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2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16   (Biblia Tysiąclecia) 
  
 

(1) Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego 

wrogów, (2) rzekł król do proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka 

Boża mieszka w namiocie. (3) Natan powiedział do króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz w 

sercu, gdyż Pan jest z tobą. (4) Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące 

słowa: (5) 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. (9) I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed 

tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. (10) 

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. (11) Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem 

cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też  

Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. (12) 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.  

 (14) Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem,  

 (16) Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie 

utwierdzony na wieki.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Po latach intryg politycznych, ciągłych ucieczek i toczenia niekończących się 

wojen król Dawid mógł wreszcie odetchnąć. Zarówno jego osobiści nieprzyjaciele, 

jak i wrogowie kraju zostali pokonani, a w Jerozolimie zapanował pokój. Król miał 

już nawet swój pałac! Teraz, po wszystkich poniesionych trudach, przyszedł czas, 

aby wybudować świątynię dla Pana – wspaniałą budowlę godną Boga, który dał 

Dawidowi tron. 



Jednak plan Boga był inny. 

To Bóg miał wybudować dom dla Dawida. Miał uczynić Dawida głową dynastii, 

która przetrwa tak długo, jak królestwo Izraela. A w tej dynastii Bóg wzbudzi 

„potomka”, którego „tron będzie utwierdzony na wieki” (2 Sm 7,12.16). 

Być może i ty dziś, w przeddzień Bożego Narodzenia, czujesz się trochę tak jak 

król Dawid. Przez cały Adwent przygotowywałeś się na przyjście Jezusa nie tylko 

duchowo. Kupowałeś prezenty, wysyłałeś życzenia świąteczne, szykowałeś rodzinne 

spotkania. Ale może także musiałeś się zmagać z napięciami w rodzinie, problemami 

finansowymi, samotnością czy zawiedzionymi oczekiwaniami. Życie nie zawsze jest 

łatwe, a święta często uświadamiają nam to w gorzki sposób. 

Niezależnie od twojego dzisiejszego stanu Bóg wie, jak wiele trudu sobie zadałeś. 

To, czy czujesz się przygotowany na dzisiejszy wieczór, czy też nie, nie ma już 

większego znaczenia.  

 Spróbuj choć na krótką chwilę odsunąć na bok wszystkie zajęcia i odetchnąć przy 

Nim.  

 Zrobiłeś wszystko, co mogłeś, a teraz pozwól, by Jezus zajął się tobą. Pozwól, by 

wybudował w tobie swój dom – swoje miejsce spoczynku w twoim sercu.  

 Spróbuj więc wyciszyć się wewnętrznie, nawet jeśli masz jeszcze dużo pracy.  

Przeczytaj na przykład historię narodzin Jezusa z Ewangelii Mateusza i Łukasza. 

Albo rozważ tajemnice radosne Różańca. Możesz też posłuchać Mesjasza Haendla 

czy swoich ulubionych kolęd albo po prostu posiedzieć w ciszy, wpatrując się                   

w szopkę. Nie koncentruj się na prośbach.  

Po prostu wycisz swoje serce i pozwól Jezusowi zatroszczyć się o ciebie. 

 

„Oto jestem, Panie. Przyjdź i zbuduj swój dom we mnie”. 

 

Ps 89,2-5.27.29   Łk 1,67-79 
 

 

 

 

 



                  Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce 
 

Zachariasz, który stał się niemy za sprawą swojego niedowiarstwa (por. Łk 1,20-22), oddaje teraz 

swoje usta Duchowi Świętemu, aby wyśpiewać błogosławieństwa, jakie Pan wylał na swój lud. 

Pierwsza część jego pieśni to ogólne podsumowanie historii zbawienia. Jej tematem jest 

miłosierdzie Boże i wierność Boga swojemu przymierzu. Druga część skierowana jest do Jana 

Chrzciciela, dziecka, które będzie nazwane prorokiem Najwyższego, bo pójdzie "przed Panem 

przygotować Jego drogi" (Łk 1,76; por. Ml 3,1; Łk 7,27). 

   

(67) Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, 

mówiąc: (68) Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, (69) i 

moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: (70) jak zapowiedział to z dawien 

dawna przez usta swych świętych proroków, (71) że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki 

wszystkich, którzy nas nienawidzą; (72) że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje 

święte Przymierze - (73) na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy 

tego, (74) iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy (75) w pobożności i 

sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. (76) A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego 

zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi; (77) Jego ludowi dasz poznać 

zbawienie [co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów, (78) dzięki litości serdecznej Boga 

naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, (79) by zajaśnieć tym, co w 

mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju.  

