
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

17 grudnia 2018 

Lekcja  73                                     Temat:   Bóg  - zawsze wierny 
 

  Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 1, 1 - 17 
(Biblia Tysiąclecia) 

  
 

(1) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. (2) Abraham 

był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; (3) Juda zaś był 

ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem 

Arama; (4) Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem 

Salmona; (5) Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką 

była Rut. Obed był ojcem Jessego, (6) a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem 

Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza. (7) Salomon był ojcem Roboama; Roboam 

ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; (8) Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram 

ojcem Ozjasza; (9) Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem 

Ezechiasza; (10) Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem 

Jozjasza; (11) Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia 

babilońskiego. (12) Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel 

ojcem Zorobabela; (13) Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem 

Azora; (14) Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; (15) Eliud 

ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; (16) Jakub ojcem 

Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany 

Chrystusem.(17) Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; 

od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia 

babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jedna z głównych prawd chrześcijańskiego przesłania mówi, że Bóg jest zawsze 

wierny i dotrzymuje swoich obietnic. Nigdy nie odwoła swojego planu zbawienia – 

zostanie on przeprowadzony pomimo wszystkich przeciwności, które zdają się 

sugerować coś wręcz przeciwnego.  
 



Bardzo jasno ukazuje tę prawdę Mateuszowa wersja rodowodu 

Jezusa. 
 

   Jezus przyszedł na świat, mimo że wśród Jego przodków pojawili się 

mordercy, szpiedzy i wygnańcy. Żaden z nich nie zniweczył planu Boga 

ani nie spowodował odwołania Jego obietnic.  
 

Jedną z najznamienitszych postaci w tym rodowodzie jest król Ezechiasz, 

który rządził Izraelitami na siedemset lat przed narodzeniem Chrystusa. Po 

katastrofalnych, bałwochwalczych rządach swego ojca, Achaza, Ezechiasz wezwał 

lud do oddawania czci Panu i tylko Jemu. Odbudował zniszczoną podczas oblężenia 

świątynię i zakazał kultu bogów pogańskich.  

Największe wrażenie robi jednak to, że Ezechiasz posłuchał proroka Izajasza, 

dzięki czemu Jerozolima została w cudowny sposób uchroniona przed najazdem 

potężnej armii asyryjskiej (Iz 36-37). 
 

Z kolei nieciekawą postacią rodowodu Jezusa jest wnuk Ezechiasza, Amon: 

„Czynił on to, co jest złe w oczach Pana (…) służył bożkom (…). Nie kroczył drogą 

Pańską” (2 Krl 21,20.21.22). Pod rządami Amona święty tekst Tory został spalony              

i zaczęto znowu oddawać cześć wyobrażeniom pogańskich bożków. Tradycja 

żydowska mówi, że ołtarz świątyni został zasnuty pajęczyną, ponieważ go nie 

używano. Jednak pomimo tych wszystkich grzechów i niewierności Bóg pozostał 

wierny i cierpliwie przeprowadzał swój plan. 
 

 Bóg pozostaje wierny, niezależnie od tego, czy twój Adwent jest spokojnym, 

błogosławionym oczekiwaniem, czy nerwowym wyścigiem z czasem.  
 

On realizuje dalej plan, który rozpoczął przed wiekami – plan, który ma 

wprowadzić nas wszystkich – także ciebie – w Jego obecność na wieki. 
 

Nigdy nie zapominaj, że Bóg jest wierny! On będzie cię wspierał w twoich 

zmaganiach o znalezienie czasu na modlitwę i przestrzeganie Jego przykazań. On jest 

zawsze z tobą, zawsze wierny swoim obietnicom, zawsze gotów cię pouczać, 

błogosławić i prowadzić.  

 

„Ojcze, ja wierzę, że Ty zawsze dotrzymujesz swoich obietnic.                               

Bądź dziś przy mnie we wszystkich sytuacjach, w jakich się znajdę”. 

 

Rdz 49,1a.2.8-10    Ps 72,1-4.7-8.17 



 
 

Rodowód Jezusa Chrystusa,  syna Dawida 

 

 Prezentowany fragment Ewangelii wydaje się monotonny i suchy. Jednak można w nim 

odnaleźć sporo interesujących elementów: 1) punkty zwrotne toczącej się powoli historii 

zbawienia (Dawid - jasny punkt; niewola babilońska - ciemna otchłań), wskazujące zarazem 

na Jezusa jako ostateczny jej kres i ostoję; 2) głębokie zakorzenienie Jezusa w swoim ludzie 

i zarazem w dziejach ludzkości; 3) dziedzictwo w osobie Jezusa błogosławieństwa 

Abrahama i chwały Dawida; 4) wyjątkowa obecność w tym rodowodzie kobiet, które po 

części są grzesznicami (= Jezus solidaryzujący się z grzesznikami), po części 

cudzoziemkami (= Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludzi). 

   
 

(1) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. (2) Abraham 

był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; .... 

(16)  Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany 

Chrystusem. .... 

