
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

13 grudnia 2021 
 

Lb 24,2-7.15-17a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Gdy więc podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich 

pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia 

Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; wyrocznia 

tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, 

a oczy mu się otwierają. Jakubie, jakże piękne są twoje namioty, 

mieszkania twoje, Izraelu!  Jak szerokie doliny potoków, jak ogrody nad brzegiem 

strumieni lub jak aloes, który Pan sadził, i jak cedry nad wodami.  Płynie woda                  

z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą; król jego wiele mocniejszy niż Agag, 

królestwo jego w górę wyniesione.  

 I wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia 

męża, który wzrok ma przenikliwy;  wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który 

ogląda widzenie Wszechmocnego, a w wiedzy Najwyższego ma udział, który pada, 

a oczy mu się otwierają.  Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z 

bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba , a z Izraela podnosi się berło.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Piękne namioty? Nawodnione, bujne ogrody? 

Wysokie cedry? Obfitość życiodajnej wilgoci? 

Cały ten opis wydaje się śmiechu warty!  

Łatwo jest odczytać proroctwo Balaama jako pocieszające słowa nadziei, 

przeoczając przy tym humorystyczny aspekt tego fragmentu.  

Kiedy Balaam wypowiada te słowa, Izraelici są zaledwie żałosną garstką 

nomadów, byłymi niewolnikami błąkającymi się po pustyni. Jednak Balaam patrząc 

na Izraelitów nie widział ich takimi, jakimi byli w tym momencie. Widział ich już 

takimi, jakimi się staną. I to dlatego ten fragment jest przepełniony nadzieją.  

 



Tak właśnie patrzy na nas Bóg. 
 Nie widzi grzechów, ale krew swego Syna, obmywającą nas do czysta.  

 Nie widzi naszych słabości i upadków; widzi swoje dzieci przyodziane 

w moc i godność Chrystusa.  

 Patrząc z nieba, widzi nas czystych i napełnionych swoim Duchem.  

Tak patrzy również na ciebie! 

Bóg zawsze widzi cię w świetle swego doskonałego planu i zamiarów co do twego 

życia. Tak często koncentrujemy się na tym, co nam się w życiu nie udało i na 

swoich ciemnych stronach. Jednak wcale nie musimy wciąż rozpamiętywać 

minionych i obecnych problemów, grzechów i trudności. Jesteśmy kimś o wiele 

większym niż suma naszych kłopotów. Dlaczego?  

Ponieważ jesteśmy ukochanymi dziećmi wszechmogącego Boga.  

Ta wspaniała prawda uwalnia nas od niepokoju. Pomaga cieszyć się udzielonymi 

nam przez Boga darami i talentami. Pozwala patrzeć w przyszłość z radosnym 

oczekiwaniem na to, co On dla nas przygotował.  

 Co więc możesz dziś uczynić w odpowiedzi na ten wspaniały fragment?  

Możesz wychwalać Boga, który przyjął cię za swego syna czy córkę. Jesteś cenny 

w Jego oczach, wybrany i ukochany przed założeniem świata. Należysz do Bożej 

rodziny i stąd płynie twoja wielka godność.  

Nic nie jest w stanie odebrać ci twego miejsca w Bożym domu. Nic nie jest w 

stanie sprawić, by Bóg wyparł się ciebie lub cię porzucił. Uraduj się więc dziś tym, 

kim jesteś – i kim masz się stać według Bożych planów!  

„Ojcze, wychwalam Cię za Twoją moc i Twoją niepojętą miłość.”  

Ps 25,4-9    Mt 21,23-27 

 Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi 

ludu z pytaniem: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?  Jezus im 

odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja 

powiem wam, jakim prawem to czynię.  

Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się 

między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie 

uwierzyliście mu? A jeśli powiemy: od ludzi - boimy się tłumu, bo wszyscy uważają 

Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. On również im 

odpowiedział: Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. 
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„SŁOWA BOŻEGO” 
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Mt 21, 28-32 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do 

pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!  Ten odpowiedział: 

Idę, panie!, lecz nie poszedł.  Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten 

odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch 

spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, 

powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa 

niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście 

mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, 

ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Gdybyśmy mieli podsumować dzisiejszą przypowieść Jezusa jednym zdaniem, 

mogłoby ono brzmieć następująco:  

Nawrócenie wymaga przemiany umysłu i serca. 