Pieśń Zachariasza porównać można do hymnu straży nocnej, która o świcie wita początek 

nowego dnia. Bardzo dobrze wpisuje się to w wielkie oczekiwanie. To pochwała Boga, który 

nawiedza swój lud, przynosząc mu odkupienie i zbawienie.  

Mesjasza wypatrują zarówno ci, którzy żyją dzisiaj, jak i ci, którzy już umarli, a także ci, którzy 

dopiero przyjdą. On jest słońcem ludzkości. Dlatego Kościół odmawia pieśń Zachariasza 

każdego ranka, gdy wschodzące słońce rozprasza ciemności nocy. Chrystus przychodzi i przynosi 

odnowę całego wszechświata. Przynosi pojednanie i pokój, które już niebawem obwieszczać będą 

aniołowie. Niebiański głos łączy się z głosem ziemi rozbrzmiewającym wielkim hymnem 

dziękczynienia Bogu: Błogosławiony Pan, który przychodzi rozjaśnić nasze ciemności i skierować 

nasze kroki na drogi pokoju. Chwała Bogu, a pokój ludziom (por. Łk 1,68.79). 
 

"Pokój między ludźmi rodzi się z chwały, którą oni oddają Bogu. Chwała Boża to jedyny 

prawdziwy pokój ludzi. W noc Narodzenia Pańskiego, klękając przed Bogiem, który stał się 

człowiekiem wśród ludzi, dokonujemy najprostszego, najbardziej konstruktywnego                           

i twórczego aktu ludzkiego braterstwa”  (kard. J. Suenens). 
 

Ewangelia dnia 

dzisiejszego:  Łk 1, 67-79 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 1,1-18  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było 

Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic 

się nie stało, co się stało. (4) W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, (5) a światłość 

w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (6) Pojawił się człowiek posłany przez Boga 

- Jan mu było na imię. (7) Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by 

wszyscy uwierzyli przez niego. (8) Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć 

o światłości. (9) Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi. (10) Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 

poznał. (11) Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.(12) Wszystkim tym 

jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię 

Jego - (13) którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się 

narodzili. (14) A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.                                  

I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen 

łaski i prawdy. (15) 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. (16) Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. (17) Podczas gdy 

Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 

Chrystusa. (18) Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, 

/o Nim/ pouczył. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Wprawdzie „Boga nikt nigdy nie widział” (J 1,18), ale dziś, świętując narodziny 

Jezusa, słyszymy, że „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.                                

I oglądaliśmy Jego chwałę” (J 1,14).  



Widzimy bowiem Jezusa, który jest „odbiciem” istoty Boga i „odblaskiem Jego 

chwały” (Hbr 1,3). Obchodząc uroczystość Narodzenia Pańskiego, spróbujmy 

zatrzymać się przez chwilę, aby kontemplować chwałę Pana. 

Możemy ujrzeć chwałę Bożą oczami Apostołów, którzy poszli za Jezusem. 

Widzieli, jak uzdrawia chorych, rozmnaża pożywienie, zamienia wodę w wino. 

Widzieli, jak wskrzesza umarłych. Widzieli Go przemienionego – gdy Jego twarz 

lśniła jak słońce, a szaty stały się białe jak światło (Mt 17,2). Widzieli Go 

zmartwychwstałego w chwale w Niedzielę Wielkanocną. 

Możemy ujrzeć chwałę Bożą w objawieniach maryjnych, jakie miały miejsce                  

w Lourdes, Fatimie czy Gwadelupie. Chwała Boża objawia się tam poprzez rozkwitłe 

w sposób cudowny kwiaty, tańczące słońce oraz tysiące uzdrowień i nawróceń. 

Jednak  

dziś najprostszym sposobem ujrzenia chwały Bożej jest dla nas adoracja 

Dzieciątka w żłóbku. 

Trudno patrzeć na stajenkę betlejemską bez poruszenia serca. Pokora Boga, który 

uniżył samego siebie i zamieszkał pośród nas po to, by nas wywyższyć, ukazuje Jego 

chwałę bardziej niż wszystkie cuda i objawienia.  

Dlaczego? Ponieważ żłóbek nie jest znakiem mocy, ale pokornej i bezbronnej 

miłości. Te wszystkie cudowne znaki nie przemówiłyby do naszych serc, gdyby nie 

objawiały Boga pełnego miłości.  

