
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

23 grudnia 2019  

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 1, 57-66 

 
 (57) Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. (58) Gdy jej 
sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się 
z nią razem. (59) Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię 
ojca jego, Zachariasza. (60) Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma 
otrzymać imię Jan. (61) Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to 
imię. (62) Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. (63) On zażądał 
tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię.  

I wszyscy się dziwili [zdumieli]. 
 (64) A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc 
Boga. (65) I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei 
rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. (66) A wszyscy, którzy o tym 

słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie 
ręka Pańska była z nim. 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jeśli dokładnie przyjrzymy się czytaniom mszalnym w okresie pomiędzy Adwentem a 

uroczystością Objawienia Pańskiego, zauważymy – zwłaszcza we fragmentach Ewangelii 

według św. Łukasza – pewien powtarzający się jak refren motyw.  

Ciągle wszyscy są czymś zdumieni lub zadziwieni! 

 Najpierw, kiedy Zachariasz został zatrzymany w świątyni przez niebieskiego 

posłańca, oczekujący lud był zdziwiony tak długą nieobecnością kapłana (Łk 1,21).  

 W dzisiejszej Ewangelii, kiedy język Zachariasza został rozwiązany, a on 

błogosławił Boga, także „zdumieli się wszyscy” (Łk 1,63).  

 Zdumieni byli następnie mieszkańcy Betlejem, kiedy pasterze głosili im dobrą 

nowinę o narodzinach Jezusa (Łk 2,18).  

 Wreszcie Józef i Maryja „dziwili się” (Łk 2,33), gdy Symeon zapowiedział, że Ich 

Dziecię będzie chwałą ludu Izraela. 
 

 



 Może warto zastanowić się, dlaczego motyw zdumienia się tak 

powtarza. 

Po prostu dlatego, że to Jezus jest zdumiewający!  

 

Jeśli idziesz już za Nim od jakiegoś czasu, prawdopodobnie widziałeś Jego 

zdumiewające dzieła – w twoim własnym życiu albo w życiu innych ludzi. Przypomnij 

dziś sobie te wydarzenia i podziękuj Mu za nie. 

A jeśli dopiero zaczynasz swoją drogę z Nim, bądź pewien, że przygotował wspaniałe 

rzeczy dla ciebie i twoich bliskich. Nie bój się więc poprosić Go, aby w prezencie 

gwiazdkowym pozwolił ci oglądać swoje wielkie dzieła. 

Niezależnie od tego, jak długo idziesz już za Jezusem, zaufaj, że On chce jeszcze 

wiele uczynić w twoim życiu. Boże Narodzenie niesie w sobie obietnicę nowego życia i 

nowej nadziei – obietnicę, która nigdy się nie kończy. 

 

Chociaż Jezus przyszedł dwa tysiące lat temu, przychodzi do nas także dzisiaj.  

 Przychodzi w sakramentach świętych.  

 Przychodzi przez swoje słowo.  

 Przychodzi w głosie twojego sumienia.  

 Przychodzi w wysłuchanych modlitwach i w tych, na których wysłuchanie 

musimy jeszcze poczekać.  

 Przychodzi w spotykanych ludziach i wydarzeniach każdego kolejnego 

dnia. 

To właśnie jest tak zadziwiające w osobie Jezusa – jest On z nami zawsze, niezależnie 

od okoliczności. Obyśmy nigdy nie tracili z oczu tej wspaniałej prawdy! 

 

„Jezu, napełnij mnie radosnym oczekiwaniem Twego przyjścia w dzień Bożego 

Narodzenia”. 

 

Ml 3,1-4.23-24     Ps 25,4-5.8-10.14 

 
 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

24 grudnia 2019                           

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 1, 67 - 79 

 
 

 
(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. (80) Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia 

ukazania się przed Izraelem. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejsza Ewangelia jest w pewnym  sensie historią o nieco przedwczesnym 

prezencie gwiazdkowym. Po odzyskaniu mowy Zachariasz wychwala Boga za Jego 

miłosierdzie i mające się dokonać zbawienie.  

Jednak w samym środku swej pieśni chwały zwraca się do Jana, swego nowo 

narodzonego syna, i wygłasza na jego temat proroctwo: „A i ty, dziecię (…) 

pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi” (Łk 1,76). 



 Mówi o przyszłości Jana i o jego misji przygotowania ludu Bożego na przyjście 

Mesjasza. Można powiedzieć, że przez to proroctwo Zachariasz udzielił Janowi daru 

Bożych słów. Nakreślił przyszłość, jaka czekała jego syna, i przepowiedział, w jaki 

sposób Bóg będzie go prowadził i błogosławił. 

