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Łk 2, 22-40 (Biblia Tysiąclecia) 
 

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

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy                          

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

 A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich      
i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w 
Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.  A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na 
jaw wyszły zamysły serc wielu.  

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła 

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

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

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

                
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Ofiarowanie Jezusa w świątyni (Łk 2, 21 - 40) 

 

ST: Wj 13,2.12-15; Kpł 12,2-8; Lb 3,40; 18,15-16; 1 Sm 1,28; 2,26; Iz 40,1; 42,6; 

46,13; 49,6; 52,9-10, Ml 3,1 

NT: Mt 1,21; 2,23; Łk 1,31.80; 3,6; Dz 28,28; Ga 4,4 

KKK: obrzezanie Jezusa, 527; ofiarowanie Jezusa w świątyni, 529; "pociecha 

Izraela",711; "znak sprzeciwu", 575, 587; Jezus i świątynia, 583; próba Maryi, 149 

Lekcjonarz: Łk 2,22-40: święto Świętej Rodziny (rok B); święto Ofiarowania 

Pańskiego; Łk 2,22-35: 29 grudnia; Łk 2,33-35: święto Matki Bożej Bolesnej; Łk 

2,36-40: 30 grudnia 

 

Ostatnie dwie perykopy w Ewangelii dzieciństwa wychodzą poza paralelizm 

relacji                 o Janie i Jezusie, na które złożyły się dwa opisy zwiastowań anioła i 

dwa opisy narodzin. 

Obie umiejscawiają Jezusa w świątyni w Jerozolimie tak, że Łukaszowa opowieść, 

która rozpoczęła się od wizji Zachariasza w świątyni, zostaje teraz dopełniona 

przybyciem do świątyni samego Jezusa. 

 

 [2,21]  Gdy naszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię 

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

 

Maryja i Józef wiernie przestrzegają Prawa, a zatem, gdy nadszedł dzień ósmy                    

(Rdz 17,12; Kpł 12,3), ich syn, podobnie jak Jan (1,59), zostaje obrzezany. Nadano 

Mu imię Jezus, w posłuszeństwie wobec słów, które powiedział anioł (Łk 1,31). 

 

[2, 22-24] Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa 

Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. Tak bowiem 

jest napisane w Prawie pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej 

będzie poświęcone Panu. 

 



W Księdze Kapłańskiej w przepisach dotyczących obrzezania czytamy, że jeszcze 

po obrzezaniu matka "pozostanie [w domu] przez trzydzieści trzy dni (...), dopóki 

nie skończą się dni jej oczyszczenia" (Kpł 12,4). 

W tym okresie kobieta w połogu uważana była za rytualnie nieczystą i nie mogła 

wejść do świątyni. 

Gdy zatem upłynęło czterdzieści dni ich1 oczyszczenia według Prawa 

Mojżeszowego, Maryja i Józef udali się do Jerozolimy, aby złożyć ofiarę związaną 

z obrzędem oczyszczenia, a także wypełnić kolejny nakaz judaizmu, czyli 

przedstawić Jezusa jako pierworodnego syna Panu. 

W wersetach 22-24 Łukasz stosuje chiazm (A - B - B' - A'). wprowadzając do 

tekstu: 

(A) oczyszczenie 

      (B) przedstawienie 

      (B') starotestamentalne uzasadnienie dla przedstawienia 

(A') i oczyszczenia. 

W wersecie 23, środkowym, kładzie nacisk na przedstawienie Jezusa w świątyni, 

tak jak tego wymagało Prawo: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie 

poświęcone Panu (zob. Wj 13,2.12-15; Lb 18,15). 

Rodzice chłopca mieszkający niedaleko Jerozolimy, gdy ich syn ukończył 

pierwszy miesiąc życia (zob. Lb 3,40), ofiarowywali go w świątyni: "Chcemy też 

rokrocznie przynosić do domu Pańskiego (...) zgodnie z przepisem Prawa to, co 

pierworodne                 z synów naszych" (Ne 10,36-37). 

Pismo Święte mówi także, jaką ofiarę trzeba złożyć w związku z rytem 

oczyszczenia: parę synogarlic albo dwa młode gołębie (zob. Kpł 12,8). 

Ten szczegół wskazuje, że Maryja i Józef byli ubodzy, gdyż zwyczajową ofiarą 

osób bardziej majętnych był jednoroczny baranek i młody gołąb lub synogarlica (Kpł 

12,6). 

Ubóstwo oraz pobożne przestrzeganie Prawa (Łk 2,22-24.27.39) pokazują, że 

Maryja                 i Józef należą do sprawiedliwych anawim. 

Patrząc z szerszej perspektywy, możemy powiedzieć, że słowa Łukasza o tym, iż 

dni się "wypełniły" (bo tak należy tłumaczyć dosłownie Łk 2,6) pokazują, jak 

wypełnia się plan Boży zapowiedziany w Piśmie Świętym. 

