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Łk 1,5-25 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(5) Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału 

Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. (6) Oboje byli sprawiedliwi 

wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. 

(7) Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci 

w latach. (8) Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed 

Bogiem, (9) jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku 

Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. (10) A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. 

(11) Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. (12) 

Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. (13) Lecz anioł rzekł do niego: 

Nie bój się Zachariasz! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, 

któremu nadasz imię Jan. (14) Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z 

jego narodzenia cieszyć się będzie. (15) Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery 

pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. (16) Wielu spośród 

synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; (17) on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy 

Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych - do usposobienia 

sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. (18) Na to rzekł Zachariasz do anioła: 

Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. (19) 

Odpowiedział mu anioł: Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, 

aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. (20) A oto będziesz niemy i nie będziesz 

mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się 

spełnią w swoim czasie. (21) Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo 

zatrzymuje się w przybytku. (22) Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, i zrozumieli, że miał 

widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. (23) A gdy upłynęły dni jego 

posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. (24) Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i 

pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy. (25) Tak uczynił mi Pan - mówiła - wówczas, 

kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Zachariasz tak wiele lat modlił się o dziecko, że przyzwyczaił się już do Bożego 

milczenia. Nic więc dziwnego, że był przerażony, gdy Bóg w końcu odpowiedział! 

A ta odpowiedź sprowokowała w nim tak wiele pytań!  

➢ Czy to naprawdę możliwe, skoro oboje z Elżbietą są już starzy?  

➢ Jak w tym wieku mają znaleźć dość energii do nadążania za małym chłopcem?  

➢ Czy potrafią wychować dziecko obdarzone tak wyjątkową misją?  

➢ Jak bardzo to wydarzenie zmieni ich codzienne życie?  

➢ I czy dadzą sobie radę ze wszystkim? 

Anioł zapewnił Zachariasza, że Bóg da mu wiele radości z tego dziecka. 

Zapowiedział również, że jego posłannictwo przyniesie radość także wielu innym 

ludziom. Udzielił także rad, wskazując, jaką drogą ma iść syn Zachariasza, podobnie 

jak Manoach i jego żona otrzymali wskazówki przed narodzinami Samsona (Sdz 13,4-5).  

I było to potrzebne, ponieważ ani Samson, ani Jan Chrzciciel zapewne nie byli 

dziećmi łatwymi w wychowaniu. Obaj mieli silne osobowości i zdecydowanie byli 

indywidualistami. 

Kiedy Bóg wysłuchuje modlitwę, którą zanosiliśmy do Niego od bardz dawna, 

możemy poczuć się przerażeni. Nagle zdajemy sobie sprawę, jak wiele zmieni się w 

naszym życiu. Nie możemy już oprzeć się na tym, co choć może nie było idealne, to 

było przynajmniej znane. Wraz z otrzymanym od Boga darem, pojawiają się nowe 

wyzwania, mobilizujące nas do wzrostu i przemiany. 

Weźmy, na przykład, małżonków, którzy po raz pierwszy zostają rodzicami. Ich 

życie zmienia się radykalnie! Pojawienie się dziecka wywiera wpływ na wszystkie jego 

aspekty. Dziecko będzie zadawało pytania, na które nie znajdą odpowiedzi i będzie 

miało potrzeby, których być może nie będą potrafili zaspokoić. Powołanie do 

rodzicielstwa będzie próbą dla ich związku i skłoni ich do opierania się na Bogu tak, jak 

dotąd sobie tego nie wyobrażali. Jednak pomimo tego wszystkiego dziecko da im tyle 

radości i miłości, że podejmą każde wyzwanie i nauczą się wspólnie stawiać czoła 

każdej burzy. 

Jeśli utkwimy wzrok w Jezusie, nawet w najbardziej stresujących sytuacjach, zawsze 

znajdziemy potrzebną łaskę, by iść dalej. A znajdując tę łaskę, znajdziemy również 

powód do radości. 

„Panie, pomóż mi nigdy nie tracić z oczu tej radości, którą mi obiecujesz.” 

Sdz 13,2-7.24-25a  Ps 71,3-6.16-17 
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(26) W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 

Nazaret, (27) do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a 

Dziewicy było na imię Maryja. (28) Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna 

łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. (29) Ona zmieszała się 

na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. (30) Lecz anioł rzekł do 

Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. (31)  

Oto poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus. (32) Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 

Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. (33) Będzie panował nad 

domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. (34) Na to Maryja rzekła 

do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? (35) Anioł Jej 

odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też 

Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. (36) A oto również krewna 

Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która 

uchodzi za niepłodną. (37) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. (38) 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” 

Pewnego całkiem zwyczajnego dnia, dwa tysiące lat temu, Maryi ukazał się anioł, 

który zapowiedział przyjście Mesjasza. Długie oczekiwanie ludu Bożego dobiegło 

wreszcie końca. Maryja urodzi Syna – Boga z nami – i Pan odkupi swój lud. 