Obchodzimy dziś Wigilię Bożego Narodzenia.  

Dzieci nie mogą już doczekać się prezentów, a wszystkim udziela się świąteczny 

nastrój. A gdybyśmy tak, w oczekiwaniu na pasterkę, podarowali naszym bliskim to 

samo, co Zachariasz podarował Janowi? Gdybyśmy oprócz tradycyjnych prezentów 

gwiazdkowych ofiarowali im również dar szczególnego słowa od Boga? 

Takie zadanie może nas onieśmielać. 

Nie jestem prorokiem. Nie odważę się mówić w imieniu Boga!  

Ale przecież nie musi to być nic wielkiego ani spektakularnego.  

 Po prostu powiedz z serca słowa, które sądzisz, że Bóg chciałby im 

powiedzieć. Zresztą, nie musisz nawet nic mówić.  

 Napisz na małej karteczce kilka słów, które będą dla nich inspiracją i 

wsparciem.  

 Przypomnij im, że są dziećmi Boga.  

 Zapewnij, że On ich kocha i chce im błogosławić.  

 Wymień kilka darów, które w nich dostrzegasz, a które otrzymali od Boga i 

zachęć do używania ich na Jego chwałę.  

 Możesz też posłużyć się jakimiś odpowiednimi cytatami z Pisma Świętego.  

Wręcz im tę notatkę podczas Wigilii lub dołącz do prezentu. 

Słowo zachęty może mieć wspaniałe skutki. Kto wie, może nawet wzbudzi w 

którymś z twoich bliskich pragnienie zbliżenia się do Pana?  

 

„Panie, naucz mnie wspierać i podnosić na duchu ludzi, którzy żyją 

wokół mnie”. 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

Narodzenie 

Pańskie 
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

25 grudnia 2019                    

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas (J 1,14) 

 

 

Nadszedł dzień wielkiej radości i świętowania. Narodził się Chrystus i zaświtało nam 

zbawienie! Kościół zaprasza nas dziś do radowania się wraz z aniołami i świętymi.  

Uczyńmy więc to wspólnie, dając się prowadzić fragmentom biblijnym z dzisiejszych 

czytań mszalnych. 

(1) Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez 

proroków, (2) a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. 

Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył 

wszechświat. (3) Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, 

podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, 

zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. (4) On o tyle stał się wyższym od 

aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. (5) Do którego bowiem z aniołów 

powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja 

będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem. (6) Skoro zaś znowu wprowadzi 

Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!  

 

 

 



 Jezu, dziękuję Ci za to, że objawiasz nam Ojca.  

 Ty jesteś blaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty.  

 Ty podtrzymujesz wszystko słowem swojej wszechmocy, a mimo to 

przyoblekłeś się w człowieczeństwo i przyszedłeś do nas jako małe dziecko.  

 Uczyniłeś to wszystko, aby Twój Ojciec mógł przemówić do nas przez 

Ciebie. 

 

Iz 52,7-10 

(7) O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza 

pokój, zwiastuje szczęście, (Jezus jest Tym) który obwieszcza 

zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął 

królować. (8) Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, 

bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. (9) Zabrzmijcie radosnym 

śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił 

Jeruzalem. (10) Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów;                    

i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. 

 

 Panie, Ty jesteś Tym, którego ludzkość oczekiwała od początku.  

 Jesteś długo wyczekiwaną odpowiedzią Boga na nasze wołanie o 

miłosierdzie i wybawienie.  

 To poprzez Ciebie „Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich 

narodów” (Iz 52,10).  

 Ale – dziw nad dziwy – jest to maleńkie ramię nowo narodzonego 

Dzieciątka, ramię, które Jego Matka z miłością otulała w powijaki. 

 Chwała Tobie, Jezu, za to, że objawiasz swoją moc w pokorze i łagodności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J 1, 1-18 

(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 (Jezus jest) Słowem 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. 

 

 Jezu, Ty przyszedłeś na świat, aby objawić prawdę – odwieczną miłość 

Boga, który stworzył i podtrzymuje wszystko w istnieniu.  

 Objawiłeś nam także Jego łaskę oraz miłosierdzie, które nie posługuje się 

mocą, aby nas zdobyć, ale poświęca siebie, aby nas zbawić.  

 Nie odrzuca nas z powodu naszych ograniczeń i grzeszności, ale uzdrawia i 

zaprasza do bliskiej relacji. 