 

Jako syn Abrahama Jezus jest także dziedzicem jego błogosławieństw. Mesjański 

horyzont rozszerza się aż po swoje ostateczne granice, gdyż z osobą Abrahama Bóg 

powiązał zbawienie wszystkich ludów ziemi (por. Rdz 12,3). W osobie Mesjasza, syna 

Abrahama, cała ludzkość otrzymuje obietnicę. 

 

"Nadzieja nie umiera, iskra nie gaśnie.  Właśnie w godzinie, w której blask osłabł, a 

wielkość zniknęła, słowo Boże się wypełnia, gdyż Jezus jest Mesjaszem, nadzieją                          

i realizacją tęsknot, marzeniem i rzeczywistością Izraela.  

Bóg w Jezusie stał się człowiekiem, pełnoprawnie wkraczając w nieprzerwany ciąg 

następujących po sobie ludzkich pokoleń. Stając się w pełni człowiekiem, zajmuje On na 

stałe swoje miejsce pośród istot rodzaju ludzkiego, a więc nie jest już od nas daleki, a nasze 

modlitwy nie trafiają w próżnię. Wśród przodków Jezusa napotykamy świadectwa ludzkiej 

wielkości, ale też i niestałości. Nić łączności z Bogiem ciągle bywa zrywana, ale Bóg 

zawsze zawiązuje ją na nowo. On jest wierny nawet wtedy, gdy Izrael jest niewierny”                     

(R. Gutzwiller). 
 

 

Ewangelia dnia 

dzisiejszego:  Mt 1, 1-17 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

18 grudnia 2018                           

 Lekcja  74                                      Temat:   Święty Józef 
 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 1, 18 - 24 
(Biblia Tysiąclecia) 

 

 

 (18) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, 

Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą 

Ducha Świętego. (19) Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał 

narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. (20) Gdy powziął tę myśl, oto 

anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 

Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej 

poczęło. (21) Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego 

grzechów . (22) A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez 

Proroka: (23) Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to 

znaczy: Bóg z nami. (24)  

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił 

anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Józef, podobnie jak wszyscy Izraelici, oczekiwał na przyjście Mesjasza. 

 

Z pewnością jednak nigdy nie przyszło mu na myśl, że będzie miał z Nim aż tak 

bliską relację! Był zwyczajnym cieślą z małego miasteczka. Nie miał pojęcia, co go 

czeka, gdy zaakceptuje swoją nową rolę objawioną mu przez anioła we śnie.                      

A jednak bez wahania przyjął wolę Bożą. 
 

Patrząc na takich świętych jak Józef, myślimy czasem, że nigdy nie będziemy do 

nich podobni. Jest to w pewnym sensie prawda.  



Józef odegrał kluczową rolę w historii zbawienia i to w sposób heroiczny.  

 

 
 

 Na przykład: masz ochotę skrytykować kogoś za plecami, ale sumienie zaczyna 

dawać ci znaki ostrzegawcze i gryziesz się w język. Jest to głos Boga, który 

wzywa cię do bardziej miłosiernej postawy.  

 Kiedy indziej ciągle odkładasz na później telefon do znajomego, któremu należą 

się od ciebie przeprosiny za coś, co zrobiłeś, ale czujesz w sercu, że nie 

odzyskasz spokoju, dopóki tego nie zrobisz. To Bóg wzywa cię do 

przezwyciężenia oporów.  

 Może podczas Mszy świętej przychodzi ci myśl, że ostatnio za mało się modlisz. 

To Bóg zaprasza cię do głębszego życia modlitwy.  
 

Oczywiście nie zawsze wiemy, co dokładnie się wydarzy, gdy pójdziemy za 

Bożym wezwaniem. Życie nie układa się tak, jak tego oczekujemy. Józef wie to 

najlepiej! Ale patrząc na jego życie, widzimy, że ufność w Panu, choć wymagająca, 

daje poczucie spełnienia.  
 

Nie wiesz, czego Bóg chce przez ciebie dokonać. Ale możesz być pewien, że jeśli 

nie postawisz kroku w wierze, nie pójdziesz za przykładem Józefa, ryzykujesz utratę 

tej radości, jakiej on zaznał. Posłuszeństwo Bogu nie jest niczym skomplikowanym, 

nie ma też być dla nas ciężarem. Jest po prostu czymś, co jest właściwe. 

 

„Ojcze niebieski, pomóż mi naśladować św. Józefa.                                                    

Chcę dzisiaj pełnić Twoją wolę”. 

 

Jr 23,5-8   Ps 72,1-2.12-13.18-19 
 
 

Jednak istotą jego świętości był fakt, że 

wykonał to wszystko, czego – jak rozumiał – 

Bóg od niego zażądał. Nie zawsze było to 

łatwe, ale robił, co mógł, aby wypełnić wolę 

Boga. 

Każdy kolejny dzień niesie nam wiele 

okazji do naśladowania prostego i ufnego 

posłuszeństwa św. Józefa.  