Dlatego dziś, obchodząc Boże Narodzenie, patrzmy na żłóbek, prosząc Ducha 

Świętego, Tego, który zechciał „olśnić nas jasnością poznania chwał Bożej na 

obliczu Jezusa Chrystusa” , aby objawił nam chwałę Jego miłości i miłosierdzia             

(2 Kor 4,6). 

 

„Jezu, otwórz mi oczy, abym ujrzał Twoją chwałę w Dzieciątku                        

złożonym w żłóbku”. 

 

Iz 52,7-10   Ps 98,1-6  Hbr 1,1-6 
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Dz 6,8-10; 7,54-60 
 

 (8) Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. (9) 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.(10) Nie mogli 

jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego /natchnienia/ przemawiał. 

 

 (54) Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. (55)  

A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą                       

i Jezusa, stojącego po prawicy Boga.  
 

(56) I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy 

Boga.   (57) A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy 

razem. (58) Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp 

młodzieńca, zwanego Szawłem. (59) Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie 

Jezu, przyjmij ducha mego! (60) A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie 

poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



   Przejście od wczorajszej radości Narodzenia Pańskiego do dzisiejszego 

święta  św. Szczepana jest jak duchowe smagnięcie biczem.  

W ciągu zaledwie jednego dnia przechodzimy od słodyczy anielskich pień do 

wrzasku rozwścieczonego tłumu. Jesteśmy świadkami spokojnych narodzin, a zaraz 

potem gwałtownej śmierci. Pozdrawiamy nowo narodzonego Króla izraelskiego, a 

następnie widzimy, jak wielu spośród religijnych przywódców Izraela zwraca się 

przeciwko przedstawicielowi tego Króla i kamienuje go. Nasuwa się pytanie – czy 

narodziny Jezusa w ogóle cokolwiek zmieniły? 

 Możemy odpowiedzieć na to pytanie wielkim „tak” i małym „nie”. 

Odpowiedź brzmi: „nie”, dlatego, że wciąż powtarza się ta sama tragiczna historia. 

Niedługo przed incydentem, o którym mówi dzisiejsze czytanie, Jezus stał przed tym 

samym sądem, co teraz Szczepan, również oskarżony o bluźnierstwo. Obaj stanęli w 

długim rzędzie proroków zamordowanych przez swój własny naród. 

Odpowiedź brzmi „tak”, gdyż historia Szczepana uświadamia nam, że Jezus 

wypełnił swoją misję, jednając nas z Bogiem i napełniając Duchem Świętym. 

Choć ziemskie życie Szczepana zakończyło się tak nagle i gwałtownie, jest on 

jednym z pierwszych owoców Bożego planu zbawienia. „Pełen Ducha Świętego” (Dz 

7,55), stał się czytelnym odbiciem swego Mistrza. Podobnie jak Jezus „działał cuda i 

znaki wielkie” (Dz 6,8). Odznaczając się głębokim zrozumieniem Bożego planu, 

przedstawiał swoje prorocze przesłanie z odwagą i przekonaniem.  

Szczepan zajrzał w oczy ponurej śmierci ze spokojem i pogodą ducha, gdyż jego 

serce było skupione na rzeczywistości niebieskiej. Jego ostatnie słowa – przebaczenia i 

powierzenia się w ręce Boga – do złudzenia przypominały słowa Chrystusa                          

(Dz 7,59-60). Czy Szczepan był jakimś nadludzkim herosem? Wcale nie! Był 

zwyczajnym śmiertelnikiem jak każdy z nas – ale przemienionym mocą Ducha Jezusa, 

który w nim żył.  

Ten sam Duch Święty mieszka w twoim sercu. 

Chce pomagać ci przemieniać się „na wzór obrazu” Jezusa (Rz 8,29). Zwróć się więc 

dziś do Niego w modlitwie. Proś Go, by pomógł ci, jak pomógł Szczepanowi, żyć                            

w radości, pokoju i niewzruszonej pewności wiary. Nie ma nic wspanialszego niż tak 

głęboka znajomość Jezusa, jaką miał św. Szczepan!  