 
1 Łukasz pisze o dniach "ich" (tzn. Maryi i Józefa) oczyszczenia, prawdopodobnie dlatego, że zgodnie z 
surowszą interpretacją Prawa przez niektórych rabinów nieczysta matka mogła być źródłem nieczystości 
rytualnej dla innych osób, z którymi pozostawała w kontakcie, na przykład dla męża (m.Nidda,x,6). (...) 



Jezus, "Pan" (2.11) zostaje przyniesiony do świątyni zgodnie z proroctwem 

Malachiasza: "Nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie"                       

(Ml 3,1). 

Wypełniają się także słowa o siedemdziesięciu tygodniach przepowiedziane przez 

Gabriela (Dn 9,24: " Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad twoim narodem i twoim świętym 

miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a 

wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co 

najświętsze. "), gdyż od objawienia się Gabriela w świątyni Zachariaszowi aż do 

przybycia do świątyni Jezusa mija siedemdziesiąt tygodni.(...) 

 

[2,25-27] A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek 

sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty 

spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy 

Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy 

Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, 

 

Boży plan ofiarowania Jezusa w świątyni obejmuje także spotkanie z Symeonem 

(2,25-35) i Anną (w.36-38). 

Symeon nosi imię jednego z synów Jakuba (Rdz 29,33) i zostaje nam 

przedstawiony jako człowiek  

❖ sprawiedliwy (podobnie jak Zachariasz i Elżbieta - Łk 1,6),  

❖ pobożny (zob. Dz 2,5: "  Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze 

wszystkich narodów pod słońcem "; 8,2: " Szczepana zaś pochowali ludzie 

pobożni z wielkim żalem. "; 22,12: " Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający 

wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo ") i  

❖ wyczekujący pociechy Izraela, to znaczy wypełnienia proroctw takich, 

jak to zapisano w Księdze Izajasza: "Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud! - 

mówi wasz Bóg" (Iz 40,1; zob. też Iz 49,13; 51,3; 61,2; 66,13). 

Duch Święty spoczywa na nim podobnie jak wcześniej na Maryi (Łk 1,35). Duch 

istotnie oświeca jego myśli i objawia mu obietnicę, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy 

Mesjasza, którym jest Jezus (2,11). 

Także z natchnienia Ducha Symeon udaje się we właściwym czasie do świątyni. 

Jest posłuszny nakazom Ducha, podobnie jak Maryja i Józef są posłuszni Prawu. 

Można powiedzieć, że Prawo wypełniło się w nich, ponieważ postępują według 

Ducha (por. Rz 8,4: " aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie 

według ciała, ale według Ducha"). 

Gdy Symeon jest w świątyni, Józef i Maryja przynoszą do niej Dzieciątko Jezus, 

aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, czyli najpewniej wykupić go za pięć 



syklów srebra (Lb 18,16), gdyż taka była cena wykupu pierworodnego (zob. Wj 

13,13.15). 

Łukasz nie wspomina tego wyraźnie, gdyż interesuje go bardziej "odkupienie", 

którego dokona sam Jezus (Łk 2,38 BL2). 

Biorąc pod uwagę powiązania między Magnificat Maryi a kantykiem Anny (1 Sm 

2,1-10), możliwe, że zachodzi tu także paralela między ofiarowaniem Jezusa a 

oddaniem Bogu w świątyni Samuela (1 Sm 1,28; zob. 1 Sm 2,26 i Łk 2,52). 

Z tej paraleli wynikałoby, że chociaż Jezus wraca do Nazaretu z Maryją i Józefem                           

(Łk 2,39), to jednak zostaje w całości oddany Bogu jako "kapłan wierny" tak jak 

Samuel  

(1 Sm 2,35: "Ustanowię sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według mego 

serca                      i pragnienia. Zbuduję dla niego dom trwały, aby postępował przed obliczem 

mego pomazańca na zawsze"; por. Hbr 2,17: " Dlatego musiał się upodobnić pod każdym 

względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla 

przebłagania za grzechy ludu"). 

 

[2, 28-29] On wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: "Teraz o Władco, 

pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. 

 

Symeon wziął Jezusa w objęcia i podobnie jak wcześniej Zachariasz (1,64) 

błogosławił Boga. W swoim kantyku, Nunc Dimittis, zwraca się do Boga 

bezpośrednio w drugiej osobie i mówi do niego Władco, podobnie jak robił to 

wcześniej Abraham (Rdz 15,2, LXX). 

Teraz jest czas wypełnienia, z podkreśleniem, że istotnie wszystko dzieje się 

"teraz", tak jak to ogłaszał już wcześniej anioł: "dziś (...) narodził się wam 

Zbawiciel (Łk 2,11- podkr.  P.T.G.). Skończył się już czas oczekiwania. 

Symeon to "sługa" (doulus), podobnie jak Maryja była "służebnicą" (doule, 

1.38.48). 

Podobnie jak Maryja, przyjmuje plan, który Bóg przygotował dla jego życia i 

objawił mu według swego słowa (zob. 1,38). 