 

„Jezu, narodzone dla nas Dziecię, a zarazem Panie wszechświata, 

otwórz mi oczy na Twoją chwałę ukrytą w pokorze i cichości”. 

 

 



Ps 98,1-6   

 

(1) Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił. 

Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica i święte ramię Jego.  

(2) Pan okazał swoje zbawienie: na oczach narodów objawił swą 

sprawiedliwość.  

(3) Wspomniał na dobroć i na wierność swoją wobec domu Izraela. Ujrzały 

wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego.  

(4) Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, 

i grajcie!  

(5) Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku 

harfy,  

(6) przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

26 grudnia 2019 
 

Św. Szczepana,               

pierwszego męczennika 
 

 

Dz 6,8-10; 7,54-59 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

(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! 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Przedwczoraj otwieraliśmy świąteczne prezenty. Rozumiemy, że jeszcze bardziej od 

konkretnego prezentu liczy się sam gest życzliwości. Prezent jest znakiem miłości                      

i sympatii, a ofiarodawca wkłada w niego cząstkę siebie – swoje serce, myśli, swego 

ducha – w nadziei, że obdarowany przyjmie go z radością. 

Wsłuchajmy się w końcowe słowa św. Szczepana, pierwszego męczennika Kościoła, 

wypowiedziane tuż przed śmiercią.  



W tym jego ostatnim, dramatycznym dniu na ziemi, największym pragnieniem 

Szczepana było to, aby Bóg przyjął ofiarę jego życia. Chciał złożyć Mu w 

darze swe oddane serce z wdzięczności za wszystko, co uczynił dla niego Chrystus. 

Każdego dnia ludzie na całym świecie składają Panu w darze swoje życie – i nie są to 

jedynie męczennicy, ale również zwyczajni ludzie, jak ty i ja.  

Przypomnij sobie, ile razy poświęcasz się dla swoich bliskich. Rezygnujesz ze swoich 

upodobań, aby sprawić przyjemność współmałżonkowi czy innej bliskiej osobie. 

Wstajesz rano, żeby ze wszystkim zdążyć, a czasami zarywasz noce, myśląc o bliskich ci 

ludziach, którzy przeżywają problemy, i modląc się za nich. Gryziesz się w język, by nie 

zranić kogoś słowem, zmieniasz plany, przebaczasz i znosisz cierpliwie czyjeś 

narzekania. I za każdym razem możesz, wzorem Szczepana, oddawać Bogu swego 

ducha. 

Oczywiście nie jesteś doskonały. Ale staraj się okazywać miłość słowem i czynem 

ludziom żyjącym wokół ciebie. A jeśli potrzeba ci więcej łaski, bez wahania proś o nią 

Jezusa. Pamiętaj, że On wstawia się za tobą do Ojca. 

A oto najlepsza nowina – kiedy składasz Bogu w darze swego ducha, On go przyjmuje 

i przemienia swoją łaską. Bóg widzi twoje starania, twoje dary i ofiary. Wszystkie one 

napełniają Go radością. 

 

„Panie Jezu, przyjmij mego ducha – kieruj moimi krokami dziś                                 

i każdego dnia”. 

Ps 31,3-4.6.8.16-17    
 

Mt 10,17-22 
 

(17) Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych 

synagogach będą was biczować. (18) Nawet przed namiestników i królów będą was 

wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. (19) Kiedy was wydadzą, 

nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie 

wam poddane, co macie mówić, (20) gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca 

waszego będzie mówił przez was. (21) Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; 

dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. (22) Będziecie w 

nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia.  

Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

27 grudnia 2019                           

Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty 
1 J 1,1-4  (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) [To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co 
ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - (2) bo 

życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie 

wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione -  

(3) 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. (4) Piszemy to w tym 
celu, aby nasza radość była pełna. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 Czym właściwie zajmuje się Ewangelista?  

Według św. Jana przekazuje on innym to, co widział i słyszał, czego dotykał i czego 

doświadczał. Wydaje się to dosyć proste. 

 Co więc widział, czego dotykał i w co uwierzył Jan?  

 

 W Jezusa. Towarzyszył Mu w drodze, słuchał Jego nauki, widział Jego 

śmierć, zajrzał do pustego grobu, spotkał Jezusa zmartwychwstałego. 

Możemy przypuszczać, że działalność ewangelizacyjna Jana koncentrowała się 

właśnie wokół tych wydarzeń, które widział na własne oczy. W swoich relacjach nie 

prześlizguje się po nich, ale stara się ukazać, dlaczego Jezus uczynił to wszystko.  

