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Poniedziałek :                           

27 grudnia 2021 
 

1 J 1,1-4 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

[To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co 

ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce -  bo 

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

wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione - 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. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna.   

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Przetłumaczone tu jako „współuczestnictwo” greckie słowo koinonia oznacza 

wspólnotę życia i misji, która jednoczy ludzi ze sobą.  

Św. Jan, którego święto dzisiaj obchodzimy, wiedział, jak ważna jest ta koinonia, 

ponieważ doświadczył jej osobiście, zarówno w relacji z innymi Apostołami, jak i z 

samym Jezusem. Na czym więc ona polega?  

 Apostołowie razem wędrowali, jedli i prowadzili życie codzienne skupione 

wokół swego Mistrza, Jezusa.  

 Wspólnie przeżywane modlitwy, rozmowy, wydarzenia, których byli 

świadkami, a nawet cierpienia stały się dla nich spoiwem i fundamentem; 

przez nie doświadczali, co znaczy być uczniem.  

 Przebywając ze sobą uczyli się wzajemnej miłości. Byli dla siebie jak 

rodzina!  

 



Jezus, głowa tej rodziny, był szczególnie blisko z Janem, uczniem, „którego 

miłował” (J 21,20). Chciał, aby ten Apostoł był świadkiem Jego najbardziej 

doniosłych przeżyć, jak przemienienie, a także tych najbardziej bolesnych, jak 

modlitwa w Ogrójcu. 

 Z krzyża prosił Jana, by zaopiekował się Jego Matką (J 19,27).  

Jan był nie tylko Apostołem, ale także Ewangelistą. Głosił Dobrą 

Nowinę o tym, że Bóg chce włączyć wszystkich do swojej Rodziny i pokazywał, jak 

to wygląda w praktyce, ucząc wszystkie wspólnoty Kościoła koinonii, jakiej sam 

doświadczył będąc przy Jezusie.  

Powtarzając pełen czułości termin, jakim Ojciec określał Jezusa, zwracał się do 

nich: „umiłowani” (1 J 3,2; 4,7.11; Mk 9,7).  

Pragnął, aby mieli „współuczestnictwo” ze sobą nawzajem, i „z Ojcem i z Jego 

Synem, Jezusem Chrystusem” (1 J 1,3).  

Bóg pragnie, abyśmy wszyscy doświadczali wspólnoty z braćmi i siostrami oraz 

dzielili się tym doświadczeniem z innymi.  

Dlatego uczcij dziś szczególnie św. Jana poprzez jakiś drobny gest, który umocni 

twoją więź z drugim człowiekiem. Zapewnij kogoś, że się za niego modlisz lub 

podziękuj bliskiej osobie za to, że wciąż udziela ci wsparcia.  

Jezus przyszedł dać nam życie w obfitości – w tym także dać nam braci i siostry, 

którzy towarzyszą nam na drodze do nieba.  

 

„Jezu, pokaż mi, w jaki sposób mogę umocnić więź z tymi, których 

postawiłeś na mojej drodze.” 

 

Ps 97,1-2.5-6.11-12   J 20,2-8 

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.  Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj 

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

się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem 

także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące 

płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 

oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi 

uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 

 



 

Świętych Młodzianków 
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28 grudnia 2021 
 

Mt 2, 13-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 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.  

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu;  tam 

pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan 

powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.  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. Wtedy 

spełniły się słowa proroka Jeremiasza:  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” 

Dopiero trzy dni upłynęły od Bożego Narodzenia, a już jesteśmy świadkami 

przemocy, z jaką władca reaguje na przyjście Mesjasza.  

Chociaż Jezus jest jeszcze bezradnym i słabym dzieckiem, stanowi zagrożenie dla 

potęg rządzących światem. Jezus zagraża nie tylko władzy Heroda, zagraża także 

samej potędze zła.  

Zarządzona przez judejskiego króla rzeź dzieci w Betlejem jest zaledwie epizodem 

o wiele większej historii. Szatan od momentu, w którym zbuntował się przeciwko 

Bogu i wiernym Mu aniołom, dąży do jednego tylko celu – do skażenia złem tego, co 

Bóg stworzył. Skusił pierwszych rodziców do wystąpienia przeciwko Bogu i odtąd 

czyni to samo wobec każdego człowieka.  



Dziś cała ludzkość obciążona jest skłonnością do grzeszenia przeciwko 

niebieskiemu Ojcu.  

