyni 

mogli złożyć w ofierze jedynie dwa gołąbki (Łk 2,24).  

 Jego Rodzina uciekła do Egiptu przed groźbami Heroda i żyła tam na uchodźctwie 

aż do czasu, gdy mogła bezpiecznie powrócić do Nazaretu.  

 W swojej działalności publicznej dorosły Jezus doświadczał zarówno podziwu, 

jak i odrzucenia.  

 Zaznał błogosławieństwa bliskich relacji, ale również żałoby po stracie ojca, 

niezrozumienia i opuszczenia przez najbliższych przyjaciół.  

Tak więc niezależnie od tego, czy przeżywamy dziś radość czy cierpienie, mamy 

pewność, że Jezus wie, co to znaczy. Co więcej, wchodzi w okoliczności naszego życia.  

Łatwo jest wyobrazić sobie stojącego przy nas, uśmiechniętego Jezusa, gdy wszystko 

układa się dobrze. Trudniej zaufać, że jest z nami również wtedy, gdy pojawiają się 

problemy. 

 Może nam się wówczas wydawać, że o nas zapomniał. Ale w rzeczywistości On nigdy 

nie jest daleko od nas. Słyszy nasze wołanie, tak jak słyszał krzyk pogrążonych w żałobie 

matek z Betlejem.  

Kiedy cierpimy, płacze wraz z nami, jak płakał nad Łazarzem z Marią i Martą –                           

i pragnie, byśmy my także płakali z tymi, którzy cierpią (J, 11,35; Rz 12,15).  

Nigdy nie jesteś zapomniany, nigdy nie jesteś pozostawiony sam sobie w swoim 

cierpieniu. Jezus jest z tobą i wzywa cię, byś ty także był z cierpiącymi braćmi i siostrami. 

Czy słyszysz ich krzyk?  

 

„Panie, pomóż mi wyciągnąć rękę do cierpiących, których mam wokół siebie.”  

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 [To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co 

ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - bo życie 

objawiło się.  

Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, 

a nam zostało objawione -  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. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna.  

Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka:  

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. 

Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy 

i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa 

w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, 

oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.  

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas 

prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam 

i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.  

 Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. 

 Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, 

mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.  

 On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również 

za grzechy całego świata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

29 grudnia 2020 
 

Łk 2,22-35 (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. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Młody Symeon znowu wchodzi na wzgórze świątynne. Codziennie modli się tam o 

Mesjasza i wybawienie Izraela – mówi przechodzień. – Ma wiele młodzieńczego zapału, 

ciekawe na jak długo mu go wystarczy – odpowiada drugi. Mijają lata, a wraz z nimi 

młodość Symeona.  

Jak wiele pytań musiało pojawiać się w jego myślach i sercu! 

Na pewno modląc się słowami psalmów nie jeden raz powtarzał: „Czy Jego 

łaskawość ustała na zawsze, a słowo umilkło na pokolenia?” (Ps 77,9).  

Ale Symeon nie poddawał się zwątpieniu. Co więcej, nie ustawał w modlitwie, wciąż 

powracając do chwili, w której usłyszał obietnicę, że „nie ujrzy śmierci, aż zobaczy 

Mesjasza Pańskiego” (Łk 2,26).  



Nadszedł wreszcie wyczekiwany dzień i co takiego zobaczył stary Symeon?  

Czy Pomazaniec Boży wkroczył uroczyście do Jerozolimy na czele potężnej armii? 

 Bynajmniej. Symeon zobaczył ubogą rodzinę, nie wyróżniającą się niczym wśród 

tłumu pielgrzymów. Jak ich rozpoznał? Obznajomiony z głosem Boga przez wiele lat 

modlitwy, usłyszał głos Ducha Świętego: To Ten.  

Wierność Symeona i jego wytrwała modlitwa mogą być wzorem                           

dla nas wszystkich. 