Symeon może teraz odejść - to znaczy umrzeć - gdyż wypełniła się dana mu przez 

Boga obietnica. 

Podobnie i Abram zastanawiał się, czy mógłby odejść, czyli umrzeć, wówczas 

jednak Bóg złożył mu obietnicę (Rdz 15,2 LXX). 

 
2 "Ona również w tej chwili tam się znalazła, wychwalała Boga, a potem opowiadała o Nim każdemu, kto 

oczekiwał odkupienia Jeruzalem" BL - Biblia Lubelska, Lublin 1991 -  



Aniołowie obwieszczali wcześniej "pokój ludziom, w których sobie upodobał"                     

(Łk 2,14), i takim człowiekiem jest Symeon, który może teraz umrzeć w pokoju. 

Kościół modli się słowami kantyku Nunc Dimittis każdego wieczora podczas 

komplety, aby wierni, podobnie jak Symeon, mogli zakończyć swój dzień i swoje 

życie w Bożym pokoju. 

 

[2, 30-32] Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec 

wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, 

Izraela". 

 

Oczy Symeona ujrzały Jezusa. 

Później Jezus powie swoim uczniom: "Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy 

widzicie" (Łk 10,23); Symeon jest jedną z pierwszych osób, które zyskują to 

szczęście. 

Przez Jezusa Zbawiciela (2,11) dokona się Boże zbawienie, które ujrzą "wszyscy 

ludzie" (3,6; cytat z Iz 40,5 LXX). 

To zbawienie Bóg przygotował już dawno przez proroków takich jak Izajasz, 

teraz zaś przygotuje je Jan Chrzciciel (Łk 1,17.76; 3,4). 

Jest to zbawienie dla wszystkich narodów: dla ludu Bożego, Izraela, któremu 

przyniesie ono chwałę (zob. Iz 46,13), a także dla pogan3. 

Istotnie, Jezus wypełni proroctwo Izajasza, przynosząc oświecenie nawet nie - 

Żydom: "Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do 

krańców ziemi" (Iz 49,6; zob. też Iz 42,6). 

Ogłoszony tu uniwersalny charakter zbawienia urzeczywistni się w Dziejach 

Apostolskich, gdy Paweł, który wyszedł z Jerozolimy, znajdzie się w Rzymie:  

"Zbawienie Boże posłane jest do pogan" (Dz 28,28). 

 

[2, 33-35] A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon 

zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na 

powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą - a Twoją 

duszę miecz przeniknie - aby na jaw wyszły zamysły serc wielu". 

 

Józef i Maryja dziwili się słowom Symeona, co jest u Łukasza typową reakcją na 

cuda Boga (1,21.63; 2,18). 

On błogosławił ich, a potem skierował proroctwo do Maryi, Matki Jego. 

 
3 Tekst hebrajski mówi o gojim - "narodach", w kontekście Starego Testamentu, gdy jedynego Boga znał tylko 

Izrael; tłumaczenie w BT "pogan" jest uzasadnione - przyp. Red. Nauk. 



Oto Jezus będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Będzie musiał 

cierpieć                     i umrze (9,22; 17,25; 24,26.46). Także Jego uczniowie spotkają 

się ze sprzeciwem                  (Dz 28,22). 

Cierpienie Jezusa będzie powiązane z upadkiem i powstaniem wielu w Izraelu, 

co wskazuje, że chociaż reszta narodu Go przyjmie, dla większości będzie 

kamieniem obrazy, o który się potkną (zob. Rz 9,27.32-33; 11,5.7). 

Postawa, jaką przyjmą wobec Jezusa, ujawni zamysły serc wielu (Łk 5,22; 6,8; 

9,47; 24,38). Jego przyjęcie zaś lub odrzucenie będzie znakiem akceptacji lub 

odrzucenia Boga (zob. 10,16). 

Symeon prorokuje także, iż duszę Maryi przeniknie miecz, ponieważ będzie 

miała osobisty udział w cierpieniach Syna (zob. J 19,25-27). 

Co więcej, Maryja, jako figura Izraela, doświadczy smutku w związku z 

podziałem w łonie własnego narodu z powodu stosunku do jej Syna: "Niech miecz 

przejdzie przez tę ziemię" (Ez 14,17 LXXpl - za czasownikami "przejdzie" w 

greckiej wersji Księgi Ezechiela i "przeszyje" u Łukasza kryje się to samo greckie 

słowo). 

 

[2, 36-38] Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia 

Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem 

i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się 

ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w 

tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali 

wyzwolenia Jeruzalem. 

 

Oprócz natchnionego Symeona Jezusa wita w świątyni inna pobożna osoba: 

prorokini Anna, służąca Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 

Mamy tutaj typowe dla Łukasza zestawienie w narracji mężczyzny i kobiety, które 

ma podkreślić, że orędzie Ewangelii skierowane jest do wszystkich ludzi (por. Ga 

3,28:                   "Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka 

wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w 

Chrystusie Jezusie.") 