Bóg widział, że jedynym skutecznym sposobem przezwyciężenia zła i grzechu 

będzie ofiara Jego Syna, Jezusa. Narodziny Jezusa stanowiły początek wielkiej akcji 

ratunkowej. Nie powinno więc być dla nas zaskoczeniem, że nasz największy wróg, 

diabeł, stanął do walki z Synem Bożym przychodzącym na ziemię – co między innymi 

oznaczało śmierć wielu niewinnych dzieci.  

Jako uczniowie Jezusa wciąż jesteśmy w ogniu tej samej batalii. Chociaż przez 

swoją śmierć i zmartwychwstanie Chrystus odniósł zwycięstwo nad siłami zła, 

ostateczne rozstrzygnięcie tej wojny nastąpi wówczas, gdy przyjdzie On powtórnie, by 

ustanowić królestwo niebieskie na ziemi.  

Aż do tego dnia smutek i cierpienie są niestety czymś nieuniknionym – nawet 

„płacz i jęk” tak wielki jak matek z dzisiejszej Ewangelii (Mt 2,18).  

Nie czujmy się jednak zniechęceni słuchając o tych strasznych wydarzeniach, 

zwłaszcza mając w pamięci radość Bożego Narodzenia.  

Bóg miłuje swoje stworzenie bardziej, niż jesteśmy w stanie 

pojąć, i nie pozwoli szatanowi go zniszczyć. 

Dlatego właśnie posunął się aż do tego, że posłał na świat własnego Syna, aby stał 

się jednym z nas.  

Przyjdzie dzień, w którym zło zostanie zwyciężone raz na zawsze, i to, co 

rozpoczęło się wraz z narodzeniem Jezusa, osiągnie szczyt w chwalebnym królestwie 

Bożym obejmującym całą ziemię!  

 

„Ojcze, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i 

na ziemi.” 

 

Ps 124,2-5.7-8 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 J 1,5--2,2    

 

 Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka:  

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. 

Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, 

kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak 

jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a 

krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie 

mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.                               

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i 

oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go 

kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.  

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś 

zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.                    

 On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz 

również za grzechy całego świata.  
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29 grudnia 2021 
 

Łk 2, 22-35 (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.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Dzisiaj czytamy o tym, co wydarzyło się, gdy po upływie czterdziestu dni od 

narodzin Dzieciątka, Maryja i Józef ofiarowali Je Panu.  

Symeon tego dnia widział w świątyni wiele rodzin, ale jego uwagę przykuła ta 

jedna. Skąd wiedział, że właśnie to Dziecko jest kimś wyjątkowym?  

Ewangelia daje nam wskazówkę – trzykrotnie jest w niej wymieniony Duch Święty 

(Łk 2,25.26.27).  

To dzięki Duchowi Świętemu Symeon rozpoznał Jezusa i dzięki temu samemu 

Duchowi my także możemy poznać Go bliżej.  

Łukasz podaje, że Duch Święty „spoczywał” na Symeonie (Łk 2,25). Pismo 

Święte często używa tego sformułowania opisując doświadczenie człowieka, którego 

Bóg uzdalnia do podjęcia określonej misji.  

Duch uzdolnił Symeona do rozpoznania, że Jezus jest Mesjaszem, oraz do 

wygłoszenia Jego Matce proroctwa o Jej roli w historii zbawienia.  

Ten sam Duch objawił wcześniej Symeonowi, że nie umrze, zanim nie ujrzy 

Mesjasza (Łk 2,26). To objawienie pozwoliło mu z wiarą oczekiwać wypełnienia 

Bożej obietnicy.  

Symeon był czujny i pełen nadziei, otwarty na poruszenia Ducha Świętego. 

Dlatego, chociaż Jezus z pozoru nie różnił się niczym od innych dzieci, Symeon 

potrafił w Nim zobaczyć obiecanego Mesjasza.  

Zauważmy wreszcie, że Symeon „z natchnienia (…) Ducha przyszedł do 

świątyni” (Łk 2,27).  

Nie tylko słuchał natchnień Ducha na modlitwie, ale był otwarty na Jego 

przynaglenia jeszcze zanim wszedł do świątyni! Nauczył się słuchać głosu Ducha 

pośród zwyczajnych codziennych wydarzeń.  

Dlatego znalazł się na właściwym miejscu we właściwym czasie, z otwartym 

sercem, gotów rozpoznać Boże działanie i o nim zaświadczyć.  

Symeon uczy nas otwartości na Ducha Świętego. 

Otrzymaliśmy tego Ducha na chrzcie i odtąd On już w nas żyje. Pozostaje nam 

jedynie praktykować rozeznawanie, wiarę i posłuszeństwo, tak jak czynił to biblijny 

Symeon.  

 

 

 



Jeśli będziemy tak czynić, Duch Święty pomoże nam wypełnić zadanie 

przewidziane dla nas w Bożych planach.  