„Duchu Święty, daj mi serce kochające, wierne, pełne odwagi, ufności                  

i przebaczenia”.                         ( Ps 31,3-4.6.8.16-17  Mt 10,17-22) 



Św. Jana, Apostoła  i Ewangelisty 
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   Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 20, 2-8 
 

 (2) Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, 

którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie 

Go położono. (3) Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. (4) Biegli oni obydwaj 

razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. (5) A kiedy się 

nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. (6) Nadszedł potem także 

Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna (7) oraz 

chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na 

jednym miejscu. (8) Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył 

pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Kiedy słyszymy, jak św. Jan w swojej Ewangelii określa siebie mianem „ucznia, 

którego Jezus kochał”, może wydawać nam się to nieco zarozumiałe. Brzmi to tak, 

jakby chlubił się bardzo szczególną, osobistą relacją z Jezusem bądź też jakby miłość 

Jezusa do niego była wyjątkowa i inna od miłości, jaką darzył On wszystkich 

pozostałych. 

I otóż jest to absolutna prawda! Jezus kochał Jana w wyjątkowy sposób. Kochał go 

tak, jak nie kochał nikogo innego na ziemi. Tyle że Jan nie był jedynym uczniem, 

„którego Jezus kochał” jak nikogo innego. Ty także jesteś takim uczniem! 

Jan bywał snobistyczny (Mk 9,38- 41), ambitny (Mk 10,35-45) i porywczy                  

(Łk 9,51-56), ale także pokorny i pełen wiary (J 20,3-8).  

Jezus zdawał sobie sprawę z tego wszystkiego, toteż traktował Jana z 

cierpliwością, miłością i łagodnością, które były mu potrzebne, aby przezwyciężać 

wady, a rozwijać zalety. 

Podobnie Jezus kocha ciebie i także wobec ciebie postępuje z miłością. 



 Zna cię na wylot – widzi twoje silne strony, a także twoje słabości, upadki                           

i problemy – i bardzo cię kocha. Ma dla ciebie tyle samo cierpliwości, miłości                        

i łagodności, ile miał dla Jana. Może okazywać to w inny sposób, bo jesteś inny niż 

Jan, ale możesz być pewien, że kocha cię miłością, która nie zawodzi.  

Bóg nie faworyzuje nikogo – nawet tych, którzy są Mu wierniejsi niż inni. 

Oczywiście wierność pozwala nam pogłębić naszą relację z Jezusem i pełniej 

doświadczać Jego miłości. Dzięki niej uczymy się, jak Jan, spoczywać na piersi 

Jezusa i słuchać Jego serca. A gdy zdarzy nam się upaść, On nas podniesie, 

przygarnie do siebie i zapewni, że dalej nas kocha. 

Rozważ dzisiaj tę wyjątkową miłość, którą Jezus kocha cię tak, jak nikogo innego 

na ziemi. Spocznij na Jego piersi i przypomnij sobie te sytuacje z twojego życia,                    

w których okazywał ci swoją miłość. A potem idź dalej, nie bojąc się nazywać siebie 

„uczniem, którego Jezus kocha”. 

 

„Panie, dziękuję Ci za Twoją miłość do mnie. Naucz mnie przyjmować tę 

miłość i pozwalać jej przemieniać moje serce”. 

 

1 J 1,1-4     Ps 97,1-2.5-6.11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Świętych Młodzianków męczenników 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek         

28 grudnia 2018                    
 

(Mt 2,13-18  -  Biblia Tysiąclecia) 

 
  

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

Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie 

szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. (14) On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał 

się do Egiptu; (15) tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które 

Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. (16) Wtedy Herod 

widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał 

/oprawców/ do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat 

dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. (17) Wtedy spełniły się 

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

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

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Król Herod był człowiekiem porywczym i okrutnym, a do tego żył w lęku przed 

utratą tronu. Gdy dochodziły do niego pogłoski o tym, że ktoś spiskuje przeciwko 

niemu i zamierza go obalić, wpadał w furię i zarządzał natychmiastową egzekucję 

rzekomego spiskowca – nawet jeśli pogłoski nie były prawdziwe. Taki los spotkał 

między innymi trzech jego synów i jedną z jego dziesięciu żon. Rozkaz zabicia 

kilkudziesięciu chłopców w Betlejem pasował do jego charakteru. 

 Co konkretnie wywołało gniew Heroda? Co skłoniło go do tak nagłego i 

bezwzględnego wystąpienia przeciwko niewinnym dzieciom?  

Był to prawdopodobnie lęk. Jak mówi przysłowie, kto mieczem wojuje, od miecza 

ginie, i Herod miał głęboko w sercu przeczucie, że kiedyś miecz obróci się przeciwko 

niemu. Żył więc w paranoicznym lęku i nieustannej trwodze.  