Jednak gdy Symeona charakteryzuje głównie przez jego własne słowa, Annie 

poświęca Łukasz niezwykle długi opis4. 

Imię Anna (hebrajskie "Hannah") przywołuje skojarzenia z matką Samuela. 

 
4 Przedstawiając Łukaszowy opis Anny, opieram się na pracy A. Garcii Serrano, Anna's Characterization in Luke 
2,36-38: A Case of Conceptual Allusion?, "Catholic Biblical Quarterly 2014 



Łukasz nie tylko informuje nas o jej rodzinie i pokoleniu, z którego pochodzi, lecz 

także dodaje, że od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała 

wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. 

 

 

 

Ten opis mówi nam zatem, że jeśli Maryja reprezentuje Izrael jako dziewica, Anna 

reprezentuje Izrael jako wdowa ("osiemdziesiąt cztery"5 to dwanaście razy siedem                  

(84 = 12x7), a więc liczba pokoleń Izraela pomnożona przez siedem, czyli liczbę 

oznaczającą pełnię i doskonałość). 

W ten sposób wypełnia się proroctwo Izajasza: "Nie wspomnisz już hańby twego 

wdowieństwa. Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię - 

Pan Zastępów; Odkupicielem twoim - Święty Izraela" (Iz 54,4-5; zob. też 62,4-

5.12). 

Izajasz przedstawia Boga i Pana jako Oblubieńca i Odkupiciela Izraela, to znaczy 

jako krewnego, który dokonuje wykupu bezdzietnej wdowy, biorąc ją za żonę (zob. 

Rt 4,5-6,14). 

Anna mówi o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia (odkupienia6) 

Jeruzalem. To Jezus jest tym oczekiwanym wyzwolicielem i odkupicielem ludu                      

(zob. Łk 1,68) i sam siebie nazywa "Oblubieńcem" (5,34). 

 

[2, 39-40] A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do 

Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, 

napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. 

 

Gdy Maryja i Józef wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego (o czym 

Łukasz przypomina nam po raz piąty, zob. 2,22-24,27), wrócili do swego miasta - 

Nazaretu   (zob. 1,26; 2,4). 

Tam Dziecię rosło i nabierało mocy, podobnie jak Jan (1,80). 

Ponieważ Jezus jest większy niż Jan, Łukasz pisze także o Jego mądrości i o tym, 

że łaska Boża spoczywała na Nim, podobnie jak na jego matce (1,30). 

 

 
5 Osiemdziesiąt cztery lata może oznaczać także okres jej wdowieństwa, co by oznaczało, że liczyła sobie 
około stu pięciu lat (w tym: około czternaście lat dziewictwa, siedem lat życia małżeńskiego (14+7+84 = 105). 
Taki wiek osiągnęła Judyta, która podobnie jak Anna była wdową i o której było powszechnie wiadomo, że 
pości (Jdt 8,6; 16,23) 
6 Biblia Lubelska 



Podsumujmy: ofiarowanie Jezusa prowadzi czytelników z powrotem do 

świątyni, w której ogłoszone zostaje Jego przyszłe cierpienie i powszechna misja 

zbawienia. 

 

 

 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Łk 2,21-40) 

 

 

Znak sprzeciwu. 

Karol Wojtyła, jeszcze jako biskup krakowski, pisał: "Czyż Jezus nie jest dzisiaj 

światłością na oświecenie ludzi, a zarazem znakiem, któremu się sprzeciwiają?"7 - 

innymi słowy, kimś, kto napotyka sprzeciw. 

 

➢ Czy pozwalam światłu Jezusa jaśnieć, czy raczej sprzeciwiam się 

lub opieram się mu? 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   

➢ Orygenes 
 

Wzór starca Symeona 
 

 

Należy szukać właściwego motywu dla tego wielkiego daru Bożego, dla którego 

Symeon, mąż świątobliwy i podobający się Bogu – jak napisano w Ewangelii –  i 

wyglądający pociechy Izraela, otrzymał odpowiedź od Ducha Świętego, że nie umrze, 

nim wpierw nie ujrzy Pomazańca Pańskiego (Łk 2, 25nn).  

Na cóż mu było widzieć Chrystusa? Czy to tylko było w obietnicy, że miał Go 

ujrzeć, i z tego ujrzenia nie miał odnieść żadnego pożytku, czy też w tym był ukryty jakiś 

dar godny Boga, na który błogosławiony Symeon zasłużyłby i miał go otrzymać? 

 
7 Kardynał Karol Wojtyła, Znak sprzeciwu, Znak, Kraków 1995, s. 233 



 

„Niewiasta dotknęła się kraju szaty Jezusa i została uzdrowiona” (Łk 8, 44). 

Jeśli ona z dotknięcia kraju szaty miała tak wielki pożytek, to co należy sądzić                           

o Symeonie, który przyjął Dziecię w swe ramiona i trzymając Je na rękach radował się              

i cieszył, widząc, że ma na swych rękach Maleńkiego, który przybył, aby uwolnić 

jeńców, a jego samego miał uwolnić z więzów ciała. Wiedział bowiem, że jedynie Ten, 

którego trzymał w ramionach, może sprawić, że opuści więzienie ciała, mając nadzieję 

życia wiecznego. 