 



  
 

Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida, 

 

 Ewangelista, cytując dosłownie tekst z Iz 7,14 stwierdza,  że Jezus jest wypełnieniem 

obietnic danych Dawidowi, a więc potomkiem Dawida według ciała (por. Rz 1,3), mimo że 

Jego dziewicze narodzenie wyklucza działanie człowieka (por. Mt 1,16.18).  Z prawnego 

punktu widzenia jest On synem Dawida tylko przez Józefa, który w fizycznie nie jest Jego 

ojcem. 

 Józef, który jest człowiekiem prawym nie dlatego, że usiłuje rozstać się z Maryją, ale 

dlatego, że -   jak wynika z jego określenia -  stara się we wszystkim wypełnić wolę Boga, 

uznaje Jezusa za swojego syna i nadając Mu imię, przekazuje tym samym wszystkie prawa 

potomka Dawida. Wydarzenie to dowodzi, że zbawienie  jest dziełem Boga, ale 

konkretyzuje się na ziemi przy współpracy człowieka. 
 

 (18) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, 

Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą 

Ducha Świętego. (19) Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym ...  A stało się to 

wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: (23) Oto Dziewica 

pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. (24)  

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił 

anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, 

 

Postać Józefa ukazana w tym fragmencie Ewangelii jest wspaniała i dramatyczna zarazem, 

niejako wyrzeźbiona z wiary i pokory. Niełatwo zgodzić się na bycie ojcem Syna Bożego. 

Józef potrafił zachować właściwą postawę wobec cudu dokonanego przez Boga czynem i 

słowem. Nie jest ani niedyskretny, ani przestraszony. Nie umie wprawdzie wytłumaczyć 

sobie tego, co widzi o Maryi, ale nie chcę na siłę zgłębiać tajemnicy. Raczej taktownie i z 

szacunkiem wycofuje się, resztę pozostawiając Bogu. Kiedy za sprawą słowa Pańskiego 

dowiaduje się o cudzie, nie okazuje wahania ani zakłopotania, ale czyni to, co Anioł Pański 

mu nakazuje.  

 Tylko ten, kto jest gotów być posłuszny Bogu, usłyszy Jego słowo i będzie mógł 

współpracować w Jego dziele, bo tylko ten, to umie słuchać  umie także  być 

posłuszny. Kiedy czysto ludzki osąd milknie, wówczas jesteśmy gotowi usłyszeć                

i wypełnić wolę Boga. 

Ewangelia dnia 

dzisiejszego:  Mt 1,  18-24 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

19 grudnia 2018                    

  Lekcja 75                                Temat:    Jan Chrzciciel 
 

 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 1, 5-25 
 

 (5) Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz,                   

z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. (6) Oboje byli 

sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań                          

i przepisów Pańskich. (7) Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje 

zaś byli już posunięci w latach. (8) Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił 

służbę kapłańską przed Bogiem, (9) jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, 

żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. (10) A cały lud modlił się na 

zewnątrz w czasie kadzenia. (11) Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie 

ołtarza kadzenia. (12) Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. (13) Lecz 

anioł rzekł do niego: Nie bój się Zachariasz! Twoja prośba została wysłuchana: 

żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. (14) Będzie to dla ciebie radość 

i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. (15) Będzie bowiem wielki w oczach 

Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem 

Świętym. (16) Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; (17) on sam pójdzie 

przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych 

- do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. (18) Na to rzekł 

Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w 

podeszłym wieku. (19) Odpowiedział mu anioł: Ja jestem Gabriel, który stoję przed 

Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. (20) A oto 

będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie 

uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. (21) Lud tymczasem czekał na 

Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. (22) Kiedy wyszedł, nie 

mógł do nich mówić, i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i 

pozostał niemy. (23) A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego 

domu. (24) Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć 

miesięcy. (25) Tak uczynił mi Pan - mówiła - wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie 

hańbę w oczach ludzi.  
 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



 

O co modlił się Zachariasz? Ponieważ on i jego żona Elżbieta nie mieli dzieci, 

prawdopodobnie modlił się o syna. Ale Zachariasz był także kapłanem, a dzisiejsza 

scena ma miejsce podczas składania ofiary kadzenia w świątyni. Zachariasz zapewne 

modlił się więc także w imieniu swego ludu, Izraela. A Bóg, w swej nieskończonej 

mądrości i stwórczej mocy, oznajmił, że wysłuchał obu próśb Zachariasza – Elżbieta 

urodzi syna, a ten syn przygotuje drogę na przyjście Mesjasza. 

 

 
 

 

Przyjrzyjmy się bliżej działaniu Bożemu. 

 

„Nadasz mu imię Jan” (Łk 1,13). Imię Jan, które znaczy: „Bóg okazał łaskę”, 

objawia, że to dziecko jest błogosławieństwem Bożym dla Zachariasza i Elżbiety. 

Ale objawia również, że Bóg przez to dziecko okaże łaskę całemu Izraelowi. 