Chociaż przez większość życia zanoszone przez niego modlitwy wydawały się 

pozostawać bez odpowiedzi, mimo to dzień po dniu powracał do świątyni. A przez cały 

ten czas Bóg działał w nim, umacniając go i ucząc rozpoznawać głos Ducha.  

Czasami i nam przychodzi trwać na modlitwie przez długi czas, zanim doczekamy się 

jakiejkolwiek pociechy. Trudno jest wtedy po prostu czekać i ufać.  

Wtedy właśnie przypominajmy sobie Symeona, który dzień za dniem wiernie pojawiał 

się w świątyni nie widząc żadnych skutków swojej modlitwy.  

My także, wzorem Symeona,  

ufajmy, że Bóg w ukryciu działa swoją łaską, dokonując niewidocznych, ale 

potężnych dzieł. 

To sprawi, że z czasem bardziej otworzymy się na działanie Ducha Świętego, coraz 

pełniej przyjmując Jego dary i wierniej idąc za Jego natchnieniami.  

Nawet wtedy, gdy rozwiązanie naszych problemów wydaje się niemożliwe, gdy nie 

czujemy obecności Boga – nasza modlitwa ma sens.  

Przez nią Bóg otwiera nas na działanie Ducha Świętego i uczy je rozpoznawać w 

świecie wokół nas, jak Symeon rozpoznał Chrystusa we wnoszonym do świątyni 

Dziecku.  

 

„Duchu Święty, udziel mi daru wytrwałości na modlitwie i naucz 

słuchać Twojego głosu.” 

 

 

 

 

 



1 J 2,3-11 Ps 96,1-3.5-6 

 

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.  

Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim 

prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po 

tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim.  

Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak,                     

jak On postępował. 

Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od 

dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, 

którąście słyszeli.  

A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, 

ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość.  

Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w 

ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś 

swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, 

ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

30 grudnia 2020 
 

Łk 2,36-40 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

  

  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” 

W ostatnim tygodniu widziałeś już pewnie sporo wersji pyzatej twarzyczki Dzieciątka 

Jezus. Jej widok na obrazkach, figurkach i kartkach świątecznych zaczyna nam już trochę 

powszednieć.  

Jeśli jest to także twoim doświadczeniem, Łukaszowy przekaz o prorokini Annie może 

okazać się bardzo pomocny w ożywieniu w sobie tych przeżyć, które budzi oblicze Boga 

objawione w Chrystusie.  

W przeciwieństwie do opisu Symeona trzymającego w objęciach Dziecię Jezus, 

Łukasz nie ukazuje nam wprost spotkania Anny, Maryi i Józefa, jakie miało miejsce w 

świątyni. Jednak podane przez niego szczegóły są bardzo wymowne.  

Łukasz nazywa Annę „córką Fanuela”, które to imię znaczy dosłownie:                     

„twarz Boga”.  

Można więc powiedzieć, że Anna w pewnym sensie duchowo oglądała twarz Boga od 

dnia swoich narodzin. Teraz, w świątyni, dostąpiła zaszczytu oglądania jedynego 

prawdziwego Boga w ciele.  

Łukasz mówi nam również, że Anna pochodziła z pokolenia Asera – po którego 

narodzinach jego matka, Lea, powiedziała: „Na szczęście! Bo kobiety będą mnie zwały 

szczęśliwą” (Rdz 30,13).  



Mamy tu do czynienia z grą słów, gdyż imię Aser ma swój źródłosłów w hebrajskim 

słowie: „szczęście”. Gdzie potomkini Asera mogłaby być szczęśliwsza, jak nie w 

obecności Boga?  

Plemię Asera to jedno z dziesięciu zaginionych plemion Izraela, które zostały 

uprowadzone po podboju Północnego Królestwa w 722 roku przed Chrystusem i nigdy 

nie powróciły. Jedynie pojedyncze rodziny, które pozostały, zachowały pamięć o swojej 

tożsamości.  