Tak właśnie stało się z pierwszym synem – odmówił, gdy ojciec polecił mu 

pracować w winnicy, ale później przemyślał sprawę i poszedł. Podobnie „celnicy                  

i nierządnice” – ludzie wiodący grzeszne życie – słysząc Janowe wezwanie odwrócili 

się od grzechu i uwierzyli Bogu.  

Dlaczego więc starszym i uczonym w Piśmie było tak trudno przestawić swoje 

myślenie i uwierzyć w to, co głosił Jan Chrzciciel – a po nim Jezus?  

Szczerze mówiąc, nikomu z nas nie jest łatwo 

zmienić swój punkt widzenia. 

O wiele prościej i wygodniej jest stać na pewnym gruncie dotychczasowych 

poglądów, niż wypuszczać się na niespokojne wody niepewności i zmian.  



Jeśli jednak nie będziemy otwarci i chętni do nauki, Bóg, który dał nam wolną 

wolę, nie będzie mógł nakłonić nas do spojrzenia na rzeczywistość z Jego 

perspektywy.  

Otwarcie na zmianę myślenia wymaga także pokory, ponieważ zmusza do 

konfrontacji z własnymi słabościami i błędnymi założeniami. Choć jest to dla nas 

bolesne, nie powinno być niczym zaskakującym. Nasze ludzkie osądy mogą być 

zaburzone przez ulotne wartości tego świata, fałszywe oskarżenia diabła, czy dawne 

grzechy. Te i inne wpływy mogą do tego stopnia zmanipulować nasze myślenie, że 

całkowicie rozminiemy się z prawdą.  

 Co możemy więc zrobić, żeby lepiej wsłuchać się w Boga i pozwolić 

Mu przemieniać nasze myślenie?  

Po pierwsze, prośmy Go pokornie w modlitwie, aby pokazał nam, które z 

naszych poglądów i postaw wymagają korekty. To z kolei doprowadzi nas do skruchy 

lub po prostu do zmiany spojrzenia na daną osobę, relację czy sytuację.  

Po drugie, miejmy ciągle w pamięci słowo Pana: „Myśli moje nie są myślami 

waszymi ani wasze drogi moimi drogami” (Iz 55,8). Im głębiej zrozumiemy tę 

prawdę, tym łatwiej będzie nam odkrywać Boży sposób myślenia i postrzegania 

rzeczywistości.  

Także i to odkrycie może przekonać nas, że potrzebujemy przemiany serca i umysłu 

– i że Bóg może nam w tym pomóc!  

 

„Jezu, pomóż mi wyrzec się wszelkich poglądów, które są 

sprzeczne z Twoimi myślami.” 

 

So 3,1-2.9-13     Ps 34,2-3.6-7.17-19.23 
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Iz 45, 6b-8.18.21b-25 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Ja jestem Pan, i nie ma innego. Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, 

sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to 

wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech 

obłoki z deszczem ją wyleją! Niechajże ziemia się otworzy, niechaj 

zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, jestem tego 

Stwórcą.  

Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba, On Bóg, który ukształtował i 

wykończył ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz 

przysposobił na mieszkanie: Ja jestem Pan i nie ma innego. 

Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg 

sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną.  Nawróćcie się do Mnie, by się 

zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! Przysięgam 

na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. 

Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać 

będzie, mówiąc: Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do Niego przyjdą 

zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zżymali. W Panu uzyska swe prawo i 

chwały dostąpi całe plemię Izraela.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wielu spośród Izraelitów, którzy powrócili do ojczyzny po wygnaniu babilońskim, 

nosiło w sobie ślady niewoli. Owszem, sprawiedliwość wzięła wreszcie górę i ich 

niedola dobiegła końca – jak opisuje to dzisiejsze pierwsze czytanie – ale wielu nie 

dowierzało, że Bóg w dalszym ciągu chce działać w ich życiu.  

Podobnie jak każdy, kto ma za sobą traumatyczne doświadczenia, zmagali się z 

bolesnym wspomnieniami, poczuciem winy i własnej niegodności oraz niepokojem o 

przyszłość.  