 

„Wielu cieszyć się będzie z jego narodzin” (Łk 1,14). Narodzenie Jana 

uszczęśliwi nie tylko jego rodziców, ale przyniesie radość wielu ludziom – a 

ostatecznie całemu światu. 

 

„Wina i sycery pić nie będzie” (Łk 1,15). Syn Zachariasza będzie poświęcony 

Panu jak Samson z dzisiejszego pierwszego czytania. Szczególne powołanie Jana 

będzie źródłem dumy dla Elżbiety i Zachariasza, ale przede wszystkim będzie służyło 

czemuś większemu – przygotowaniu drogi Panu. 

 

„Już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym” (Łk 1,15). 

Zachariasz z pewnością cieszył się, że jego syn będzie święty jeszcze przed 

narodzinami, ale ta świętość miała na celu przyciągnięcie do Pana wszystkich dzieci 

Izraela! 

 

Bóg odpowiedział jednocześnie na 

obie modlitwy Zachariasza, objawiając 

swój plan, który obejmuje zarazem 

sprawy tak wielkie, jak historia 

zbawienia, i tak osobiste, jak 

największe pragnienie Zachariasza, 

czyli posiadanie dziecka.  

 



Oto jak hojny i wielkoduszny jest nasz Bóg!  
 

Jego działanie w życiu jednej osoby zawsze niesie ze sobą błogosławieństwo dla 

wielu. Kiedy, na przykład, otrzymujesz przebaczenie na spowiedzi, nie tylko sam 

czujesz się wolny i radosny, ale twoja radość ma wpływ na otaczających cię ludzi. 

Albo gdy ktoś zaczyna wierzyć w Chrystusa, często dzieli się Dobrą Nowiną                        

z innymi i zachęca ich do poznania Pana. 

Bóg dostrzega najgłębsze pragnienia naszych serc i chce je zaspokajać.                        

Ale jednocześnie czyni nas narzędziami swojej miłości. 

 

„Ojcze, ufam, że Ty odpowiesz na najgłębsze modlitwy mego serca”. 

 

Sdz 13,2-7.24-25a  Ps 71,3-6.16-17 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela 

 

 Niezwykłe Narodzenie Jana Chrzciciela znajduje swoje nierzadkie odpowiedniki                    

w Starym Testamencie (por. Sdz 13; 1 Sm 1,4-23)  i przygotowuje zwiastowanie innego 

narodzenia który jest nie tylko niezwykłe, ale też nadprzyrodzone, boskie -  narodzenie 

Jezusa.  Z powodu swojej niepewności w wierze Zachariasz pozostanie niemy. Maryja 

natomiast w obliczu wielkiej zapowiedzi znajduje siły, aby ofiarować siebie Bogu jako 

pokorne, ale wolne narzędzie Jego planu zbawienia (Łk 1,38). 
  

(5) Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz,                   

z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. (6) Oboje byli 

sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań                          

i przepisów Pańskich.  

Nie bój się Zachariasz! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja 

Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan 
 

Dla Ewangelisty Łukasza objawienia aniołów są znakiem, że dawne bariery między 

niebem a ziemią upadły albo przynajmniej, tak jak w tym przypadku, zaczynają upadać.               

Na ziemi, wśród ludzi, ukazują się znaki interwencji świata nadprzyrodzonego.  

Inicjatywa wychodzi od Boga, gdyż każda wielka rzecz pochodzi od niego. 
  

Zachariasz po przełamaniu początkowego strachu i zdumienia wyraża swoją  wątpliwość. 

Jest ona oparta jedynie na ludzkich możliwościach. Jego wiara nie osiągnęła jeszcze 

wystarczającego poziomu i głębi. Poza tym nie doświadczył on, że u Boga nie ma nic 

niemożliwego i że Jego moc zaczyna się objawiać właśnie tam, gdzie uwidaczniają się 

słabość i ograniczone możliwości człowieka.  

 

"Błogosławieni ci,  którzy potrafią słuchać, sięgając w głąb,  gdyż oni usłyszą Boga! 

 Wydaje się nam niemożliwe, że Bóg może do nas mówić, a przecież On mówi 

do nas nieustannie.  

Dlaczego więc nie słyszymy Jego głosu? Po prostu dlatego, że nie trwamy w postawie 

zasłuchania. Długość swojej <fali> objawia On tym, którzy modlą się do Niego i słuchają 

Go w ciszy” (kard. J. Suenens). 

 

Ewangelia dnia dzisiejszego:                        

Łk 1, 5 - 25 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :  

20 grudnia 2018                           

 Lekcja  76                                          Temat:   "Niech mi się stanie" 
 

   Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 1, 26-38 
 

 (26) W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 

Nazaret, (27) do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a 

Dziewicy było na imię Maryja. (28) Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna 

łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. (29) Ona zmieszała się na 

te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. (30) Lecz anioł rzekł do Niej: Nie 

bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. (31) Oto poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus. (32) Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a 

Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. (33) Będzie panował nad domem Jakuba na 

wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. (34)  

Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, 

 skoro nie znam męża? (35) Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 

Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem 

Bożym. (36) A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w 

szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.(37) Dla Boga bowiem nie ma nic 

niemożliwego. (38) Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi 

się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem, które w Wigilię Bożego Narodzenia znajduje 

prezenty pod choinką. Zauważasz dużą paczkę ze swoim imieniem, otwierasz ją i 

znajdujesz model samolotu, ale bez instrukcji, jak go złożyć. Skonsternowany 

patrzysz na rodziców i pytasz: „Jak ja mam to złożyć?”. Na szczęście rodzice wiedzą, 

co robić i z ich pomocą udaje ci się poskładać model. 

