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Łk 1, 26-38 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

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

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

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

łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. Ona zmieszała się 

na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do 

Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.   

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On 

wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 

praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 

panowaniu nie będzie końca.  

 Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?              

Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.  

 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w 

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

niemożliwego.  Na to rzekła Maryja:  

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się 

stanie według twego słowa! 

Wtedy odszedł od Niej anioł.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dzisiejsza Ewangelia przywodzi na myśl znajome każdemu obrazy zwiastowania, 

które przedstawiają Maryję spokojną i opanowaną, przyjmującą wolę Bożą co do 

swego życia z pokornie schyloną głową.  

Jest gotowa stać się Matką Mesjasza.  



Nie powinniśmy jednak zapominać o tym, że Maryja, choć wolna od grzechu 

pierworodnego, była jak my w pełni człowiekiem niepozbawionym emocji i 

głębokich uczuć.  

Przyjrzyjmy się bliżej reakcji Maryi na ukazanie się anioła i jego przesłanie.  

Na początku „zmieszała się” i zaczęła pytać, w jaki sposób pocznie Dziecko, 

skoro jest Dziewicą (Łk 1,29). Anioł wprawdzie odpowiada, ale nietrudno sobie 

wyobrazić, że Maryja miała wiele pytań i może nawet obaw jeszcze po jego odejściu.  

Z pewnością przewidywała, że rola Matki Mesjasza nie będzie łatwa. Mogła się 

też niepokoić, jaka będzie reakcja Józefa, Jej rodziny i społeczności, w której żyła. 

Nie była to droga, którą dla siebie zaplanowała; przyjmując ją w wierze, zaczęła nią 

podążać – nawet gdy momentami okazywała się wyboista.  

My także doświadczamy mieszanych uczuć, kiedy Bóg wytycza nam inną drogę 

niż ta, której oczekiwaliśmy. Zdarza się to w życiu każdego z nas. Konieczność 

wyjazdu za pracą daleko od rodziny. Nieplanowana ciąża. Mąż, który odszedł. 

Dziecko, które straciło wiarę…  

Bóg rozumie, że takie sytuacje budzą w nas lęk, złość czy poczucie zawodu. Wie, 

że żadne ludzkie uczucia nie są grzeszne same w sobie i pozostawia nam przestrzeń 

do pracy nad nimi. Obiecuje również być blisko i pomagać nam, aby te emocje nie 

wymknęły się spod kontroli i nie sprowadziły nas na grzeszną drogę.  

Emocje są chwilowe, ale Bóg jest wieczny. On jest zawsze z tobą, nawet w 

najbardziej skomplikowanych kolejach życia.  

Uczyń więc wszystko, aby trwać przy Nim. Proś Go o łaskę do przejścia 

niespodziewanych sytuacji.  

Może nie od razu twoje modlitwy zostaną wysłuchane i nie wszystkie twoje 

pragnienia spełnią się w tym życiu.  

Możesz jednak zaufać, jak Maryja, że Bóg wyznacza ci właściwą drogę i pomoże 

ci dojść do celu.  

 

„Panie, Tobie chcę służyć. W każdej życiowej sytuacji «niech mi się stanie 

według Twego słowa».” 

 

Iz 7,10-14     Ps 24,1-6 
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Łk 1, 39-45 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego 

miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła 

Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w 

jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest 

owoc Twojego łona.  A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do 

mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 

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

uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Co pomogło Elżbiecie rozpoznać w Maryi Matkę Mesjasza, 

rozpoznać Jego przyjście i uradować się tym spotkaniem? 

 Jaka była postawa jej serca? 

 Zbliżając się do Bożego Narodzenia rozważmy fragment Ewangelii mówiący o 

tym. Spróbujmy uczyć się od Elżbiety, abyśmy jak najpełniej weszli w radość tych 

świąt.  

Po pierwsze,  

 Elżbieta była rozmodlona i otwarta na działanie Ducha 

Świętego.  

Dlatego, gdy tylko Maryja przekroczyła próg jej domu, Elżbieta zorientowała się, 

że nosi Ona w łonie Mesjasza. Elżbieta prawdopodobnie spędzała długie godziny na 

modlitwie kontemplując cud własnego poczęcia dziecka w tak późnym wieku i ta 

modlitwa otworzyła ją na obecność i działanie Boga w innych ludziach.  

Spróbuj i ty w tym tygodniu znaleźć czas na rozważanie, w jaki sposób Bóg działa 

w twoim życiu.  



Spróbuj otworzyć się na Jego obecność w tych ostatnich przedświątecznych dniach.  

Po drugie,  

 Elżbieta była otwarta na innych.  