 I dlatego mówi do Niego: „Teraz pozwalasz odejść, Panie, słudze Twojemu                    

w pokoju”, jak długo bowiem Chrystusa nie trzymałem, jak długo nie obejmowałem Go 

swoimi rękami, byłem zamknięty i nie mogłem wyjść z więzów.  

To zaś trzeba rozumieć nie tylko o Symeonie, ale i o całym rodzaju ludzkim.                  

Jeśli ktoś schodzi ze świata, jeśli komuś pozwala się odejść z więzienia i z domu jeńców, 

aby poszedł tam, gdzie się króluje, niech weźmie Jezusa w swe ręce, niech otoczy Go 

swymi ramionami, niech Go trzyma na swych piersiach, a wtedy dopiero pełen radości 

będzie mógł pójść tam, gdzie pragnie. 

Rozważcie, jak uprzednio rozrządzono, by Symeon zasłużył na to, by trzymać w 

ramionach Syna Bożego. Najpierw otrzymał obietnicę od Ducha Świętego, że nie ujrzy 

śmierci, zanim nie zobaczy Pomazańca Pańskiego. Następnie nie po prostu                                     

i przypadkiem wszedł do świątyni, lecz wszedł do niej w Duchu Bożym.  

 

 Ktokolwiek zaś jest wiedziony Duchem Bożym, ten jest synem Bożym (Rz 8, 14).  

 

Przeto Duch Święty prowadził go do świątyni Pańskiej.  

 

Ty także, jeżeli chcesz trzymać Jezusa i objąć Go rękoma, i stać się godnym, aby 

wyjść z więzienia, podejmuj wszelki wysiłek, abyś mając za kierownika Ducha, 

przyszedł do świątyni Boga. Oto teraz stoisz w świątyni Pana Jezusa, to jest w Jego 

kościele, a jest to świątynia zbudowana z żywych kamieni (1 P 2, 5). Stoisz zaś w 

świątyni Pana wtedy, gdy życie twoje i całe postępowanie twoje jest godne imienia, które 

otrzymujesz od Kościoła.  

 

Jeśli przyjdziesz do świątyni w Duchu, znajdziesz Dzieciątko Jezus, podniesiesz Je             

w swoich ramionach i powiesz: „Teraz, o Panie, pozwalasz odejść słudze 

Twojemu w pokoju według słowa Twojego”. 

 

 Bacz jednak, aby pokój został dodany tak do odejścia, jak i do rozwiązania życia. 

Nie mówi bowiem [Symeon]: chcę, by mi pozwolono odejść, ale dodaje, by pozwolono 

odejść w pokoju. To bowiem zostało także obiecane błogosławionemu Abrahamowi:       



„Ty zaś odejdziesz do ojców swoich w pokoju, przeżywszy szczęśliwą starość” 

(Rdz 15, 15). 

 

 A kto umiera w pokoju, jeśli nie ten, kto ma Boży pokój, który przewyższa wszelki 

umysł i strzeże serca (Flp 4, 7) tego, który go posiada? Któż odchodzi z tego świata  w 

pokoju jak nie ten, który rozumie, że Bóg był w Chrystusie, jednając z sobą świat                    

(2 Kor 5, 19) i nie ma nic wrogiego i przeciwnego Bogu, lecz przyjął wszelki pokój                     

i zgodę dzięki swym dobrym czynom i tak może odejść w pokoju do świętych ojców, do 

których także odszedł i Abraham. 

 

Ale po cóż mówić o ojcach? Idzie się przecież do samego króla patriarchów i Pana, 

do Jezusa, o którym powiedziano: „Lepiej jest umrzeć i być z Chrystusem”                      

(Flp 1, 23).  

 

Ten zaś ma Jezusa, kto ośmiela się mówić: „Żyję, lecz nie ja, żyje we mnie 

Chrystus” (Ga 2, 20). 

 

 Abyśmy i my, którzy stoimy w świątyni, trzymamy się Syna Bożego i obejmujemy 

Go, stali się godnymi uwolnienia i mogli udać się do lepszej rzeczywistości, módlmy się 

do wszechmogącego Boga.  
 

Módlmy się także do tegoż maleńkiego Jezusa, którego pragniemy trzymać w 

ramionach i z Nim rozmawiać. Jemu chwała i panowanie po wszystkie wieki wieków. 

Amen (1 P 4, 11). 
 

 

➢ św. Jan Damasceński 
 

 

A duszę twą przeniknie miecz 
 

 

Błogosławiona [Maryja], uznana za godną darów przechodzących naturę, potem w 

czasie męki Syna zniosła boleści w zamian za te, które ją ominęły przy rozwiązaniu.  
 