Wówczas prorok, widząc przygnębienie ludu, zawołał: „Niechaj ziemia się 

otworzy, niech zbawienie wyda owoc!” (Iz 45,8).  

Bóg wylewa swoją sprawiedliwość, swoje miłosierdzie, swoją łaskę! 

Otwórzcie serca na ich przyjęcie!  

Przyjmijcie ten łagodny deszcz, który ma moc uzdrowić wasze dusze! 

Jego wołanie jest aktualne po dziś dzień. Boża sprawiedliwość wciąż spływa jak 

deszcz „na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,45), a Pan wciąż zachęca nas 

do jej przyjęcia.  

Każdego dnia, w każdej chwili, każdy człowiek na ziemi może usłyszeć to wołanie: 

„Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić” (Iz 45,22).  

Wołanie to dociera do pacjenta onkologicznego w szpitalu, do więźnia w celi 

śmierci, do kobiety z depresją poporodową i małżeństwa z trudem wiążącego koniec z 

końcem. Dociera do przedsiębiorcy uwikłanego w podejrzane transakcje, do 

przerażonego żołnierza na froncie, do męża, którego niewierność wyszła na jaw, i do 

nastolatka zagrożonego narkomanią.  

 Nie ma osoby, której Bóg nie chciałby uzdrowić, wyzwolić, 

pocieszyć, umocnić i prowadzić.  

Niech ta prawda, podobnie jak Boża sprawiedliwość, przeniknie do twego serca.  

 Niech da ci nadzieję na Boże wsparcie dla znanych ci osób, cierpiących 

na ciele czy na duszy.  

 Niech da ci ufność, abyś wytrwale powierzał ich sprawy Panu na 

modlitwie.  

W żadnym wypadku nie przestawaj prosić Boga o to, by ich uzdrowił, opiekował 

się nimi i doprowadził ich do nawrócenia.  

Ale módl się także o to, by otworzyli swoje serce dla Pana i przyjęli Jego łaskę. A 

jeśli już o tym mowa, proś Pana także o otwarcie twego własnego serca. Nie ma końca 

łaskom, których On pragnie ci udzielać!  

 

„Panie, niech Twoja sprawiedliwość znajdzie dziś drogę do serca każdego 

człowieka!” 

 

Ps 85,9-14   

 

 



 Łk 7,18b-23 

 

Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów  i posłał ich do Pana 

z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy 

oczekiwać?  Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do 

Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy 

oczekiwać?  

W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i [uwolnił] od złych 

duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem.  Odpowiedział im więc:  

Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok 

odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; 

umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.  

 A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.  
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Iz 54, 1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  Śpiewaj z radości, niepłodna, któraś nie rodziła, wybuchnij weselem i 

wykrzykuj, któraś nie doznała bólów porodu! Bo liczniejsi są synowie 

porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. Rozszerz przestrzeń twego 

namiotu, rozciągnij płótna twego <mieszkania>, nie krępuj się, wydłuż twe 

sznury, wbij mocno twe paliki!  Bo się rozprzestrzenisz na prawo i lewo, twoje 

potomstwo posiądzie narody oraz zaludni opuszczone miasta. Nie lękaj się, bo 

już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej 

zapomnisz o wstydzie twej młodości. I nie wspomnisz już hańby twego 

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

Pan Zastępów; Odkupicielem twoim - Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej 

ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I 

jakby do porzuconej żony młodości mówi twój Bóg: Na krótką chwilę 

porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę.  W przystępie gniewu 

ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą 

się ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel. Dzieje się ze Mną tak, jak za dni 

Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię; tak 

teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie ani cię gromić nie będę.  

 Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale  

miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje 

przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Prawdopodobnie już wiele razy słyszałeś powiedzenie: „Nigdy nie mów nigdy”.  

Często ma ono wydźwięk pesymistyczny – sugeruje, że należy być ostrożnym, bo nie 

wiadomo, co może nas spotkać. Jednak od tej zasady jest jeden wyjątek  

– miłość Boża. Ona nigdy od ciebie nie odstąpi. 