 Pomoże nam słuchać głosu Jezusa na modlitwie i wśród codziennych 

zajęć.  

 Umocni naszą wiarę, abyśmy mogli cierpliwie i z ufnością oczekiwać 

odpowiedzi na nasze modlitwy.  

 Pomoże nam naśladować Jezusa w Jego posłuszeństwie Ojcu. Jest to 

proces, który możemy zapoczątkować prosząc Ducha Świętego o otwarcie 

naszych serc i umysłów.  

On dokona reszty.  

 

„Duchu Święty, pomóż mi dziś iść za Twoimi natchnieniami.” 

 

Ps 96,1-3.5-6 

1 J 2,3-11 

 

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.  

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

nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest 

doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim.  

Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On 

postępował.  

 Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym 

od dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, 

którąście słyszeli.  

A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, 

ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość.   

Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w 

ciemności.  Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć.                          

Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, 

dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. 
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1 J 2,12-17 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

   Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu 

na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od 

początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego. Napisałem do was, 

dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który 

jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża 

trwa w was, i zwyciężyliście Złego.  

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! 

Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.  Wszystko bowiem, co jest 

na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie 

pochodzi od Ojca, lecz od świata.  Świat zaś przemija, a z nim jego 

pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.    
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

To zastanawiające, że w okresie Bożego Narodzenia czytamy Pierwszy List św. Jana 

Apostoła!  

Zastanawiające dlatego, że nie ma on bezpośredniego związku z opowieścią o 

narodzeniu Jezusa ani związanymi z nią obrazami. Jednak im głębiej rozważamy ten List, 

tym bardziej zauważamy pewne związki z wydarzeniem Bożych narodzin.  

 List św. Jana jest rodzajem kazania skierowanego do pierwszych 

chrześcijan, mówiącego o tym, jak powinno wyglądać życie po pierwszym 

przyjściu Chrystusa.  

Jan uświadamia nam, że teraz, gdy Bóg stał się człowiekiem i przyszedł na świat, 

każdy z nas staje przed osobistą decyzją fundamentalnego wyboru pomiędzy światłem a 

ciemnością. Co wybierzemy i co pokochamy?  



Bóg zaprasza nas do swego światła, ale to od nas zależy,                                            

czy przyjmiemy to zaproszenie. 

Musimy wybrać pomiędzy przyjęciem od Boga daru światła i życia, a dalszym 

trwaniem w ciemności przez „miłowanie świata” (1 J 2,15).  

Jan nie sugeruje wcale, że nie powinniśmy kochać stworzonego przez Boga świata 

natury. Ostrzega nas natomiast, byśmy nie miłowali tego, co jest opanowane przez siły 

zła, które sprzeciwiają się Bożym wartościom, takim jak miłość, służba i miłosierdzie.  

Napomina nas, byśmy nie miłowali blichtru i ulotnej satysfakcji, jaką dają pieniądze, 

przyjemności i władza.  

Pragnie, byśmy zamiast tego wybrali drogi Boże oraz umiłowali Jezusa – Tego, który 

użył swej władzy, aby stać się bezbronnym dzieckiem i oddał życie na krzyżu, aby nas 

zbawić.  

Jan uświadamia nam także, że jeśli mamy coraz mniej miłować ten „świat”, a coraz 

bardziej Boga, przemiana musi dokonać się w naszych sercach. A nie jest łatwo wyrzec 

się egoistycznego sposobu myślenia i działania.  

Trudno jest zmienić swoje postępowanie, idąc pod prąd mentalności tego świata. Ale 

Bóg nigdy nie odmawia nam łaski wejścia w Jego światło.  

A przy pomocy tej łaski w każdej chwili możemy zacząć pełnić drobne, ale konkretne 

uczynki miłości.  

W tym czasie, gdy doznania i przeżycia związane z Bożym Narodzeniem – strojenie 

choinki, dzielenie się opłatkiem podczas Wigilii, pasterka, niosący pokój i radość śpiew 

kolęd, nawiedzanie świątecznych szopek – wciąż są w nas świeże,  

znajdź czas na spokojne przeczytanie 

Pierwszego Listu św. Jana Apostoła. 

Niech słowa Ewangelisty pomogą ci kontemplować narodzenie Jezusa, Syna Bożego.  

Niech Duch Święty prowadzi cię do wybrania światła, do umiłowania Tego, który 

posłał swego Syna, aby uczynić ciebie swoim synem, swoją córką. Kontempluj Boga, 

który przychodzi, by zamieszkać pomiędzy nami!  