Można by oczekiwać, że będzie skupiona przede wszystkim na sobie i swoim 

dziecku – zwłaszcza po tak długich zmaganiach z bezpłodnością. Ona jednak 

natychmiast ucieszyła się wraz z Maryją Dzieckiem, które się w Niej poczęło.  

Elżbieta pomaga nam zobaczyć, że nasza radość z przyjścia Jezusa okaże się 

większa, jeśli będziemy mniej myśleć o sobie, a bardziej o potrzebach ludzi, których 

mamy wokół siebie.  

Zwróćmy wreszcie uwagę na pokorę Elżbiety, która dziwi się, że spotkał ją tak 

wielki zaszczyt – odwiedziny Matki Pana i możliwość goszczenia Jej u siebie (Łk 

1,43). Znacznie starsza i doświadczona kobieta widzi w młodziutkiej Maryi 

Służebnicę Pańską wybraną przez Boga, która „uwierzyła, że spełnią się słowa 

powiedziane Jej przez Pana” (Łk 1,45) i z otwartym sercem oddaje Jej cześć.  

A potem z prostotą przyjmuje Jej pomoc!  

Pan prosi, abyśmy i my z pokorą przyjmowali dary i przysługi, które nam 

wyświadcza dzięki dobroci ludzi w naszym otoczeniu.  

W dniach dzielących nas od świąt Bożego Narodzenia próbuj przekraczać siebie, 

tak jak czyniła to Elżbieta. Szukaj obecności Pana zarówno w ciszy modlitwy, jak i w 

ludziach, których spotykasz.  

Pokornie przyjmuj Jezusa, w Jego słowie i w Eucharystii.  

I uwierz, że jeśli otworzysz przed Nim swoje serce, On napełni je radością.  

 

„Panie, pomóż mi w to Boże Narodzenie tak uradować się Twoim 

przyjściem, jak radowały się Maryja i Elżbieta.” 

 

Pnp 2,8-14 lub So 3,14-17    Ps 33,2-3.11-12.20-21 
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1 Sm 1, 24-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego 

cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do 

Szilo. Chłopiec był jeszcze mały.  Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed 

Helego. Powiedziała ona wówczas: Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja 

jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do Pana.  

 O tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego 

zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie 

żył, zostaje oddany na własność Panu. I oddali tam pokłon Panu.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jakże często w obliczu trudnych czy nieoczekiwanych okoliczności tracimy z oczu 

właściwy kierunek, rozpraszamy się i przestajemy iść za Panem!  

Czyjeś ostre słowo wpycha nas na ścieżkę użalania się nad sobą, przy byle 

potknięciu bliskiej osoby wpadamy w panikę, jak ona sobie poradzi.  

Jednak przykład Anny pokazuje, że można pamiętać o obecności i wierności Boga 

także pośród licznych życiowych zawirowań.  

Anna przez około trzy lata przygotowywała się na tę chwilę, w której ofiaruje Panu 

swego syna Samuela. Nadszedł wreszcie dzień, w którym odstawiła go od piersi i 

mogła dopełnić złożonej Bogu obietnicy. Wdzięczna za okazaną jej dobroć, 

zaprowadziła chłopca na miejsce, gdzie modliła się o niego, i pozostawiła go tam pod 

opieką kapłana Helego. Odtąd Samuel należał do Pana.  

Zadaniem Helego było przygotowanie go do służby Bogu i całemu ludowi Izraela.  

 Czy jednak nie wydaje ci się dziwne, że Anna powierzyła swego syna temu 

samemu człowiekowi, który cztery lata wcześniej oskarżył ją o pijaństwo, 

gdy wylewała serce przed Bogiem na modlitwie?  



 Czy nie powinna raczej mieć do niego pretensji o fałszywe oskarżenie?  

Jednak zamiast tkwić w niewoli przeszłości, Anna skupiła się na dotrzymaniu 

obietnicy złożonej przez siebie Bogu. A Bóg okazał się wierny. Anna urodziła jeszcze 

piątkę dzieci, a Samuel dorastał napełniając się Duchem Świętym.  

Od Bożego Narodzenia dzielą nas już niespełna trzy dni i z pewnością jest wiele 

spraw, które cię rozpraszają.  

Powierz je krótko Panu w modlitwie, starając się jednak skupić przede wszystkim 

na Nim samym. On przychodzi jako nowonarodzone Dziecię, które pewnego dnia 

odda swe życie, abyś ty mógł żyć wiecznie.  

Adoruj Tego, który jest w żłobie i w twoim sercu. A powierzając Mu wszelkie 

rozproszenia i nieprzyjemne sytuacje, które cię spotykają, naśladuj biblijną Annę.  