Stara się ukazać, że źródłem Jego wszystkich słów i czynów była miłość. Wydarzenia 

te, począwszy od powołania Jana na brzegu Morza Galilejskiego aż po zesłanie Ducha 

Świętego, świadczą o niepojętej miłości Boga. 

W odpowiedzi na miłość Jezusa Jan pozostawił sieci i rozpoczął nowe życie Jego 

ucznia (Mt 4,21-22).  



Kiedy matka Jana (i Jakuba) prosiła o zaszczytne stanowiska dla swoich synów, 

odpowiedź Jezusa: „Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” (Mt 20,22), Jan 

przyjął jako wyraz Jego miłości i troski o ich duchowy wzrost.  

Doświadczył tej miłości, gdy spoczywając na piersi Jezusa podczas Ostatniej 

Wieczerzy, spytał Go, który z uczniów Go zdradzi. A kiedy później zajrzał do pustego 

grobu, uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa i doznał miłości tak potężnej, że nawet grób 

nie zdołał jej zamknąć w sobie. 

Wszystkie te wydarzenia, i wiele innych, były dla Jana namacalnymi dowodami 

miłości Jezusa do niego. Nie tylko oglądał je oczami i dotykał ich rękami, ale odczuwał 

je całym swoim sercem i pieczołowicie przechowywał w pamięci. I to właśnie skłoniło 

go do głoszenia Ewangelii. Pragnął, aby każdy, kto usłyszy jego przesłanie, zrozumiał, że 

on także – jak sam Jan – jest „uczniem, którego Jezus miłuje”. 

A co ty widziałeś i słyszałeś?  

Ty, podobnie jak Jan, jesteś umiłowanym uczniem. 

Oznacza to, że i ty możesz głosić miłość Boga ludziom, których masz wokół siebie. 

Nie jest to wcale trudne zadanie.  

Mów po prostu to, co czujesz w sercu – a Duch Święty dokona reszty. 

 

„Panie, otwórz mi oczy na Twoją miłość, która objawia się w każdym 

wydarzeniu mojego życia, i naucz mnie dzielić się nią”. 

 

Ps 97,1-2.5-6.11-12    

 

J 20,2-8 

(1) A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. (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. 

 

 



Świętych Młodzianków męczenników 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

28 grudnia 2019                           
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 2, 13 - 18 

(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”  

 

Kim jest człowiek, który potrafi z zimną krwią zlecić wymordowanie chłopców od 

niemowląt do dwulatków? Neurotykiem i paranoikiem?  

Potworność, jakiej dopuścił się Herod, pokazuje także jego desperację. Narodziny 

jednego maleńkiego Dziecka przeraziły go, gdyż poczuł, że władza wymyka mu się z rąk 

– co zresztą było prawdą. Ostatecznie rozkaz zabicia dzieci był po prostu ostatnią 

irracjonalną próbą uniknięcia losu, który był już i tak przesądzony. Herod nie miał ochoty 

poddawać się bez walki. 

Paradoksalnie desperacja Heroda była kolejnym znakiem tego, że przyjście Jezusa 

zapoczątkowało nową erę wolności i nadziei. Światło Jezusa zaczynało już świecić, a siły 

ciemności drżały. Jaki to ma związek z dniem dzisiejszym? 

 Świat wciąż jest ciągle we władaniu uczynków ciemności, takich jak aborcja, 

eutanazja, rozwiązłość, przemoc czy korupcja. Ciemność nie ma zamiaru poddać się bez 

walki, a w wielu wypadkach wydaje się nawet, że triumfuje. A przynajmniej odwleka jak 

najdalej przyznanie się do klęski.  



Patrząc tylko po ludzku na sytuację świata, można by już porzucić wszelką nadzieję.  

 

Ale Bóg nie chce, byśmy ją porzucali – a nasza wiara przynagla nas do 

bycia światłem w ciemnościach tego świata. 

 

Chociaż w obliczu zła czujemy się nieraz tak bezradni, jak maleńkie dziecko, w takich 

chwilach przypominajmy sobie, że właśnie jako dziecko Jezus przyszedł na świat.  

Był tylko maleńkim Dzieckiem 

            a mimo to Jego światło przyciągnęło Mędrców z odległej krainy.  

Był tylko maleńkim Dzieckiem,  

                         ale Jego światło napełniło przerażeniem króla Heroda. 

Choć na pozór może wydawać się to mało konkretne i nazbyt uduchowione, najlepiej 

przeciwstawisz się złu zabiegając o to, by twoje światło świeciło w ciemności.  