 

Pierwsza reakcja Maryi na słowa anioła przypomina nieco reakcję tego dziecka. 

Nie neguje Ona Bożego wezwania, ale zastanawia się, w jaki sposób może się ono 

zrealizować.  



Dlatego zadaje pytanie – jak zrobiłby pewnie każdy z nas na Jej miejscu. 

Następnie, po wyjaśnianiu anioła, Maryja jest gotowa postawić pierwszy krok na 

drodze posłuszeństwa – mimo że jeszcze nie rozumie do końca Bożego planu. 

Oczywiście powołanie Maryi było absolutnie wyjątkowe i trudno nawet 

porównywać Jej drogę z naszą. Możemy jednak wyciągnąć pewien wniosek – wielki 

plan Boga wobec nas nie zawsze zawiera szczegółową instrukcję. Czasami wręcz 

odnosimy wrażenie, że niesie on więcej problemów niż błogosławieństw! 
 

 Ale Bóg, podobnie jak w przypadku Maryi, będzie odsłaniał nam ten plan 

stopniowo, w miarę jak będziemy stawiać kolejne kroki w wierze – 

pierwszy, drugi i jeszcze następny.  
 

Maryja poznała lepiej swoje powołanie, gdy odwiedziła swą krewną, Elżbietę,                   

i została przez nią pozdrowiona jako „Matka mojego Pana” (Łk 1,43). 

 

Jak mówi papież Franciszek:  

„Pewność w życiu daje Duch Święty. Nie przychodzi On z paczką pewności, 

masz, weź. Nie. To my powinniśmy wchodzić w życie i pytać Ducha Świętego, 

otwierać serce, a On nam da pewność na tę chwilę, odpowiedź potrzebną w tym 

momencie” (Homilia, 30 kwietnia 2018). 

 

Nie bój się więc pytać Ducha Świętego o różne sytuacje w twoim życiu i o swoją 

przyszłość. On niekoniecznie wyjaśni ci wszystko do końca, ale da ci światło, abyś 

wiedział, co masz czynić dzisiaj, siłę, abyś dał radę to uczynić, oraz ufność, że jutro 

On także się o ciebie zatroszczy. Twój największy prezent gwiazdkowy w końcu 

zostanie poskładany, ale może to wymagać dłuższego czasu! 

 

„Panie, ufam, że dasz mi światło i siłę na dzisiejszy dzień.                                   

Wierzę, że trzymasz dzień jutrzejszy w swoich dłoniach”. 

 

Iz 7,10-14     Ps 24,1-6 
 

 

 



 
 

 

Maryja pocznie i porodzi syna 

 

 Fragment z Ewangelii według świętego Łukasza przedstawia zwiastowanie anielskie 

Maryi jako wypełnienie obietnicy złożonej przez Boga Dawidowi (Łk 1,32-33; por. 2 Sm 

7,14.16;1 Krn 17,12-14). Poza tym,  przez nawiązanie do Jakuba, ewangelista chce wskazać 

na to, że w Jezusie wypełniają się wszystkie obietnice. Również ten tekst, podobnie jak  Mt 

1,18-25 przypomina,  że Jezus należy do linii Dawidowej za sprawą Józefa, podczas gdy 

dialogu między Maryją i aniołem odkrywamy wypełnienie, podobnie jak w Mt 1,23, 

proroctwa   z  Iz 7,14: dziewica, pozostając dziewicą, wyda na świat syna.  

W Jezusie Bóg realizuje swoje wcześniejsze obietnice, nie wyłączając poprzez 

udział Maryi z tego dzieła człowieka. 
 

 

  W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 

Nazaret,  do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było 

na imię Maryja. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie,             

Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 

według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.  

 

Ponieważ Bóg jest prawdziwym,  jedynym Panem, Maryja jest Służebnicą Pańską - tą, 

która w tej godzinie zostaje królową, a zarazem Bożą służebnicą.  
 

Mamy do czynienia z pokornym przyznaniem prawdy, uznaniem dystansu między 

Stwórcą a stworzeniem, między decydującą wolą, która wymaga i stwarza w suwerennej 

wolności, a ograniczoną, zdeterminowaną wolą osoby ludzkiej, której wolność polega tutaj 

na dostosowaniu się do świętej woli Boga, aby wszystko skierować ku Panu. 
  

"Niech mi się stanie"  to jednocześnie wyraz pasywnej gotowości i aktywnej zgody.  