Wtedy bowiem na widok godnej złoczyńcy śmierci Tego, którego jako Boga 

porodziła, doznała w macierzyńskim współcierpieniu rozdarcia duszy i uczuła się 

przeszyta bólem swoich myśli niby mieczem.  
 

Tak należy rozumieć ową przepowiednię: „A duszę twą przeniknie miecz”                 

(Łk 2, 35). Żałość jej jednak przeszła niebawem w radość Zmartwychwstania, 

wieszczącą, że Bogiem był Ten, który umarł co do ciała. 

 



 
 

 

I czytanie :  Syr 3, 3–7 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby 

skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie 

modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto 

posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce: jak panom służy tym, co go 

zrodzili. 
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢ św. Ambroży 

 

Błogosławieństwo dzieci 

  

Otrzymali upomnienie również rodzice, aby dziękowali tak za urodzenie, jak i za 

zasługi dzieci. Niemałym to jest darem Boga: danie dzieci, krzewicieli rodu i dziedziców 

majątku. Czytaj, jak Jakub się cieszył z urodzenia dwunastu synów (Rdz 49, 28). 

Abraham otrzymuje syna (Rdz 21, 2), Zachariasz ostaje wysłuchany.  

Boski więc to dar płodności rodziców.  

Niechaj więc ojcowie dziękują, że porodzili; dzieci – iż się urodziły, matki – iż zostały 

uczczone nagrodami małżeństwa; dzieci bowiem są zapłatą za ich trudy.  

Niechaj odmłodzona ziemia chwali Pana, niechaj czyni to świat, bo jest poznawany; 

Kościół – bo wzrasta liczba pobożnego ludu. Nie na darmo zaraz na początku Księgi 

Rodzaju z rozkazu Boga jest zawarte małżeństwo (Rdz 2, 24).  

Czyż nie po to, aby obalić herezję? Tam bowiem Bóg potwierdził małżeństwo, gdy 

połączył obie strony. Tak wynagradza, iż którym niepłodność dzieci odmówiła, dała im 

je [jak Zachariaszowi i Elżbiecie] litość Boga .  

 

➢ św. Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Dzieci są własnością najcenniejszą 

  



Słuchajcie tego, ojcowie i matki, że wychowanie dzieci nie będzie dla was bez zapłaty. 

Mówi o tym [Paweł]: „Mając świadectwo w dobrych uczynkach, jeśli synów 

wychowacie” (1 Tm 5, 10). Wśród innych zasług i to kładzie.  

Albowiem nie małą to rzecz synów danych przez Boga, Bogu ofiarować. Jeśli będą 

mieć dobrą podstawę i dobre fundamenty budowy, otrzymają wielką zapłatę, jak znowu 

w razie zaniedbania, będą ukarani.  

Wszak i Heli zginął przez swoich synów, trzeba ich było bowiem upominać. 

Wprawdzie ich upominał, ale nie tak, jak należało i nie chcąc się im naprzykrzać, zgubił                

i ich, i siebie.  

Słuchajcie tego ojcowie! Wychowujcie swych synów z wielką uwagą w nauce                       

i upomnieniach Pana... Wielki mamy depozyt w synach. Troszczmy się przeto o nich                      

i czyńmy wszystko, aby nas zły duch nie pozbawił tego.  

Teraz zaś robimy wszystko przeciwnie. Aby włość była dobra i ażeby ją powierzyć 

mężowi wiernemu, czynimy wszystko i szukamy: i poganiacza osłów, i poganiacza 

mułów, i zarządcy, i kasjera jak najżyczliwszego; przy tym zaś, co posiadamy 

najcenniejszego ze wszystkiego, przy synu, nie patrzymy na to, by go powierzyć komuś, 

kto potrafi ustrzec jego czystość.  

A przecież syn jest własnością cenniejszą od wszystkiego i wszystko dla niego 

gromadzimy. Troszczymy się jednak o majątek dla synów, o nich samych nie .  

➢ św. Augustyn 

 

Ojciec w domu spełnia urząd jakoby biskupa 

  

Gdy przeto, bracia, słyszycie słowa Pana: „Tam gdzie ja jestem i mój sługa będzie”, 

nie myślcie tylko o dobrych biskupach i członkach kleru.  

I wy też w miarę swojej możności usługujecie Chrystusowi, żyjąc dobrze, dając 

jałmużnę, Jego imię i naukę głosząc komukolwiek możecie, aby każdy ojciec rodziny, 

pomny na to imię, pamiętał, jakie ojcowskie uczucie dla swej rodziny mieć powinien.  

Niech wszystkich swoich bliskich upomina w tym, co dotyczy Chrystusa i życia 

wiecznego, niech naucza o tym, zachęca do tego, karci, okazuje im życzliwość                                          

i utrzymuje ich w karności.  

W ten sposób i w swoim domu niby w kościele i niby biskup spełnia swój urząd, 

służąc Chrystusowi, aby oni wszyscy w Nim żyli wiecznie.  