I właśnie potomkini tego zatraconego w dziejach plemienia rozpoznaje Mesjasza!  

Także wiek Anny nie jest tu bez znaczenia. Miała ona osiemdziesiąt cztery lata. Jest to 

liczba dwanaście – jak dwanaście pokoleń Izraela – pomnożona przez liczbę siedem, 

która oznacza pełnię.  

Podając wiek Anny Łukasz daje nam do zrozumienia, że  

objawienie, jakie Bóg nam daje w Jezusie, jest wypełnieniem wszystkich 

Jego obietnic.  

Ujrzeć Jezusa to zobaczyć Bożą wierność. 

Ujrzeć Jezusa to uświadomić sobie, że Bóg nie chce być wielbiony z oddali, lecz chce 

być z nami w sposób osobisty i namacalny.  

Innymi słowy, widok twarzy Jezusa w okresie Bożego Narodzenia może napełnić nas 

wdzięcznością, podziwem i pokojem.  

Spróbuj więc na chwilę postawić się w sytuacji Anny. Wyobraź sobie, co czuła, 

patrząc na maleńkie Dziecko ze świadomością, że znajduje się w obecności Boga, który 

na jej oczach wypełnia swoje obietnice.  

A przecież Bóg wypełnił w Chrystusie swoją obietnicę zbawienia nie tylko dla Anny, 

ale dla wszystkich swoich synów i córek. Także dla ciebie.  

 

„Panie, jakie to szczęście móc oglądać Twoją twarz w 

nowonarodzonym Jezusie.” 

 

 

 

 

 

 



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

 

 Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego 

imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, 

młodzi, że zwyciężyliście Złego.  Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem 

do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, 

że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego.  

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat,                          

nie ma w nim miłości Ojca. 

Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i 

pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.  

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na 

wieki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

31 grudnia 2020 
 

J 1,1-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.  Ono 

było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co 
się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie ogarnęła.  

    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 /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. 

   Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 
przychodzi.  

    Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło 
do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z 
krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.  

    A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.  

    I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen 
łaski i prawdy.   

    Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym 
powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie.  

    Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało 
nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.  

    Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ 
pouczył. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Szczęśliwego Sylwestra! 
 

➢ Ale czy perspektywa kolejnego roku nie budzi w tobie 

pewnego niepokoju?  



Dla wielu z nas rok 2020 był trudny. Na całym świecie przeżywaliśmy pandemię, 

napięcia na tle politycznym albo rasowym, a także swoje osobiste wzloty i upadki.                     

I ciebie pewnie w jakiś sposób dotknęła niepewność czy brak poczucia bezpieczeństwa.  

➢ Co więc mamy czynić?  

Spróbujmy zainspirować się dzisiejszą Ewangelią i wrócić do początku.  

Kiedy przytłaczają cię okoliczności życia, kontemplowanie początków może pomóc 

nabrać dystansu do bieżących wydarzeń. Może przekonać cię, że Boże zamiary nie uległy 

zmianie.  

   Wciąż jesteś Jego umiłowanym synem czy umiłowaną córką.  

   On wciąż ma wobec ciebie wspaniały plan.  

Przeorganizowanie swojego myślenia w taki sposób pomoże ci uporać się z dręczącym 

lękiem, dając w zamian poczucie sensu i nadziei.  

Powróćmy więc do początku, rozważając pierwsze wersety dzisiejszej Ewangelii:  

„Na początku było Słowo (…) i Bogiem było Słowo” (J 1,1).  

 Jezus jest Bogiem.  

 Zanim powstało wszystko inne, istniał w doskonałej harmonii Trójcy.  

Jest to aktualne także dziś. Co więcej, stworzył ciebie dla wieczności i chce, abyś z 

Nim w niej przebywał.  

„Wszystko przez Nie się stało (…). W Nim było życie” (J 1,3-4).  

 Bóg wszystko uczynił celowo. Nic nie jest pomyłką.  