Do realizacji swoich obietnic Bóg angażuje zarówno wydarzenia, jak i całą historię.  
 

W obecnym fragmencie Ewangelii możemy dostrzec szczerą i pełną zgodę na wyraźnie 

rozpoznaną wolę Bożą. Dla Maryi decydującej słowo Pańskie, a nie jej własne pragnienie. 
 

 

 

 

Ewangelia dnia dzisiejszego:                        
Łk 1, 26 - 38 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek         

21 grudnia 2018                    
 

(Ps 33,2-3.11-12.20 -21 -  Biblia Tysiąclecia) 

 
  

(2) Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach. (3) Śpiewajcie 

Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!  (11) Zamiar Pana trwa na wieki; 

zamysły Jego serca - poprzez pokolenia. (12) Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan - 

naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.  

(20) Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. 

(21) W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Adwent jest czasem oczekiwania. 

 

Gdy dzieci czekają na prezenty pod choinką, my czekamy na przyjście Pana do 

naszych serc. Przez cztery tygodnie przygotowujemy się duchowo na radosne 

świętowanie dnia, w którym 

Jezus przyszedł na świat, aby nas odkupić. 
 

Jednak teraz, gdy od świąt dzielą nas już tylko cztery dni, możemy mieć 

wątpliwości, czy rzeczywiście jesteśmy dobrze przygotowani! Może tak bardzo 

skupiliśmy się na przygotowywaniu świąt, że nie znaleźliśmy dostatecznie dużo 

czasu na przygotowanie samych siebie na spotkanie Boga w przychodzącym na świat 

Dziecięciu. Może czujemy się przytłoczeni tym, co jeszcze mamy do zrobienia.               

Jeśli lista spraw do załatwienia jest długa, łatwo ulec zniechęceniu. 
 

Jeżeli tak właśnie się czujesz, nie trać nadziei! Bóg w swoim miłosierdziu może w 

jednej chwili dokonać tego, co mógłbyś osiągnąć przez cztery długie tygodnie 

Adwentu. Tak wielka jest Jego tęsknota za nami. Jest On jak jeleń z pierwszego 

czytania: „Biegnie przez góry, skacze po pagórkach” (Pnp 2,8).  



Bóg może w każdej chwili wkroczyć w twoje życie, a więc 

oczekuj Go. 

Być może Bóg dotknie twego serca, gdy wyciszysz się na chwilę przy szopce 

przygotowywanej w domu, rozważając miłość objawioną w Dzieciątku leżącym w 

żłobie. Może poruszy cię scena z ulubionego filmu o Bożym Narodzeniu lub 

dekoracje świąteczne w twojej miejscowości. Może dotrze do ciebie jakieś słowo czy 

werset z czytań ostatnich dni Adwentu.  

A może Bóg zadziała dosłownie w ostatnim momencie – na przykład na pasterce 

podczas śpiewu Chwała na wysokości Bogu! 

 

Bóg w te święta pragnie pociągnąć cię do siebie i objawić ci swoją miłość o wiele 

bardziej, niż myślisz. Adwentowe cuda zdarzają się nawet wśród zabiegania i stresu. 

Proś więc Boga o wszystkie łaski potrzebne do tego, byś mógł przyjąć Go                          

z otwartymi ramionami w dzień Bożego Narodzenia. 

 

Bądź otwarty na Jego obecność, abyś w te święta mógł wyznać wraz z psalmistą: 

„W Nim przeto raduje się moje serce, ufam Jego świętemu imieniu”                           

(por. Ps 33,21)! 

 

„Jezu, w tych ostatnich dniach Adwentu, kiedy moja dusza Ciebie 

wyczekuje, pomóż mi otworzyć się na Twoją łaskę”. 

 

Pnp 2,8-14 lub So 3,14-17     Łk 1,39-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Maryja Matką oczekiwanego Mesjasza 

 

 Droga, którą pokonuje Maryja, idąc z Nazaretu do Ain Karim, jest tą samą drogą, którą 

przeszła arka, gdy Dawid przenosił ją przez kraj Judy do Jerozolimy (por.2 Sm 6,2).  

Tą samą drogą pójdzie Jezus, gdy wyruszył do Jerozolimy (por. Łk 9,51). Trzy podróże - 

arki, Maryi i Jezusa - oznaczają tę samą drogę Boga ku starej i potrzebującej, a zarazem 

brzemiennej ludzkości. Wobec bliskości zbawienia mający się narodzić nowy człowiek już 

podskakuje w łonie twojej matki. 
 

  

(39) W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w 

[pokoleniu] Judy. (40) Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. (41) Gdy Elżbieta 

usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił 

Elżbietę. (42) Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i 

błogosławiony jest owoc Twojego łona. (43) A skądże mi to, że Matka mojego Pana 

przychodzi do mnie? (44) Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 

poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. (45) Błogosławiona jesteś, któraś 

uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.  

 

 Dwie matki, w bardzo różnym wieku, spotykają się jednym hymnie uwielbienia Pana.  
 