 

 



 

 

 

 

Czego nauczył nas rok 2020? 
Duchowe lekcje ks. Mike'a Schmitza na Nowy Rok 

(Miesięcznik "Słowo wśród nas" styczeń 2021) 
 

➢ Przy tak wielu niepokojących doniesieniach medialnych oraz licznych 

konfliktach – także pomiędzy wierzącymi – na tle ważnych wydarzeń 

minionego roku, jakich rad chciałby ksiądz udzielić katolikom na rok 

2021?  

Jeżeli zastanowimy się nad naszą reakcją na wiadomości podawane w mediach w 

2020 roku, zauważymy, że wielu z nas szukało wiarygodnych informacji i nie chciało 

być jedynie biernymi obserwatorami.  

Jednak w końcu poświęcaliśmy tyle czasu na pochłanianie informacji, że nie 

starczało nam go już na działanie. Istnieje coś takiego jak obszar zainteresowań, 

który może być praktycznie nieograniczony. Możemy przez cały dzień śledzić media 

i żyć tym, co dzieje się w kraju i na świecie. Jednak wtedy bardzo łatwo popaść w 

osądzanie „tamtych” i ferowanie wyroków: „Oni nie powinni tak powiedzieć.                

Rząd powinien zrobić to i to. Gdyby zrobili to wcześniej…”.  

Jeśli jednak zamiast na obszarze naszych zainteresowań bardziej skupimy się na 

obszarze naszych wpływów, przekonamy się, że troszczymy się o wiele spraw, ale 

niewiele jest takich, w których rzeczywiście możemy coś zrobić.  

Obszar zainteresowań jest ważny, bo dostarcza nam wiedzy.  

Ale jeśli żyjemy w nim przez cały czas, w dużej mierze ogranicza to nasz wpływ 

na świat realny. W niektórych przypadkach możemy nawet zaniedbywać ludzi czy 

sprawy, za które jesteśmy odpowiedzialni.  

Patrząc wstecz na miniony rok, możemy postawić sobie pytanie:  

❖ Czy bardziej angażowałem się w obszarze zainteresowań czy w obszarze 

wpływów?                             

❖ Czy poświęcałem czas na to, by tylko więcej się dowiedzieć w dziedzinach, 

które mnie interesowały, czy na to, by załatwiać sprawy, na które miałem 

rzeczywisty wpływ?  

 

 



 

 

 

➢ W jaki sposób możemy korzystać z pomocy Jezusa odczytując informacje, 

które będą do nas docierać w 2021 roku, i działając na ich podstawie?  

Wiele z tego, co czytamy czy oglądamy w mediach – także różne dane – w istocie 

nie jest czystą informacją, ale informacją już zinterpretowaną przez określony 

pryzmat. Często podaną tak, żeby wywołała konkretne emocje w odbiorcach.  

Jest raczej mało prawdopodobne, abyśmy dowiadując się czegoś czy gromadząc 

fakty spontanicznie rozumieli to tak, jak rozumie to Jezus.  

Zatem po pierwsze, przynieśmy to, co słyszymy czy czytamy, do Jezusa. 

Zapytajmy Go na modlitwie: „Panie, jak Ty widzisz tę sytuację?”. Powiedzmy Mu na 

przykład o swoim oporze wobec konkretnych wydarzeń i zapytajmy Go z otwartym 

sercem, czy na pewno dobrze je rozumiemy. Być może rzeczywiście mamy do 

czynienia z „chorą” sytuacją czy trudną osobą – ale niewykluczone również, że nasze 

serce wymaga dostrojenia do serca Jezusa.  

Jak możemy poznać serce Jezusa? Po pierwsze spędzając z Nim czas – na 

modlitwie, na adoracji, wszędzie tam, gdzie można Go spotkać. Ale mamy też księgę 

Jego życia, Biblię. Potraktujmy niezwykle serio to, co Pismo Święte mówi o Bogu 

Ojcu, Synu Bożym i Duchu Świętym, przyglądając się ze szczególną uwagą temu, co 

czynią. Przeanalizujmy relację Boga z Jego ludem, Izraelem. 

Rozważmy na modlitwie życie Syna Bożego na ziemi. Przemedytujmy czyny 

Apostołów dokonane pod natchnieniem Ducha Świętego. Jeśli będziemy nie tylko 

tak po prostu czytać Pismo Święte, ale będziemy czytać je z wiarą, zbliżymy się do 

serca Jezusa i zrozumiemy, co czuje.  

➢ Jak możemy wcielić w życie to zrozumienie i poszerzyć nasz obszar 

wpływów, aby przeciwdziałać złu, jakim jest na przykład rasizm?  

W 2020 roku otrzymałem kilka osobistych wskazówek od czarnych braci i sióstr, 

którzy szczerze rozmawiali ze mną o cierpieniach, jakich doświadczali.  

Jedna z lekcji, jaką sobie przyswoiłem, to potrzeba zrozumienia konkretnych 

sytuacji. Rasizm jest zły w teorii, ale druzgocący dla konkretnej osoby. Jeśli nie masz 

doświadczenia w tej dziedzinie, posłuchaj kogoś, kto je ma.  