Objawiła się Boża wierność! 



W Piśmie Świętym znajdujemy wiele przykładów ludzi, którzy długo czekali na 

wypełnienie Bożych obietnic.  

❖ Bóg obiecał Abrahamowi syna, ale minęły długie lata, zanim począł się Izaak. 

Podobnie 

❖ Izraelici musieli czekać czterysta lat, zanim Bóg wybawił ich z niewoli 

egipskiej i wprowadził do Ziemi Obiecanej.  

❖ A przyjście Mesjasza, o którym czytamy w dzisiejszej Ewangelii, poprzedziły 

całe tysiąclecia oczekiwania!  

Ostatecznie jednak wszystkie obietnice zostały wypełnione. Oczekiwanie nie jest 

takie złe, kiedy wiemy dokładnie, co się wydarzy, natomiast trudniejsze jest życie w 

zawieszeniu. Wtedy może być naprawdę ciężko. 

Wszyscy znamy to z doświadczenia. Tak bardzo pragniemy nawrócenia 

współmałżonka czy dziecka! Tęsknimy za przywróceniem zgody w rodzinie czy 

rozwiązaniem trudnego problemu...  

Wiemy, że Bóg jest dobry. Wiemy, że pragnie naszego zbawienia i uzdrowienia 

jeszcze bardziej niż my sami. Ale oczekiwanie wydaje nam się zbyt długie i bolesne. 

Przeżywając swój własny okres oczekiwania, przypominajmy sobie tak liczne 

przykłady Bożej wierności z Pisma Świętego. Ten, który zesłał Mesjasza, aby odkupić 

swój lud, nie zapomni i o nas. On zna najgłębsze pragnienia naszych serc i nasze 

codzienne potrzeby.  

Kiedy rozważamy te historie biblijne, Pan przypomina nam, że jest wierny 

i że możemy Mu zaufać w czasie oczekiwania. 

Dziś spróbuj zastanowić się nad Bożą wiernością wobec ciebie. Proś Pana, aby 

pomógł ci zawierzyć Mu to wszystko, co cię czeka. Możesz mieć pewność, że On słyszy 

twoją modlitwę i że jest przy tobie w każdej sytuacji, dodając ci sił, abyś oczekiwał dnia, 

gdy objawi się Jego wierność. 

 

„Panie, dziękuję Ci za Twoją wierność przez wszystkie pokolenia.” 

 

Iz 7,10-14   Ps 24,1-6 
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(8) Cicho! Ukochany mój! Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po 

pagórkach. (9) Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za 

naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. (10) Miły mój odzywa się i 

mówi do mnie: Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź! (11) Bo oto minęła już 

zima, deszcz ustał i przeszedł. (12) Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas 

przycinania winnic, i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. (13) Drzewo figowe 

wydało zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną. Powstań, przyjaciółko 

ma, piękna ma, i pójdź! (14) Gołąbko ma, [ukryta] w zagłębieniach skały, w szczelinach 

przepaści, ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! Bo  

słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Czy czytając ten werset nie masz wrażenia, że znalazłeś się w samym środku 

romansu? I masz rację, ponieważ Pieśń nad pieśniami jest w rzeczywistości zbiorem 

poezji miłosnych, a imię Boga nie zostało w niej wymienione ani razu!  

Jeśli więc pytasz, dlaczego księga ta weszła w skład Biblii, nie jesteś bynajmniej 

pierwszą z osób, które się nad tym zastanawiały. 

Jedna z odpowiedzi, proponowana przez biblistów, mówi, że opiewana w księdze 

romantyczna miłość pomiędzy kobietą a mężczyzną symbolizuje miłość 

pomiędzy Bogiem a Jego ludem.  

 

 

 

 



Na pierwszy rzut oka takie wyjaśnienie może wydawać się dziwne,  

Biblia jednak często posługuje się obrazem miłości małżeńskiej dla opisania związku 

człowieka z Bogiem  

(Iz 62,5: „Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie 

poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.”; 

Jr 2,2: „Idź i głoś publicznie w Jerozolimie: To mówi Pan: Pamiętam wierność twej 

młodości, miłość twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za Mną na pustyni, w ziemi, 

której nikt nie obsiewa.”). 