 

„Wszelka chwała Tobie, Jezu, który jesteś światłością w ciemności świata.”  

 

Ps 96,7-10 

 

 



Łk 2,36-40 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

31 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”  

 „Były to czasy najlepsze, były to czasy najgorsze” – pod tymi słowami, którymi 

Karol Dickens rozpoczął w 1859 roku swoją słynną Opowieść o dwóch miastach, 

podpisałoby się wielu z nas u progu roku 2022.  

Ze względu na problemy, z jakimi musieliśmy się zmagać podczas pandemii, możemy 

mieć poczucie, że były to „czasy najgorsze”, natomiast radość spotkania z bliskimi 

ludźmi po okresach lockdownu i kwarantanny sprawia, że były to również „czasy 

najlepsze”.  



Z nieco innej perspektywy każe nam spojrzeć na miniony rok dzisiejsza Ewangelia, a 

zwłaszcza tchnące nadzieją stwierdzenie Jana, że „światłość w ciemności świeci                       

i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,5).  

Jan zapewnia, że  

nawet w najmroczniejszych czasach Bóg nie przestaje obdarzać 

nas swoim światłem i dobrem. On jest dla nas jedynym stałym 

oparciem w zmiennych kolejach życia. 

W ten ostatni dzień roku znajdź trochę czasu, by rozważyć wierną miłość i troskę 

Boga o ciebie i twoich najbliższych. Patrząc wstecz spróbuj zobaczyć, w jaki sposób 

Boże światło prowadziło cię w minionym roku. Albo rozejrzyj się wokół siebie i 

poszukaj dowodów na to, że Pan prowadzi cię zarówno w dobrych czasach, jak i w tych, 

które nie są zbyt dobre. Zobacz, jak wielkie miłosierdzie Boga i Jego miłość wspierały 

cię w tym roku we wszystkich trudnych sytuacjach.  

Nie martw się, jeśli przyjdą ci na myśl wydarzenia, w których nie umiesz dostrzec 

Jego miłującej dłoni. Za łaską Bożą dostrzeżesz ją kiedyś w przyszłości – i stanie się to 

dla ciebie wielką pociechą i zachętą.  

Z pewnością nadchodzący rok przyniesie ci zarówno radości, jak i trudy. Nikt z nas 

nie potrafi przewidzieć, co nas czeka. Jeśli jednak rozpoczniemy go z ufnością, 

pamiętając o wiernej miłości Boga, to będzie w nas więcej pokoju i pewności, że Ojciec 

niebieski przyjdzie nam z pomocą, ilekroć będziemy tego potrzebowali.  

Niezależnie od tego, czy mamy przed sobą „czasy najlepsze”, „czasy najgorsze”, czy 

też mieszankę jednego i drugiego, pamiętajmy, że nigdy nie musimy wchodzić w nie 

sami. Zawsze będzie z nami Jezus, światłość świata.  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że Twoje światło nie przestaje świecić. Jezu, umocnij 

moją ufność i pomóż wejść z nadzieją w nadchodzący rok.” 

 

Ps 96,1-2.11-13  1 J 2,18-21 

 

 W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec 

nas, skoro takie rzeczy czynisz?  Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja 

w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat 

budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?  

On zaś mówił o świątyni swego ciała. 

 

 



 

Świętej Bożej 
Rodzicielki, Maryi 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

1 stycznia 2022                     
 

Łk 2, 16-21 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w 

żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym 
Dziecięciu.  A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze 
opowiadali.  Lecz  

Maryja zachowywała wszystkie te sprawy                                         

i rozważała je w swoim sercu. 

 A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i 
widzieli, jak im to było powiedziane. (21) Gdy nadszedł dzień ósmy i należało 
obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się 
poczęło w łonie [Matki]. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Szczęśliwego Nowego Roku!  
Cała redakcja Słowa wśród nas modli się o to, aby Bóg obficie błogosławił wam i 

waszym bliskim w roku 2022.  

 

 

 



W dzisiejszym dniu oddajemy także cześć Maryi, Matce Bożej.  

   Czcimy Ją nie tylko jako ziemską Matkę Jezusa z Nazaretu, ale 

jako Bożą Rodzicielkę, Niepokalaną Dziewicę, z której Syn Boży 

wziął ciało i krew.  

Dzisiejsza uroczystość mówi nam, że Maryja była nie tylko biologiczną 

Matką Jezusa, ale także Jego Matką duchową.  

Spróbujmy przypomnieć sobie duchowe lekcje, których Maryja udzieliła Jezusowi.  

 To od Niej, kiedy opowiadała o Jego przyjściu na świat, musiał po raz 

pierwszy usłyszeć zdanie: „Niech mi się stanie według słowa twego” 

(Łk 1,38).  