Ks. Josh Johnson z Luizjany, mój przyjaciel i brat w kapłaństwie, mówił mi o 

arcybiskupie z Baton Rouge, który dowiedział się, że w pewnym rejonie jego diecezji 

ubywa czarnych parafian.  

Dociekając, dlaczego tak się dzieje, odkrył, że tamtejsi katolicy organizują 

imprezy parafialne w wiejskim klubie tylko dla białych. Zareagował na to listem 



pasterskim na temat rasizmu, wyraźnie zaznaczając, że żadna instytucja katolicka nie 

powinna organizować takich spotkań. Jego list doprowadził do zmiany nieetycznych 

zasad stosowanych przez klub.  

Ks. Josh opowiadał mi też o otwartej postawie dyrektorki pewnej szkoły 

katolickiej. Kiedy w tej szkole zaczęły ujawniać się rasistowskie postawy niektórych 

osób, dyrektorka spotkała się z rodzinami czarnoskórych uczniów, aby dowiedzieć 

się, jakie punkty szkolnego regulaminu są pretekstem do krzywdzących nadużyć 

wobec ich dzieci.  

Okazało się między innymi, że niektórym z uczennic grożono zawieszeniem z 

powodu fryzur ze splecionych warkoczyków, o czym dyrektorka nie miała nawet 

pojęcia! Łatwo jest pomyśleć, że skoro sam nigdy nie wygłaszałem rasistowskich 

tekstów, to w związku z tym jestem w porządku. Ale w tym roku dowiedzieliśmy się, 

czym są grzechy zaniedbania.  

Na przykład jedna z czarnoskórych studentek uświadomiła mi, że przez cztery czy 

pięć lat, jakie spędziła na kampusie, ani razu nie wspomniałem w kazaniu o grzechu 

rasizmu. Jest to dziedzina, w której jako kapłan muszę dokonać korekty i sądzę, że 

każdy z nas może odkryć u siebie obszary wymagające poprawy.  

➢ Zeszłoroczna pandemia COVID-19 zmieniła nasze widzenie wielu spraw. 

Co księdza zdaniem Bóg pokazał nam poprzez te wydarzenia?  

Pandemia wywołała spustoszenie w życiu milionów ludzi i powinniśmy wydobyć 

z niej ważną lekcję. Większość z nas żyje w iluzji, że mamy przed sobą bezpieczną 

przyszłość, a teraz odkrywamy, że nic nie jest zagwarantowane.  

Każdy wschód słońca jest dla nas darem.  

W Liście św. Jakuba Apostoła czytamy: „Teraz wy, którzy mówicie: «Dziś albo 

jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać 

handel i osiągniemy zyski», wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. (...) 

Zamiast tego powinniście mówić: «Jeżeli Pan zechce, a będziemy żyli, zrobimy 

to lub owo»” (Jk 4,13-15).  

To niezwykle ważne, abyśmy starali się na co dzień żyć zgodnie w wolą Bożą, 

ponieważ nasze życie i nasze rozkłady zajęć nie są tak przewidywalne, jak sądzimy. 

Nie chodzi o to, żeby nastawiać się na najgorsze, popadać w rozpacz, ale by żyć                    

w obecności Boga.  

Niezależnie od okoliczności, jakie Bóg dopuści w naszym życiu, zawsze możemy 

dochować Mu wierności. Możemy pełnić Jego wolę, ponieważ On jest obecny                        

i działa.  

Dobrze jest mieć plany na rozpoczynający się rok, ale niech będą one przeniknięte 

codzienną żywą ufnością w Boży plan. Bóg jest głęboko, intensywnie zaangażowany 



w życie. Możemy szukać Jego woli każdego dnia i każdej godziny. A wtedy nawet 

gdy nasze plany zawodzą, a nasze pragnienia nie zostają spełnione, nie burzy to 

naszej wiary, nadziei i ufności.  

Nawet jeśli 2021 rok będzie wyglądał zupełnie inaczej niż byśmy tego chcieli, to 

przecież rok 2020 nauczył nas, że Bóg jest wciąż przy nas obecny.  

Jest obecny zarówno pośród pandemii, jak i wśród zwyczajnych wydarzeń życia. 

Działa także wtedy, kiedy dzieją się tragedie, kiedy cierpią ludzie, w każdym bez 

wyjątku czasie. Jesteśmy wezwani, by być Mu wierni i ufać Mu w każdych 

okolicznościach.  

 

➢ Czego zdaniem ks. Mike’a nauczył nas rok 2020?  

 

LEKCJA NR 1: Skup się na tym, co możesz zrobić, a nie na pasywnym 

śledzeniu wiadomości.  

LEKCJA NR 2: Odpowiadaj na potrzeby świata w zjednoczeniu z Chrystusem.  

LEKCJA NR 3: Bóg działa także w trudnych doświadczeniach. Ufaj Mu!  

 

 

 