Dwa tysiące lat przed twoim zaistnieniem Bóg posłał swego Syna – który narodził się 

w ludzkim ciele takim jak twoje, żył i umarł – ponieważ cię miłuje. I to nigdy się nie 

zmieni.  

Izraelitów, którzy po raz pierwszy usłyszeli tę obietnicę będąc na wygnaniu, z 

pewnością nachodziła pokusa, by kwestionować Bożą miłość.  

My także możemy mieć wątpliwości, dlatego dobrze jest zastanowić się, kim jest Bóg, 

który kocha nas tak niezachwianą miłością. Bóg jest wszechmogący. To znaczy, że nie 

ma dla Niego rzeczy niemożliwych.  

Ten, który wszystko stworzył, także panuje nad wszystkim i może wszystko 

(KKK, 268).  

 Może nawet kochać cię pomimo twoich grzechów.  

 Może kochać innych poprzez ciebie, nawet jeśli tobie trudno jest ich 

kochać.  

Przywołaj na chwilę przed oczy obraz maleńkiego Jezusa leżącego w żłobie. 

Na zewnątrz wyglądał tak jak każde nowonarodzone dziecko, słabe i całkowicie zależne 

od mamy. My jednak wierzymy, że była w Nim ukryta moc i mądrość Boga. W pełni 

czasów objawił On tę moc pokonując zło przez swój krzyż.  

A wszystko po to, byś wiedział, że Jego miłość nigdy cię nie opuści.  

Bóg jest niezmienny. Jego miłość do ciebie jest stała i niewzruszona. Jego przymioty, 

Jego wola, Jego obietnice nie ulegają zmianom (Ml 3,6).  

Jeśli Bóg coś mówi, przynosi to skutek; jeśli obiecuje coś uczynić, to tego dokona.  

Nie zawsze w taki sposób, jak tego oczekujesz, i nie zawsze wtedy, kiedy wydaje ci 

się to słuszne. Ale to się stanie. A On obiecał, że Jego miłość nigdy cię nie opuści.  

Ten wszechmocny i niezmienny Bóg                                    

chce być dla ciebie źródłem pokoju. 

Chce uciszać twoje serce w chwilach gdy, jak Izrael, zmagasz się z niepewnością i 

cierpieniem.  

 Kiedy twoje grzechy wydają ci się zbyt wielkie, by Bóg mógł je przebaczyć, 

On przypomina ci o swej wszechpotężnej i niezmiennej miłości.  

 Kiedy masz ochotę przyjąć ułomną, zmienną miłość tego upadłego świata, On 

pragnie przygarnąć cię do siebie z wielką czułością (Iz 54,7).  

Taki jest Bóg, którego miłość nigdy cię nie opuści! 

 



 

„Panie, wychwalam Cię za Twoją niezmienną i wszechpotężną miłość!”  

 

Ps 30,2.4-6.11-13    Łk 7,24-30 

 

 Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli 

oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? 

Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy 

noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach.  Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka?                       

Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka.  

 On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, 

aby Ci przygotował drogę. Powiadam wam:  

Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana.               

Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż on. 

I cały lud, który Go słuchał, nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując 

chrzest Janowy.  Faryzeusze zaś i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży względem 

siebie, nie przyjmując chrztu od niego.  
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Mt 1, 1-17 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Rodowód Jezusa Chrystusa,                                               

syna Dawida, syna Abrahama. 

 Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego 

braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem 

Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; 

Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był 

ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla 

Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza.  Salomon 

był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy;  Asa ojcem 

Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; 

Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; 

Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;  Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego 

braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.  

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem 

Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem 

Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda;  Eliud 

ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;  Jakub ojcem 

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

Chrystusem.  

Tak więc w całości  

         od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń;  

                      od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń;  

                                  od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



 Co roku w Adwencie słuchamy podczas Mszy świętej rodowodu 

Jezusa i… często wyłączamy się już po pierwszych zdaniach.  

Wiemy, że skoro jest to genealogia Jezusa, to musi być ważna. Jednak jej długość oraz 

szereg nieznanych imion w niej zawartych sprawiają, że łatwo się rozpraszamy. Zresztą i 

tak przecież zapomnimy większość z nich zaraz po wysłuchaniu Ewangelii.  