To ciekawe, że lęk często kryje się za innymi emocjami, takimi jak złość, uraza, 

apatia czy niepokój. Czasami nawet go sobie nie uświadamiamy! Na przykład 

reagujemy przesadnie na niegrzeczne zachowanie dziecka, ponieważ boimy się, że 

będzie miało problemy z dyscypliną w szkole. Obrażamy się bez powodu, ponieważ 

nosimy w sobie głęboki lęk przed odrzuceniem. Rezygnujemy z prób pomocy 

znajomemu, którego spotkało nieszczęście, gdyż boimy się, że nie staniemy na 

wysokości zadania.  

Nasze lęki raczej nie doprowadzą nas aż tak daleko, jak króla Heroda. Mogą 

jednak wyrządzić wiele szkód nam samym i bliskim nam ludziom. Pierwszą z nich 

jest zwykle przekonanie, że nie mamy żadnej drogi wyjścia. Czujemy się tak 

zniewoleni lękiem, że nie jesteśmy już w stanie nawet wyobrazić sobie życia bez 

niego.  

A jednak jest to możliwe, gdyż dla Boga wszystko jest możliwe. Lęk nie musi tobą 

rządzić – a zwłaszcza ten ukryty, zagrzebany głęboko!  

Dziś na modlitwie zapytaj Jezusa, czy nie nosisz w sobie jakichś nienazwanych 

lęków, i posłuchaj, co On wkłada ci w serce. Jeśli coś przychodzi ci na myśl, proś 

Jezusa o pomoc. Może nie od razu poczujesz się lepiej, ale nie poddawaj się – proś 

wytrwale! 

 

„Jezu, nie chcę żyć w niewoli lęku.                                                                         

Wyzwól mnie ze wszystkiego, co mnie więzi”. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

29 grudnia 2018                           
 

 

(1 J 2,3-11:  Biblia Tysiąclecia) 
 

(3) Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. (4) Kto 

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

prawdy. (5) Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest 

doskonała. (6) Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, 

powinien również sam postępować tak, jak On postępował. (7) 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. (8) A jednak piszę wam o 

nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a 

świeci już prawdziwa światłość. (9) Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata 

swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. (10) Kto miłuje swego brata, ten 

trwa w światłości i nie może się potknąć. (11) Kto zaś swojego brata nienawidzi, 

żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły 

ślepotą jego oczy. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dziś, cztery dni po Bożym Narodzeniu, ciepłe uczucia, jakie zwykle kojarzymy z 

tymi świętami, mogą powoli przygasać. Co nastąpi teraz? Jaki wpływ na nasze życie 

będzie miał fakt, że Jezus zamieszkał między nami? 

W jaki sposób pomoże nam to miłować się nawzajem i żyć „w światłości”                          

(1 J 2,9)? 

Przede wszystkim dzięki przyjściu Jezusa na świat wiemy, jak wygląda miłość               

w konkretnych sytuacjach życiowych.  

Na każdej stronie Ewangelii Jezus pokazuje nam, że miłość polega na 

podejmowaniu konkretnych wyborów, by przedkładać dobro innych nad swoje 

własne.  

 



Pokazał to,  

 spożywając posiłki z tymi, z którymi nikt nie chciał się zadawać                    

(Łk 19,1-10),  

 karmiąc głodnych (J 6,1-15),  

 prosząc tych, co dotąd cierpieli w ciszy, aby wypowiedzieli przed Nim 

swoje potrzeby (Łk 18,35-43), oraz  

 przebaczając tym, którzy mieli na sumieniu ciężkie grzechy (J 8,1-11). 

Jeśli czytając tę listę odnosisz wrażenie, że Jezus za wysoko ustawia poprzeczkę, 

nie martw się. Jezus zna przecież dobrze twoje słabe strony i zawsze jest gotów 

przyjść ci z pomocą. Nie musisz sam dochodzić do tego, jak masz kochać. Miłość, 

kreatywność i współczucie Jezusa mogą stawać się twoją miłością, kreatywnością              

i współczuciem. Powoli, stopniowo, metodą prób i błędów, z czasem coraz lepiej 

będziesz Go naśladować. 

Czy chcesz stać się bardziej kochający dla swoich bliskich? Najłatwiej jest uczyć 

się tego… po prostu to robiąc. Przybliż się o mały krok do ideału, jaki ukazał nam 

Jezus, i proś Go o błogosławieństwo. Każdy taki krok jest krokiem ku „światłości”, o 

której pisał Jan (1 J 2,10). Ilekroć przezwyciężasz obojętność czy urazę poprzez 

bezinteresowny akt miłości i ofiary, twoja ciemność rozprasza się, ustępując miejsca 

miłości i światłu Jezusa. 