 Wszystko służy spełnieniu Jego pragnienia, by podzielić się życiem i 

miłością ze swoim stworzeniem.  

Należysz do Boga, a On czyni wszystko, żebyś zechciał przyjąć Jego miłość.  

„A życie było światłością ludzi (…) i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,4.5).  

Fakt, że Bóg chce podzielić się z nami swoim życiem, jest światłem w ciemności tego 

świata. To światło nas prowadzi i pomaga nam widzieć rzeczy takimi, jakimi On je 

widzi. Ciemność nie zdoła Go pokonać. Tak więc niezależnie od tego, z czym przyjdzie 

ci się zmierzyć, szukaj Bożego światła, które rozproszy każdą ciemność w twoim sercu.  

Dzisiejszy dzień jest nie tylko końcem, ale także początkiem. Przybliżając się do 

końca roku 2020 i oczekując początku 2021, powróćmy też do tych duchowych 

początków, o których mówi Ewangelia.  

Niech ona będzie nam kotwicą pod koniec tego pełnego niepokoju roku.  

I niech Jezus da nam wkroczyć z nadzieją w to nowe, co nas czeka.  



„Jezu, Ty jesteś wiecznym, miłującym Bogiem.  

Tobie zawierzam moją przyszłość.” 

 

1 J 2,18-21      Ps 96,1-2.11-13; 

 

Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto 

teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia 

godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z 

nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha.                          

Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni 

wiedzą.  Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna 

fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

1 stycznia 2021  

                    
 

Lb 6,22-27 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: Powiedz Aaronowi i jego synom: tak 

oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im:  

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.  

 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.  

Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.   

Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Szczęśliwego Nowego Roku! Cała redakcja „Słowa wśród nas” modli się, aby to 

był dla nas wszystkich rok wielkiego błogosławieństwa.  

Zaczynając go z czystą kartą, słuchamy modlitwy, jaką Bóg dał Mojżeszowi wraz z 

obietnicą: „Ja im będę błogosławił” (Lb 6,27).  

  A gdzie znajdziemy lepszy wzór przyjmowania Bożych 

błogosławieństw, jak nie w Maryi!  

Maryja jest najbardziej błogosławioną z kobiet, choć błogosławieństwo, jakim obdarował 

ją Bóg Ojciec, nie wiązało się, jakbyśmy tego oczekiwali, z dobrobytem, bezpieczeństwem, 

społeczną pozycją czy poważaniem.  



Maryja żyła w okupowanym kraju. Była uboga. Znalazła się w nieplanowanej ciąży. 

Warunki zmusiły Ją do urodzenia Dziecka w stajni. Aby uchronić Syna uciekła do Egiptu, 

dziś może powiedzielibyśmy: wyemigrowała, a po powrocie do kraju wszystko zaczynała 

od nowa.  

Być może po śmierci Józefa musiała sama wychowywać Jezusa, a kiedy dorósł i zaczął 

nauczać wędrując po kraju, towarzyszyła Mu i podobnie jak On, nie miała gdzie złożyć 

głowy.  

A potem przeżyła dramat Jego męczeńskiej i hańbiącej śmierci.  

Przyznajmy, że zupełnie nie wygląda to na błogosławieństwo! Jednak zgodnie z 

obietnicą anioła, Bóg, czyniąc Maryję Matką swojego Syna, pobłogosławił nie tylko Ją 

samą, ale przez Nią cały świat.  

➢ W jaki sposób Maryja rozpoznawała to błogosławieństwo i żyła nim na 

co dzień? 

 „Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19).  

Miała je nieustannie w pamięci i rozmyślała nad nimi.  

Być może pytała Boga: Co czynisz? W jaki sposób wypełniasz swoją obietnicę wobec 

mnie? Pomóż mi i naucz mnie ufności.  