 Zastanawiamy się więc, o co właściwie tu chodzi?  

Otóż w rzeczywistości chodzi właśnie o wszystkie te imiona. Jezus nie musiał 

narodzić się z Maryi. Mógł po prostu pojawić się znikąd. A jednak przyszedł na świat 

jako dziecko w konkretnej rodzinie, która miała swoją historię. Każde imię na tej liście, 

od Abrahama przez Dawida aż do Józefa, jest ogniwem w łańcuchu, który doprowadził 

do Jezusa. Za każdym imieniem kryje się osoba, która odegrała niezastąpioną rolę w 

Bożym planie zbawienia.  

To przedziwne, że Bóg nie dystansuje się od ludzkiej historii.  

Angażuje się w każdy jej aspekt. Jeszcze przed założeniem świata szczegółowo 

zaplanował sposób, w jaki Jezus przyjdzie na świat.  

Ale zaplanował również twoje przyjście na świat. Widział cię, zanim jeszcze począłeś 

się w łonie matki, i kochał cię od samego początku. Zostałeś włączony w historię Jego 

rodziny, w kontynuację rodowodu Jezusa.  

Ostatecznym celem narodzin Jezusa w ludzkiej rodzinie jest 

włączenie ciebie – i każdego człowieka – do Bożej rodziny.  

Nie jako dalekich krewnych, ale jako umiłowanych synów i córki, dziedziców 

królestwa niebios. Przez chrzest, czyli nowe narodziny z Ducha Świętego, stałeś się Jego 

dzieckiem.  

Zostałeś włączony w drzewo genealogiczne Zbawiciela!  

Miej w pamięci tę prawdę, przygotowując się do świętowania narodzin Jezusa. 

Dziękuj za to, że jesteś częścią tej historii. Wychwalaj Boga za cud wcielenia Jego Syna i 

za to, że nie jesteś już „obcy (…) bez udziału w przymierzach obietnicy” (Ef 2,12).  

Możesz słuchać Jego głosu i poznawać Jego miłość. Jesteś „współobywatelem 

świętych” i „domownikiem Boga” (Ef 2,19).  

 

„Ojcze, tak nas ukochałeś, że włączasz nas wszystkich do Bożej rodziny. 

Dziękuję Ci całym sercem.” 

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

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

18 grudnia 2021                     
 

Mt 1, 18-24 (Biblia Tysiąclecia) 
 

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

Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za 
sprawą Ducha Świętego.  Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i 
nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.  

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.  

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od 
jego grzechów . A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie 

powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy 

się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę 
do siebie. 

  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Już zaledwie tydzień dzieli nas od świąt Bożego Narodzenia!  

Gdy zaczynamy odliczać dni, liturgia kieruje naszą uwagę ku osobie św. Józefa, 

ziemskiego opiekuna Jezusa.  

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Józefa w przełomowym punkcie jego życia – 

zaręczony z Maryją odkrywa, że nosi Ona dziecko, które nie jest jego. Staje wobec 

tajemnicy, której nie pojmuje, a która w zrozumiały sposób budzi w nim niepokój.  

  Kto z nas na jego miejscu nie byłby wstrząśnięty?  

Ale oto we śnie objawia mu się anioł, którego słowa burzą jego plan potajemnego 

oddalenia Maryi.  

Jednak anioł wcale nie wyjaśnia wszystkiego.  



Zapewnia jedynie Józefa, że jest to Boże dzieło – w którym także Józef ma do 

odegrania swoją rolę. Poleca Józefowi przyjąć Maryję do swego domu i wypełnić rolę 

ojca, nadając dziecku imię Jezus.  

Będąc człowiekiem prawym i posłusznym Bogu, Józef przezwycięża swój niepokój 

i wypełnia polecenia anioła. Jego decyzja ma konkretne konsekwencje. Wraz ze swą 

żoną będzie musiał nauczyć się troszczyć i wychowywać wyjątkowe Dziecko.  

Oboje będą musieli nauczyć się być rodzicami dla Syna Bożego!  

 To oni będą Go uczyli tego, czego uczy się każde ludzkie dziecko – 

mowy, funkcjonowania w rodzinie i społeczności, zwyczajów, pracy i… 

modlitwy.  