Wyobraźmy sobie Dziecię Jezus chłonące te słowa, które po latach przemienia na 

własną modlitwę: „Niech Twoja wola się spełnia” (Mt 6,10; por. J 8,29; Mt 26,42).  

 To Maryja pierwsza uczyła Go pokory, otwarcia na Ducha Świętego                          

i niezachwianego zaufania do Ojca niebieskiego.  
 

 Pomyślmy, na jak wiele jeszcze innych sposobów ta święta, kochająca                      

i rozmodlona Kobieta kształtowała Jego młode życie!  

Nie wszyscy mamy matki, które prowadzą nas w wierze.  

Wszyscy jednak mamy Maryję, doskonałą Matkę duchową. 

Ona wciąż troszczy się o nas i wstawia się za nami do Boga. Swoim przykładem, 

który znamy z zapisu w Ewangelii, oraz przez przesłania z Lourdes, Fatimy i innych 

miejsc objawień uczy nas rozważać w sercu słowa Boże.  

W swej macierzyńskiej miłości zawsze gotowa jest nas przytulić i przybliżyć do 

swojego Syna. Prawdziwie jest błogosławiona między niewiastami – i jest 

błogosławieństwem dla nas!  

„Jezu, dziękuję Ci za to, że dałeś nam swoją Matkę!  

Święta Maryjo, módl się za nami! Oby ten rok okazał się błogosławiony dla 

wszystkich Twoich dzieci!” 

Lb 6,22-27    Ps 67,2-3.5-8     Ga 4,4-7 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

2 stycznia 2022                           
 

J 1,1-18 (Biblia Tysiąclecia) 

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

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy wiesz, jak zaczyna się Katechizm Kościoła Katolickiego?  

W pierwszym zdaniu wyjaśnia, dlaczego Bóg stworzył człowieka i jakie jest jego 

przeznaczenie. Otóż „Bóg, w samym sobie nieskończenie doskonały                            

i szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny, stworzył 

człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia” (KKK, 1).  

Właśnie ten proces „czynienia nas uczestnikami swego szczęśliwego życia” opisuje 

dany nam dziś do rozważania początek Ewangelii według św. Jana.  

„Na początku było Słowo” – czytamy. Greckie logos, tłumaczone jako „Słowo”, 

oznacza wewnętrzną racjonalność i uporządkowanie.  

Słowem tym jest „Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca” (J 1,18), czyli 

po prostu Jezus. Jest On kimś odrębnym od Boga Ojca, ale również posiadającym 

Boską naturę.  



Znawcy greki twierdzą, że fragment: „było u Boga” można precyzyjniej 

przetłumaczyć jako „było skierowane ku Bogu”, zwrócone ku Niemu, jak słonecznik 

zwraca się ku słońcu – gdzie Bóg, tam Słowo.  

Wskazuje to na ogromną bliskość, jedność, miłość, która uszczęśliwia. Ta miłość 

następnie owocuje życiem –  

„Wszystko przez Nie się stało” (J 1,3) – świat i człowiek biorą początek z 

miłości. Jednak na tym nie koniec. Kiedy po grzechu człowieka na świecie 

zapanowała ciemność, Słowo „zamieszkało wśród nas” (J 1,14), aby nas ratować.  

John Milton, autor poematu Raj utracony, w poetycki sposób opisuje scenę, która 

rozgrywa się w niebie po upadku pierwszych rodziców. 

„Rzeczcie, Niebieskie Potęgi” – zwraca się Bóg do mieszkańców nieba –  

„Gdzie znaleźć taką miłość? Kto z was gotów zostać śmiertelnym, by odkupić 

zbrodnię śmiertelną Człeka? Kto ze sprawiedliwych zechce ocalić 

niesprawiedliwego? Czyż taka miłość nie znajdzie się w Niebie?”.  

Wówczas „zgłasza się” Słowo, dobrowolnie idąc na świat, by stać się jego 

Zbawicielem. Miłość Jezusa, Słowa Bożego, można odrzucić.  

Ale „wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali 

dziećmi Bożymi” (J 1,12). Bóg, który z miłości stworzył nas i odkupił, czeka teraz 

na naszą decyzję. On nie uszczęśliwia na siłę. Nasze szczęście jest w naszych rękach.  

 

„Jezu, chcę przyjąć Twoją miłość. Spraw, abym wierząc w Ciebie osiągnął cel, 

dla którego mnie stworzyłeś.” 

 

Syr 24,1-2.8-12    Ps 147B,12-15.19-20     Ef 1,3-6.15-18 