Dla Maryi to spotkanie jest spełnieniem naturalnego pragnienia podzielenia się wielkim 

wydarzeniem, które stało się Jej udziałem. Chce też pomóc będącej w potrzebie i wyrazić 

uznanie dla wpisującego się w wielki plan Boży znaku danego przez Pana za 

pośrednictwem Elżbiety. 

 Maryja rozumie i działa. Zdecydowanie przyjmuje wolę Bożą. Posłusznie,  ale w 

radości.  

Ten, kto  idzie za Bogiem i jest napełniony Jego Duchem, przemierza z radością                          

i otwartością ducha również drogi, które wymagają wielkiego trudu.  
 

Macierzyństwo Maryi jest tajemnicą jej osobistej wielkości ze względu na 

wiarę w moc i potęgę słowa Bożego. 
 

Wiara Maryi jest przeciwieństwem naszego niedowiarstwa. W ten sposób już od 

początku zbawczego wydarzenia wiara ukazuje się jako przylgnięcie do Słowa, która dodaje 

odwagi i obdarowuje, które powołuje i wspomaga, rodzi i stwarza. 

Ewangelia dnia dzisiejszego:                        

Łk 1, 39-45 
 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

22 grudnia 2018                           
 

 

(Łk 1,46-56:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 (46) Wtedy Maryja rzekła:  

Wielbi dusza moja Pana,  

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 

(48) Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd 

wszystkie pokolenia,  

(49) gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię -  

(50) a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.  

(51) On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc 

swoich.  

(52) Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.  

(53) Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.  

(54) Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje -  

(55) jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.  

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

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 „Wystawiaj twarz do słońca, a nie zobaczysz cienia” – powiedziała kiedyś Helena 

Keller. Było to zaskakujące stwierdzenie, jak na kobietę niewidomą od urodzenia! 

Chociaż Helena nie mogła widzieć światła słonecznego, czuła je na twarzy i 

wiedziała, że może ono rozproszyć wszystkie cienie jej życia.  

 

 W dzisiejszej Ewangelii Maryja zwraca swą twarz ku Bogu Ojcu, źródłu 

wszelkiego światła. 

  

 Zamiast martwić się tym, co powiedzą sąsiedzi i jak poradzi sobie z 

wychowywaniem Syna Bożego, kieruje swe myśli ku Panu i właśnie dlatego 

Jej serce jest przepełnione uwielbieniem i radością. 



 

To dla nas wszystkich przepiękny wzór do naśladowania! 

 

Za przykładem Maryi my także możemy skierować wzrok na Jezusa i prawdy 

zawarte w Ewangelii. Kiedy rozważamy to wszystko, co Bóg dla nas uczynił, w 

naturalny sposób budzi się w naszych sercach pragnienie wysławiania Go i cieszenia 

się Jego dobrocią. Możemy wtedy modlić się wraz z Maryją: „Wielkie rzeczy 

uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego imię” (Łk 1,49). 

 

Oczywiście nie znaczy to, że powinniśmy lekceważyć trudności, jakie niesie życie, 

lub zamiatać je pod dywan. Trzeba je nazywać po imieniu i robić wszystko, co w 

naszej mocy, aby się z nimi uporać, ale jednocześnie wystawiać twarz do słońca 

Bożej miłości i dobroci. Skupiając się wyłącznie na problemach, ryzykujemy, że 

ogarnie nas niepokój i zniechęcenie. A to z kolei może prowadzić do zapomnienia o 

tym, że Jezus jest zawsze z nami, gotów rozświetlać swoim światłem nawet 

największe ciemności naszego życia. 

 

Za trzy dni są święta Bożego Narodzenia. 
 

Wkrótce po raz kolejny będziemy świętować przyjście na świat Jezusa. Jeśli twój 

Adwent był owocny, wychwalaj Pana i dziękuj Mu za Jego błogosławieństwo. A jeśli 

Adwent był mniej udany, niż to sobie zamierzyłeś – także wychwalaj Pana i dziękuj 

Mu. Nigdy nie jest za późno wystawić twarz do słońca Bożej miłości. Nigdy nie jest 

za późno złączyć się z Maryją w wysławianiu wielkości Pana. Przypomnij sobie Jego 

obietnice i Jego miłość, a twoje serce napełni się radością. 

 

„Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”. 

 

1 Sm 1,24-28         (Ps) 1 Sm 2,1bcde.4-8d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego 
 

 

 Pieśń Magnificat jest radosnym hymnem podsumowującym historią zbawienia.  

Maryja, w której historia ta znajduje swoje wypełnienie, powraca do jej poszczególnych 

etapów, sięgając aż do początków. Bóg nieprzerwanie kieruje tą historią, przenikając 

ludzkie sprawy i wydarzenia swoją miłosierną miłością oraz wywyższając pokornych                   

i ubogich. 
 

 Każdy człowiek, który wie, że jest czysty i święty, wszystko to przypisuje łasce Bożej i 

uwielbia Pana, podobnie jak uczyniła to Maryja. 