 To przecież od nich mały Jezus usłyszy, kim jest Bóg i jak się do Niego 

modlić.  

 Jako ziemski ojciec Józef był dla małego Jezusa uosobieniem 

przymiotów Ojca niebieskiego.  

Wyobraźmy sobie, jak wielka była to odpowiedzialność!  

Jezus widział, jak Józef ofiarnie odkłada na bok swoje własne sprawy, by troszczyć 

się o rodzinę. Widział, jak odważnie stawia czoło wszelkim przeciwnościom losu. 

Widział, jak wiernie wypełnia słowo Boże.  

Taka pokora i odwaga musiały być pociągającym przykładem!  

Józef może być przykładem także dla nas. 

Poproś go o wstawiennictwo, kiedy następnym razem staniesz wobec  wyzwania 

tak wielkiego jak rodzicielstwo, czy nawet tak skromnego jak nowy dzień, ze 

wszystkimi jego nieoczekiwanymi szansami i problemami. Niech przykład Józefa 

doda ci siły i odwagi. 

 

 „Św. Józefie, opiekunie i stróżu Odkupiciela, módl się za nami.”  

 

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

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

19 grudnia 2021                           
 

Mi 5, 1-4a (Biblia Tysiąclecia) 
A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! 

Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a 

pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. 

Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy 
reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą 
Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd 
rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi.  A Ten będzie pokojem..   

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

   Czy wiesz, że w Starym Testamencie jest ponad trzysta 

wersetów wskazujących na Jezusa jako Mesjasza?  

Choćby w dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Micheasz mówi o wielkim 

władcy, który wyjdzie z Betlejem, miasta narodzin Dawida (Mi 5,1).  

Zgadza się to z innymi proroctwami, które także wskazują na to, że Mesjasz będzie 

pochodził z rodu Dawida (2 Sm 7,16; Iz 11,1).  

Słowa Micheasza, jak również innych proroctw, zostały spisane całe wieki przed 

narodzeniem Jezusa. Żydzi z czasów Jezusa, żyjący pod rzymską okupacją, już od 

wielu pokoleń czuwali i modlili się oczekując wypełnienia Bożej obietnicy.  

Teraz jednak  

oczekiwanie dobiegło końca, o czym wiedzą                        

Maryja i Elżbieta. 

Dlatego właśnie w dzisiejszej Ewangelii ogarnia je tak wielka radość. Elżbieta wita 

Maryję głośnym okrzykiem i nawet maleńki Jan Chrzciciel w jej łonie skacze z 

radości (Łk 1,44).  



Może dla ciebie Adwent jest dłużącym się czasem oczekiwania.  

Może czekasz na jakieś słowo od Jezusa, ale nic nie słyszysz.  

Może już od dawna czekasz, aż wysłucha twoją modlitwę, i chciałbyś 

przynajmniej mieć pewność, że w ogóle cię słyszy.  

Może twoje oczekiwanie będzie trwać jeszcze długo po zakończeniu Adwentu.  

Jednak w przeciwieństwie do Żydów sprzed przyjścia Jezusa nie musisz czekać na 

pojawienie się Mesjasza.  

I na cokolwiek czekasz, z pewnością nie musisz czekać na to, by się do ciebie 

przybliżył. On już przybył i kocha cię tak bardzo, że w Eucharystii daje ci swoje 

własne Ciało i Krew.  

Przyszedł na świat po to, aby cię zbawić i zjednoczyć się z tobą.  

Tak więc jeśli nawet wciąż na Niego czekasz, wiedz, że On zawsze dotrzymuje 

swoich obietnic.  

Dziś czeka na spotkanie z tobą w Komunii świętej              

i już samo to jest powodem do radości! 

 

„Panie, napełnij mnie radością, dziś i przy Twoim przyjściu                           

w dzień Bożego Narodzenia.” 

 

Ps 80,2-3.15-16.18-19    Hbr 10,5-10    Łk 2,39-45 

 

 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. Rodzice Jego chodzili co 

roku do Jerozolimy na Święto Paschy.  Gdy miał lat dwanaście, udali się tam 

zwyczajem świątecznym.  Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został 

Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w 

towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i 

znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.    