Patrz na Pana i na Jego dobroć względem ciebie, a wtedy Jego dobroć zajaśnieje w 

tobie dla innych.  

 

„Jezu, Synu Boży, pomóż mi skupić się na Tobie niezależnie od tego, co w 

tych dniach dzieje się w moim życiu.” 

 

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

Łk 1,46-56 

 

 Wtedy Maryja rzekła:  

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo 

wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd 

wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest 

Jego imię -  a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co 

się Go boją.  On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się 

zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa 

pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.  Ujął się 

za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje -  jak przyobiecał naszym 

ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.  

 Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 
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   Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna.  Gdy jej 

sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, 

cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli 

mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała:  

Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w 

twoim rodzie, kto by nosił to imię.  Pytali więc znakami jego ojca, jak by go 

chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy 

się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił 

wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej 

krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. 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” 
 

Historia nadania imienia Janowi Chrzcicielowi jest tak dobrze znana, że możemy nie 

zauważyć odwagi Elżbiety, która jednym krótkim „nie” przeciwstawiła się całej rodzinie.  

Wszyscy oczekiwali, że zgodnie z tradycją syn otrzyma imię swego ojca Zachariasza. 

Jednak tym jednym „nie” Elżbieta wypełniła polecenie anioła, aby nadać dziecku imię 

Jan.  

 Dlaczego Elżbieta przemówiła z taką pewnością?  

Zobaczmy, co wydarzyło się wcześniej. Jej mężowi ukazał się anioł, który 

zapowiedział narodziny wyjątkowego dziecka. Zaszła w ciążę po wielu latach 

niepłodności. Trzymając swoje dziecko w ramionach wiedziała, że Bóg ma szczególne 

zamiary wobec niej samej oraz jej syna. Była zdecydowana okazać posłuszeństwo Bogu, 

nawet jeśli wymagało to złamania tradycji i narażenia się na niezadowolenie rodziny.  

 



 Czego możemy nauczyć się od Elżbiety?  

Jeśli Bóg jasno wskazuje nam drogę, należy nią pójść – nawet jeśli bliscy nam ludzie 

nie są z tego zadowoleni i wywierają presję, by postąpić zgodnie z ich oczekiwaniami.  

 Na przykład odrzucamy ofertę lukratywnej pracy, ponieważ naszym zdaniem 

etyka firmy pozostawia wiele do życzenia.  

 Nalegamy, by nasze dzieci uczestniczyły we Mszy świętej niedzielnej, choć 

koliduje to z ich treningiem sportowym.  

Cokolwiek o naszych wyborach i decyzjach myślą inni, my kierujmy się przede 

wszystkim tym, czego pragnie od nas Bóg.  

Niewykluczone, że ci, którym trudno było zaakceptować nasze decyzje, sami zobaczą, 

że posłuszeństwo wobec Boga wydało owoc w naszym życiu, a może nawet w życiu ich 

samych. Bóg ma doskonały i niepowtarzalny plan wobec każdego z nas.  

Nawet jeśli ten plan – jak w przypadku Elżbiety – rozwija się w sposób zupełnie 

nieoczekiwany, możemy zaufać, że jest dla nas dobry.  

 Bóg ma wobec nas „zamiary pełne pokoju” (Jr 29,11).  

Elżbieta nigdy nie spodziewała się, jaką przygodą stanie się jej życie. Pewnie nawet 

nie żyła na tyle długo, by zobaczyć wszystkie owoce swojego posłuszeństwa. Radowała 

się jednak dobrocią Boga i przestrzegała Jego przykazań. To liczyło się dla niej 

najbardziej.  

Bóg pisze także historię twojego życia i każda odważna odpowiedź, jakiej Mu 

udzielasz, pomaga Mu ją kontynuować.  

 

„Jezu, pomóż mi iść za Tobą nawet wtedy, gdy spotykam się                                 

z niezrozumieniem innych.” 

 

Ml 3,1-4.23-24     Ps 25,4-5.8-10.14 
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Łk 1, 67-79 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, 
mówiąc: Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił 
go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: jak zapowiedział to 
z dawien dawna przez usta swych świętych proroków,  że nas wybawi od 
nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;  że miłosierdzie okaże 
ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze -  na przysięgę, którą złożył 
ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego,  iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani 
bez lęku służyć Mu będziemy  w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po 
wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo 
pójdziesz przed Panem torując Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie [co 
się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga 

naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi,  by 

zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na 
drogę pokoju. 

 Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia 
ukazania się przed Izraelem. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Zachariasz wiedział, że stoi u progu nowej epoki.  