Pomyśl dziś o kimś, kogo trudno ci kochać. Wyobraź sobie Jezusa, który siedzi 

przy tej osobie, obejmując ją ramionami. Zobacz przepływającą między nimi miłość. 

Niech ona zmiękcza twoje serce i pomaga ci postawić kolejny krok na drodze 

miłości. 

„Panie, tak bardzo jestem Ci wdzięczny za Twoją miłość! Przyjdź i pomóż 

mi ją objawiać ludziom, których mam  wokół siebie”. 

 

Ps 96, 1-3.5-6     Łk 2,22-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Świętej Rodziny: 

Jezusa, 

Maryi i Józefa 
 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

30 grudnia 2018                           

(Łk 2,41-52  - Biblia Tysiąclecia) 
 

(41) Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. (42) Gdy miał lat 

dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. (43) Kiedy wracali po skończonych 

uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego 

Rodzice. (44) Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali 

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

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

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. (47) Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, 

byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. (48) Na ten widok zdziwili się 

bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? 

Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. (49) Lecz On im odpowiedział: 

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co 

należy do mego Ojca? (50) Oni jednak nie zrozumieli tego, co im 

powiedział. (51) Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego 

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

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

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

  Słysząc bolesny wyrzut swojej Matki, młody Jezus jest zdziwiony. Dlaczego 

Rodzice Go nie rozumieją? Dlaczego szukali Go nie wiadomo gdzie?  



Czy nie było dla nich oczywiste, że On jest tam, gdzie powinien być – „w tym, co 

należy do Jego Ojca” (por. Łk 2,49)?  

Czy nie wiedzą, jaką radością jest dla Niego przebywanie w świątyni Boga, 

rozmowa z tymi, którzy o Nim uczą? Czy naprawdę podejrzewali, że zawieruszył się 

gdzieś z kolegami lub pociągnęły Go uroki miasta? 

Ewangelia ukazuje nam dziś scenkę z życia Najświętszej Rodziny – i nie jest to 

scenka sielankowa. Najwyraźniej nastąpiło nieporozumienie, a zachowanie Jezusa – 

ku Jego zdumieniu – sprawiło ból Jego Matce i Józefowi.  

Każdy, kto choć na chwilę stracił z oczu w tłumie swoje dziecko, może sobie 

wyobrazić, co oni przeżywali. Każdy, kogo dobre intencje zostały opacznie 

zrozumiane, może sobie wyobrazić, co mógł czuć Jezus. 

Jednak Święta Rodzina dochodzi do porozumienia. Maryja wypowiada swoje 

uczucia, Jezus tłumaczy swoje postępowanie, po czym posłusznie poddaje się władzy 

Rodziców. Rodzina powraca w zgodzie do Nazaretu, a Maryja szczerze próbuje 

zrozumieć zaskakujące dla Niej słowa Syna. 

Trzy dni poszukiwania zaginionego Jezusa są też jakby przedsmakiem  

statecznego uderzenia miecza, zapowiedzianego Maryi przez Symeona (Łk 2,35) – 

zapowiedzią tych trzech dni, które Jezus spędzi w grobie. Śmierć Jezusa była 

dla Maryi niewyobrażalnym bólem.  

Jednak Matka Syna Bożego odrobiła lekcję z tamtej jerozolimskiej pielgrzymki. 

Nie działa chaotycznie, nie rozpacza. Stoi pod krzyżem i pozwala Jezusowi być                     

w sprawach Ojca, pełnić Jego wolę. Spokojnie oddaje się Bogu do dyspozycji. Jej 

wiara, która osiągnęła szczyt właśnie tam, pod krzyżem Syna, zostanie nagrodzona w 

poranek zmartwychwstania.  

Idealna rodzina to nie rodzina bezproblemowa 

– wiecznie uśmiechnięci rodzice z czyściutkimi, zadbanymi dziećmi, jak                         

w telewizyjnej reklamie.  

    To szkoła, w której wszystkie strony uczą się miłości, zrozumienia                     

i poświęcenia.  

    A ta nauka procentuje na wieczność.  

„Panie Jezu, który zechciałeś przyjść na świat w rodzinie, naucz nas wzajemnej 

miłości, aby nasze rodziny stawały się święte”. 

1 Sm 1,20-22.24-28     Ps 84,2-3.5-6.9-10   1 J 3,1-2.21-24 