 

Pokaż światu, co wnosi obecność Jezusa. Otwarcie przeciwstawiaj się złu, ale czyń to 

z pokorą i cierpliwością. Niech słowa, które wypowiadasz – i te, od których się 

powstrzymujesz – ukazują współczucie i dobroć Pana.  

Nigdy nie zapominaj, że Chrystus jest w tobie, a to zmienia wszystko. 

 

„Jezu, ja także pragnę przyczynić się do ustąpienia ciemności.                                    

Przyjdź, Panie, i uczyń mnie odbiciem światła Twojej miłości”. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Świętej Rodziny: 

Jezusa,  

Maryi i Józefa 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

29 grudnia 2019                           
 

Kol 3,12-21  (Biblia Tysiąclecia) 
 
 
 
 
 

(12) Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne 

miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, (13) znosząc jedni drugich i wybaczając 

sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu:  

jak Pan wybaczył wam, tak i wy! 

(14) Na to zaś wszystko /przyobleczcie/ miłość, która jest więzią doskonałości. (15) A 

sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w 

jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! (16) Słowo Chrystusa niech w was przebywa z /całym 

swym/ bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez 

psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych 

sercach. (17) I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko 

/czyńcie/ w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. (18) Żony 

bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. (19)Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie 

dla nich przykrymi! (20) Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w 

Panu. (21) Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

  

Gdybyś miał podać jedną cechę charakterystyczną, dzięki której rodzina staje się 

święta, co byś wymienił? Może miłość lub którąś z innych cnót, o jakich mówi św. Paweł 

w dzisiejszym pierwszym czytaniu. I pewnie miałbyś rację. Ale dzięki czemu rodzina 

pozostaje święta? Co na dłuższą metę umacnia jej miłość i jedność?  



Wydaje się, że jest to przebaczenie. Dlaczego właśnie ono?  

Ponieważ wszyscy jesteśmy słabymi ludźmi. Chociaż Jezus żyje w nas, i tak wciąż 

popełniamy grzechy. Ranimy siebie nawzajem, mimo iż wcale tego nie chcemy.                   

Dlatego w życiu rodzinnym tak ważne jest przebaczenie. 

Może sądzisz, że jedyną rodziną, w której nikt nie musiał nikomu przebaczać, była 

Święta Rodzina. W końcu Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego, Józef był 

świętym, a Jezus Synem Bożym! Ale nawet kiedy nikt nie popełnia grzechu, pojawia się 

wiele sytuacji, w których miłosierdzie i cierpliwe znoszenie siebie nawzajem jest 

konieczne. 

 Może Maryja z trudem znosiła ciężkie warunki życia w Betlejem?  

 Może Józefa przygniatała odpowiedzialność za Maryję i Jezusa w czasie 

dramatycznej ucieczki do Egiptu?  

 Z pewnością życie w obcym kraju, bez wsparcia bliskich mogło wywoływać 

wiele napięć.  

 A wreszcie może małemu Jezusowi zdarzało się psocić, jak każdemu dziecku.  

Każda z tych niezawinionych sytuacji mogłaby doprowadzić do nieporozumień, gdyby 

nie uporano się z nią od razu.  

Zdolność do wzajemnego przebaczania sobie nawet drobnych przykrości, tak częstych 

we wspólnym życiu, sprawia, że życie rodzinne toczy się gładko.  

Słowa: „przepraszam”, „wybaczysz mi?”, „przebaczam ci” – powinny pojawiać 

się na naszych ustach równie często jak „kocham cię”, gdyż bez przebaczenia w relacje 

wkrada się gorycz, a wzajemna miłość słabnie. 

Niech więc w nadchodzącym roku przebaczenie stanie się priorytetem dla twojej 

rodziny. Uczcie przebaczenia wasze dzieci i wnuki, praktykując je najpierw sami.  

Prośba o przebaczenie nie jest ujmą na honorze, ale łaską – o którą warto 

jest poprosić Świętą Rodzinę! 

 

„Jezu, daj mi pokorę, abym umiał przepraszać, i miłosierdzie, abym umiał 

przebaczać”. 

 

Syr 3,2-6.12-14   Ps 128,1-5    

 

 

 

 



 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 2, 13-15.19-23 

 
 

 

 

 (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.  

(19) A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, (20) i 

rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy 

czyhali na życie Dziecięcia . (21) On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do 

ziemi Izraela. (22) Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca 

swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony 

Galilei. (23) Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł.  
 

Tak miało się spełnić słowo Proroków:                                      

Nazwany będzie Nazarejczykiem. 

 

 