W miarę upływu lat coraz jaśniej rozumiała, że Jej dziecko jest odwiecznym Synem 

Boga, oraz odkrywała swoją rolę w Bożym planie zbawienia. Dlatego Maryja może nas 

uczyć, jak przyjmować Boże błogosławieństwa i nimi żyć. 

Wraz z Maryją rozważaj dziś Bożą wierność.  

Spróbuj nazwać błogosławieństwa, którymi Bóg obdarzył cię w minionym roku – te 

oczywiste i te pojawiające się w jednym pakiecie z cierpieniem.  

Poproś Pana, aby pomógł ci zobaczyć, w jaki sposób wypełnił wobec ciebie obietnicę 

błogosławieństwa w 2020 roku.  

A potem pozwól sobie na odrobinę marzeń. Jakich błogosławieństw oczekujesz od Boga 

w rozpoczynającym się roku? On jest wierny swoim obietnicom i będzie ci błogosławił.  

 

„Panie, otwórz mi oczy, abym w tym roku rozpoznał i przyjął każde z Twoich 

błogosławieństw.” 

 

 

 



Ps 67,2-3.5.8     Ga 4,4-7     Łk 2,16-21 

 

Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.  

Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.  

 A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.  

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.  

 A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak 

im to było powiedziane.  

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, 

którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

2 stycznia 2021      

                   
 

J 1,19-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

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?  

 Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę 
Pańską, jak powiedział prorok Izajasz.   

A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, 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.  

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

Wyobraź sobie, jak kusząca była ta perspektywa!  

Do Jana przybyła delegacja przywódców Izraela z pytaniem, czy jest on prorokiem lub 

obiecanym Mesjaszem. Być może powiedzieli: Twoje słowa i czyny mają charakter mesjański, 

dlaczego nie wystąpisz otwarcie i nie ogłosisz się Mesjaszem? Tymi słowami Jan został 

wystawiony na próbę.  

Nie wiemy, czy było mu trudno nie ugiąć się pod taką presją i nie przywłaszczyć sobie 

godności Mesjasza.  

 



Jak wiele mógłby wówczas dokonać!  

❖ Zdobył już sobie grupę oddanych zwolenników i podziw wśród ludu.  

❖ A gdyby tak stanął na czele marszu do Jerozolimy, by zdetronizować króla?  

❖ Mógłby przecież znacznie ułatwić przez to zadanie prawdziwemu Mesjaszowi.  

❖ Po upadku Heroda Jezus mógłby bez większych problemów wstąpić na tron i 

przywrócić władanie dynastii Dawidowej.  

❖ Rozpoczęłaby się era mesjańska, a Jan cieszyłby się powszechnym szacunkiem jako 

ten, który ją wprowadził!  

Jan jednak wiedział, że ma do odegrania inną rolę, toteż oparł się wszelkim tego rodzaju 

pokusom.  

 Zamiast szykować tron dla Jezusa, przygotowywał dla Niego ludzkie 

serca.  

 Zamiast przeprowadzić zamach stanu i zapewnić sobie zaszczytną pozycję 

u boku Zbawcy, czuwał nad rzeką, by na Niego wskazać, gdy przyjdzie.  

Pozostał w cieniu i zmarł śmiercią męczeńską, nie oglądając nawet wypełnienia tego, co 

zapowiadał.  

Plan Boga wobec nas nie zawsze jest łatwy do przyjęcia. 

Czasami marzymy o tym, by dokonywać wielkich dzieł dla Boga – a przy okazji zapewnić 

sobie uznanie i pochwały u ludzi. Ale żadna okazja się nie przytrafia i nikt nas nie zauważa. 

Kiedy indziej mamy ochotę uciec, ponieważ krzyż, który na nas spada, wydaje nam się zbyt 

ciężki.  

W takich sytuacjach przypominajmy sobie Jana Chrzciciela i trwajmy mocno w wierze. 