Kończyło się już wielowiekowe oczekiwanie Izraela na Boże odkupienie, a jego 

rodzony syn został wybrany, aby ogłosić nadejście nowego świtu.  

Z sercem przepełnionym dumą i wdzięcznością trzymał na ręku nowonarodzonego 

syna!  

My także stoimy dziś w przededniu nowej epoki.  

Jutro „nawiedzi nas Słońce Wschodzące z wysoka”                                     

– będziemy świętować narodziny Jezusa, który przyszedł, by 

zamieszkać pośród nas. 

Jego doskonałe posłuszeństwo złamie panowanie grzechu.  



Przez Jego zmartwychwstanie śmierć utraci swe żądło. Jego nauka, aby przebaczać 

tak, jak On nam przebacza, położy kres podziałom. Przed Jego prawem miłości i 

Ewangelią pokoju ustąpi wszelka niesprawiedliwość.  

Oczywiście nawet pobieżne spojrzenie na wiadomości w gazecie upewni nas, że 

pomimo narodzin Jezusa, nic z tego jeszcze się nie wydarzyło.  

Grzech i śmierć, niezgoda i niesprawiedliwość wciąż dręczą rodzaj ludzki, zakradając 

się także do zakamarków naszych serc.  

Podobnie jak Zachariasz, wciąż jeszcze oczekujemy dnia naszego pełnego odkupienia, 

tego prawdziwego „jutra”, kiedy Jezus wreszcie powróci w chwale.  

Do tego czasu pozostajemy jakby w strefie przejściowej – już zakosztowaliśmy 

zbawienia, ale jeszcze nie doświadczamy go w całej pełni. Boże Narodzenie jest czasem 

radości. Świętujemy narodziny Jezusa, który przyszedł, aby nas wyzwolić.  

Jednak dziś, gdy po raz kolejny zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy, że 

Jego przyjście jest zarazem zaproszeniem.  

 To zaproszenie do udziału w dziele przygotowania świata na Jego chwalebne 

przyjście, kiedy dokona ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem.  

 Zaproszenie do mówienia „nie” grzechowi, a „tak” Bożej łasce, do dzielenia się 

Dobrą Nowiną o Jego przyjściu z ludźmi, których spotykamy, aby i oni mogli 

się cieszyć ze zbawienia.  

Tak więc czekamy, jak niegdyś Zachariasz, na „Słońce Wschodzące z wysoka”, które 

nawiedzi nas i cały świat.  

Z wiarą oczekujemy przyjścia Jezusa, Syna Bożego, który nas wyzwoli.  

 

„Jezu, dziękuję Ci, że przyszedłeś, aby złamać moc grzechu i śmierci. Daj mi z 

nadzieją wyczekiwać dnia, w którym ostatecznie objawi się Twoje zwycięstwo.” 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

Narodzenie Pańskie 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

25 grudnia 2021                     
 

J 1, 1-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.  Ono 

było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie 
stało, co się stało.  W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość 
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany 
przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby 
zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on 
światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości.  Była światłość 
prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na 
świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 
poznał.  Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym 
jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy 
wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z 
Boga się narodzili. A  

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. 

I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy. 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. Z Jego pełności wszyscyśmy 
otrzymali - łaskę po łasce.  Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, 
łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.  Boga nikt nigdy nie widział, 
Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dziś wraz z rzeszą chrześcijan na całym świecie świętujemy narodzenie Jezusa.  

Cieszymy się z tego, że Bóg przyszedł, aby nas zbawić. 

  



Klękamy przed żłóbkiem z wdzięcznością i podziwem.  

Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg.  

Słowo…  

To Dziecię w ramionach Maryi nie jest zwyczajnym niemowlęciem. Jest Słowem, 

które istniało od początku. Jest obrazem Boga niewidzialnego! Jezus, niewidzialne 

Słowo, które wszystko stworzyło, stał się widzialny w ludzkim ciele. Teraz możemy 

już zobaczyć Boga, który nas miłuje i który nas stworzył. A nawet więcej, możemy 

nawiązać z Nim kontakt. Przez Jezusa Bóg, który stworzył świat, teraz go odnawia. 

Czyni wszystko nowe, w tym także naszą relację z Nim samym.  

 Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg. 