 Człowiek w geście adoracji klęczący przed Bogiem znajduje się na swoim prawdziwym 

miejscu, wyraża właściwą proporcję i miarę w odniesieniu do Boga. Potwierdza, że jest 

nikim, a Bóg - wszystkim. I jest to czysta prawda i sprawiedliwość. 
 

 Miłosierdzie Boga jest nad tymi, którzy się Go boją. Prawo łaski, które wypełnia się               

w Maryi, ma znaczenie uniwersalne. 
 

 Maryja mówi nam, że Bóg przychodzi ze swoją łaską tam, gdzie człowiek 

zdaję sobie sprawę,  że tej łaski potrzebuje.  
 

Jedynie ten, kto ma świadomość swojego ubóstwa, zostanie ogarnięty bogactwem 

osiągającym zamierzony efekt tylko w odniesieniu do trzech określonych kategorii 

osób,  gdyż łaska nie wybiera pysznych, lecz pokornych, nie władców,  lecz słabych, nie 

tych, którzy są syci, lecz głodnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewangelia dnia dzisiejszego:                        

Łk 1, 46-56 
 



IV Niedziela Adwentu   

Wszechmogący Bóg ma zaszczyt zaprosić cię na uroczystość przyjścia Jego 

Syna na świat. To bezprecedensowe wydarzenie będzie radośnie świętowane w dwóch 

miejscach: w niebie i na ziemi.  

Celebracja odbędzie się 25 grudnia, toteż zachęcamy do poświęcenia ostatniego 

dnia na przygotowanie się do uroczystego świętowania. 
 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

23 grudnia 2018                           

(Hbr 10,5-10  - Biblia Tysiąclecia) 
 

(5) Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył 

ciało; (6) całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. (7) Wtedy rzekłem:                 

Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, 

Boże. (8) Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie 

podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa. (9) Następnie powiedział: Oto 

idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić 

inną. (10) Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na 

zawsze. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

   
Dziś, dwa dni przed uroczystością Bożego Narodzenia, czytania mszalne mówią 

nam o nowości, jaką niosą narodziny Jezusa.  
 

Autor Listu do Hebrajczyków powiada, że Jezus przyszedł, aby usunąć jedną 

ofiarę, a ustanowić nową, inną. O jakie ofiary tu chodzi? Pierwszą ofiarą, usuniętą 

przez Jezusa, jest cały system darów i całopaleń dokonywanych w świątyni 

jerozolimskiej (Hbr 10,8). Nadszedł już kres składania byków i kozłów w ofierze za 

grzechy. W miejsce tych ofiar Jezus ustanowił nową ofiarę: „Oto idę, aby spełnić 

wolę Twoją” (Hbr 10,9). Zastąpił niezliczone ofiary swoją własną ufnością                           

i posłuszeństwem. 



Bóg nie potrzebuje naszych ofiar. 
 

Nie musimy Go przekonywać, że jesteśmy godni Jego miłości. Nie musimy 

wykazywać się przed Nim, wyrzekając się wszystkiego czy zapracowując się na 

śmierć. On oczywiście cieszy się, widząc, jak Jego dzieci zdobywają się na ofiary dla 

dobra Kościoła, ale nie uzależnia od tego swojej miłości. Nie jest ona czymś, na co 

musimy sobie zasłużyć. Przyjmujemy ją jako hojny dar Boga – tak jak przyjmuje się 

prezenty złożone pod choinką. 

Oczywiście nasze ofiary sprawiają radość Panu – zwłaszcza 

ofiary ponoszone na rzecz naszych rodzin i ludzi ubogich. Ale Boże Narodzenie 

podkreśla przede wszystkim miłość Jezusa, a nie nasze wysiłki; Jego ofiarność, a nie 

nasz trud.  

Zamiast żądać ofiar od nas, Jezus uczynił coś wręcz przeciwnego – sam ofiarował 

się za nas, stając się człowiekiem. Zamiast odrzucić nas z powodu naszych grzechów, 

przybliżył się do nas, aby nas odkupić. Nie naszymi ofiarami, nie naszym 

cierpieniem, ale swoją miłością i ofiarą. 
 

Już jutro będziemy obchodzić Wigilię Bożego Narodzenia.  
 

Jezus po raz kolejny dokona rzeczy nowej.  

 Wpatruj się w Niego.  

 Pozwól Mu objawić ci tę nowość – miłość, która zbawia, i posłuszeństwo, 

które uświęca. 

„Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci za Twoją ofiarę.                            

Dziękuję Ci za to, że wypełniłeś wolę Ojca”. 

Mi 5,1-4a    Ps 80,2-3.15-16.18-19    

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 1,39-45 

Biblia Tysiąclecia 
 

(39) W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta 

w [pokoleniu] Judy. (40) Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. (41) Gdy 

Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty 

napełnił Elżbietę. (42) Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między 

niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. (43) A skądże mi to, że Matka 

mojego Pana przychodzi do mnie? (44) Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w 

moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. (45) Błogosławiona 

jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. 