Zaufajmy, że jeśli pozostaniemy wierni naszemu powołaniu, będziemy głosić Dobrą Nowinę 

owocniej niż gdybyśmy starali się utorować sobie własną ścieżkę.  

Uwierzmy, że Jezus jest godzien zaufania i nagrodzi nas za wierność.  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za niezłomne świadectwo Twojego sługi, Jana. Pomóż mi 

wytrwać w powołaniu, kiedy nachodzą mnie pokusy pójścia własną drogą.” 

 

 

 

 

 

 



1 J 2,22-28    Ps 98,1-4 

 

 Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten 

właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna.  

 Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. 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. A obietnicą tą, 

daną przez Niego samego, jest życie wieczne. To wszystko napisałem wam o tych, którzy 

wprowadzają was w błąd.  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. Teraz właśnie  

trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu 

Jego przyjścia nie doznali wstydu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

3 stycznia 2021                           
 

Ef 1,3-6.15-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który 
napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w 

Chrystusie.  W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy 
byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.  Z miłości przeznaczył nas dla 

siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej 
woli,  ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.  

Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem 
wszystkich świętych,  nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich 
modlitwach. [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, 
dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.    

  [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest 
nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa 

wśród świętych 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

➢ Kim są ci wybrani „przed założeniem świata”, „święci                           

i nieskalani” (Ef 1,4), których Bóg przeznaczył dla siebie?  

 

❖ Może chodzi tu o wielkich świętych, jak Matka Boża czy Jan Chrzciciel, 

których liturgia stawiała nam przed oczy w ostatnich dniach?  

❖ Może o tych, którzy porzucili świat, aby oddać się wyłącznie modlitwie i 

kontemplacji lub kapłańskiej posłudze Kościołowi?  

 

➢ Do kogo pisze św. Paweł?  

Odpowiedź jest tyleż prosta, co niepokojąca. Te wielkie słowa odnoszą się do 

wszystkich ochrzczonych, w tym także do mnie i do ciebie.  



Paweł zdawał sobie sprawę, że nie pisze do ludzi idealnych.  

❖ Wiedział, że przed chrztem dopuszczali się wielu grzechów (Ef 2,1-3), a i teraz 

jeszcze trzeba im wciąż przypominać, by nie wracali do dawnych pogańskich 

obyczajów (Ef 4,17-22).  

❖ Wiedział, że dojrzewanie do świętości wymaga trudu, przed którym jego 

adresaci wzdrygali się dokładnie tak samo jak my.  

Ale właśnie takich słabych ludzi, borykających się ze złymi przyzwyczajeniami i 

skłonnościami do dawnych grzechów, motywował do świętego życia. Motywował 

pozytywnie. Nie straszył, nie potępiał, lecz pokazywał, jak wielkie rzeczy Bóg dla nich 

przygotował, jak bardzo na nich liczy i jak wielki mają w sobie potencjał.  

Podobne słowa kierował do chrześcijan żyjących w V wieku papież Leon Wielki, 

który w jednym z kazań o Narodzeniu Pańskim tak pisał:  

 

„Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, 

(…) zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa 

Bożego. Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go więc 

z twego serca przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo 

twoją ceną jest Krew Chrystusa”.  

 

Pamiętajmy o tych słowach, gdy ogarnia nas zniechęcenie, gdy czujemy się zmęczeni 

walką ze słabościami własnego ciała i psychiki, gdy dają sobie znać skutki dawnych 

zranień czy grzechów.  

Bóg obdarzył nas niepojętą godnością, której nikt i nic nie jest nam w stanie odebrać.                               

I to właśnie ty i ja, nie kto inny, jesteśmy wezwani, aby do tej godności dorastać.  

 

„Panie, Ty widzisz, jaki jestem, a mimo to wzywasz mnie do świętości. Proszę, 

dodaj mi sił, abym okazał się godny mojego powołania.” 

 

Syr 24,1-2.8-12     Ps 147B,12-15.19-20     J 1,1-18 