                 …stało się ciałem…  

Jezus, Słowo Boże, ogołocił samego siebie i przyjął ludzkie ciało. Przyszedł, aby 

uczynić dla nas to, czego nie bylibyśmy w stanie  uczynić o własnych siłach. Nie 

mogliśmy wejść do nieba, nie mogliśmy stać się do Niego podobni, nie mogliśmy 

sami się zbawić. Dlatego odwieczny Syn Boży w swoim miłosierdziu zstąpił z nieba, 

aby wybawić nas od grzechu i śmierci. Dobrowolnie przyjmując naszą ludzką 

kondycję, wziął na siebie wszystkie nasze słabości i cierpienia. Świat nigdy dotąd nie 

widział takiej miłości!  

 Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg. 

                                                   …i zamieszkało wśród nas.  

Jezus jest Emmanuelem, Bogiem z nami. On żył wśród nas, chodził po naszej 

ziemi. Przyszedł dać siłę i pociechę, mądrość i nadzieję naszemu udręczonemu światu. 

Także dziś mieszka w naszych sercach przez Ducha Świętego. Nigdy nie jesteśmy 

sami, nigdy bez pomocy, nigdy bez Jego łaski. Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz 

Bóg. Gdziekolwiek dziś się znajdujesz, Jezus jest blisko ciebie. Patrzy na ciebie z 

wielką miłością i zaprasza cię do siebie.  

 



 Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg. 

 

„Jezu, Synu Boży, uwielbiam Ciebie!                                                              

Dziękuję Ci za to, że dla mnie stałeś się człowiekiem.” 

 

Iz 52,7-10   Ps 98,1-6    Hbr 1,1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Świętej Rodziny 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

26 grudnia 2021                           
 

1 J 3,1-2.21-24 (Biblia Tysiąclecia) 
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 

Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał 
Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, 
czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo 
ujrzymy Go takim, jakim jest.  

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga,  i o co 
prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania 
i czynimy to, co się Jemu podoba.  

Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego 

Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam 

nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa 
On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Pewien mądry człowiek obdarzony poczuciem humoru zauważył, że słowo 

„małżeństwo” brzmi nieco podobnie jak „męczeństwo”.  

„Ten święty stan wydał wielu świętych męczenników!” – stwierdził. A kiedy na 

świat przychodzą dzieci, szansa na męczeństwo wzrasta wielokrotnie.  

Odkładając żarty na bok zauważmy, że Święta Rodzina dlatego była 

święta, że wszyscy jej członkowie miłowali się wzajemnie  

– byli gotowi rezygnować ze swoich własnych upodobań i dawać siebie innym. W 

cierpliwości Maryi i Józefa nierozumiejących postępowania Jezusa, w pokornym 

posłuszeństwie Syna wracającego wraz z nimi do Nazaretu jaśnieje świętość, 

przejawiająca się w trosce o siebie nawzajem (Łk 2,48-51).  



Obchodząc dziś uroczystość Świętej Rodziny pamiętaj, że twoje powołanie do życia 

rodzinnego ma być dla ciebie pomocą, a nie przeszkodą we wzrastaniu do świętości.  

Bóg postawił cię w rodzinie jako męża, żonę, rodzica czy dziecko. To znaczy, że 

możesz osiągnąć świętość naśladując Świętą Rodzinę w swoim własnym życiu 

rodzinnym. Co więcej, jesteś wezwany do budowania „cywilizacji miłości”, jak pisał 

św. Jan Paweł II w Liście do rodzin.  

Budowanie tej cywilizacji rozpoczyna się w podstawowej komórce, jaką jest 

rodzina, i stamtąd rozprzestrzenia się na zewnątrz. Polega na tym, że każdy oddaje się 

Bogu, a następnie w miłości daje siebie innym.  

Jan Paweł II nauczał, że gdy dochowujemy wierności swojemu powołaniu – jako 

mąż czy żona, osoba stanu wolnego, ksiądz czy osoba konsekrowana – nasze 

świadectwo miłości dotyka wszystkich w naszym otoczeniu.  

Zastanów się więc dziś przez chwilę, w jaki sposób twoja rodzina pomaga ci 

wzrastać w świętości. Pomyśl też, co możesz zrobić, aby bardziej konsekwentnie 

wypełniać wobec twoich bliskich przykazanie miłości. A potem pozwól sobie na 

chwilę marzeń i zobacz, że  

przez swoje dobre decyzje budujesz w świecie 

cywilizację miłości. 

 

„Maryjo i Józefie, módlcie się, aby wasz Syn, Jezus, pomógł mi uświęcić 

się w tym stanie, do którego powołał mnie Bóg.” 

 

1 Sm 1,20-22.24-28       Ps 84,2-3.5-6.9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Łk 2,41-52 

  

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

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.  Wszyscy zaś, którzy Go 

słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.  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.   

Lecz On im odpowiedział:  

Czemuście Mnie szukali?  

Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego 

Ojca?   

Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.  

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.  

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.  

Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

 