Jesteśmy przyzwyczajeni, by myśleć o Bogu jako o naszym Ojcu, którego opiekuńcza 

i przebaczająca miłość względem nas przypomina miłość rodzicielską. Jednak 

porównanie miłości Bożej z miłością romantyczną może odsłonić przed nami nowe 

horyzonty.  

Każdy, kto był zakochany, pamięta te uczucia uniesienia i entuzjazmu. Wszystko, 

czego wówczas pragniemy, to przebywać z ukochaną osobą, chłonąć jej piękno i 

świadczyć jej dobro. 

Miłość Boga do nas jest właśnie taka, tylko jeszcze większa. Jest głębsza, bardziej 

wszechstronna, mocniejsza i czystsza niż jakakolwiek  romantyczna miłość pomiędzy 

ludźmi. 

Już za kilka dni będziemy świętować jeden z najbardziej radykalnych przejawów tej 

miłości – Syn Boży staje się człowiekiem, aby odnowić utraconą więź z nami. 

Przypominając sobie pobyt Jezusa wśród nas, zwykle koncentrujemy się na Jego 

cierpieniu. Musiał On zmagać się z ubóstwem, odrzuceniem, szyderstwami i umrzeć 

bolesną śmiercią. 

Ale gdy utożsamimy Jezusa z Oblubieńcem z dzisiejszego pierwszego czytania, 

odkryjemy drugą stronę tej historii – Młodzieńca, który biegnie przez góry i skacze po 

pagórkach, aby jak najszybciej znaleźć się przy tym, kogo kocha, przy tobie.  

Widzi twoje grzechy i zmagania, ale także piękno Bożego obrazu w tobie i potencjał 

świętości. Jego miłość do ciebie nie jest przytłumiona. Wybucha z mocą, jak wschód 

słońca nad odległą górą. Płynie wartkim nurtem jak bystra rzeka. I jest skierowana 

bezpośrednio do ciebie. 

W miarę zbliżania się świąt przypominaj sobie często, że Jezus biegnie z radością ku 

tobie z sercem pełnym miłości. I nigdy nie przestanie szukać sposobów dotarcia do 

ciebie. 

„Jezu, dziękuję Ci za Twoją wierną, wytrwałą miłość.” 

lub So 3,14-17   Ps 33,2-3.11-12.20-21 



Łk 1,39-45: 

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

miasta w [pokoleniu] Judy. (40) Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła 

Elżbietę. (41) Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko 

w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. (42) Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. 

(43) A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (44) Oto, skoro 

głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości 

dzieciątko w moim łonie. (45) Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się 

słowa powiedziane Ci od Pana. 
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(46) Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, (47) i raduje się duch mój w 

Bogu, moim Zbawcy. (48) Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto 

bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 

(49) gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - (50) a 

swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 

(51) On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się 

zamysłami serc swoich. (52) Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 

(53) Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. (54) Ujął się za 

sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - (55) jak przyobiecał 

naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. (56) Maryja 

pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Wyobraź sobie, jak czuła się Maryja, gdy anioł oznajmił Jej, że zostanie 

Matką Mesjasza.  

Dla młodej hebrajskiej dziewczyny mogło to być szczytem marzeń. Co za zaszczyt tulić 

w ramionach Obiecanego, uczyć Go modlitwy, patrzeć jak rośnie silny i współczujący pod 

twoją opieką. Tak, naprawdę spotkało Ją wielkie błogosławieństwo. 

Ale wraz z tym błogosławieństwem przyszły również wyzwania. Będąc już w 

zaawansowanej ciąży, Maryja wyruszyła w długą podróż z Nazaretu do Betlejem. Kiedy 

nadszedł czas rozwiązania, urodziła w stajni bez pomocy doświadczonej położnej. Jako 

uchodźczyni w Egipcie musiała przystosować się do nowego języka i kultury daleko od 

domu. Wraz z Józefem przeżywali najgorszy z rodzicielskich lęków, gdy wracając z 

Jerozolimy na całe trzy dni stracili Syna z oczu. Kiedy dorosły Jezus rozpoczął działalność 

publiczną, Maryja głęboko odczuwała każdy atak na umiłowanego Syna. A najgorsze 

nastąpiło pod krzyżem. 



Jak przepowiedział Symeon, miecz przeszył serce Maryi wiele razy w ciągu Jej życia 

(Łk 2,35). To, że była błogosławiona, nie uchroniło Jej przed straszliwym cierpieniem.    

Nie miała też pełnego zrozumienia, w jaki sposób każda trudna sytuacja wpisuje się w 

Boży plan. 

➢ Skąd więc Maryja czerpała pewność, że Bóg Jej błogosławi?  

Jak mówi nam Łukasz: „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w 

swoim sercu” (Łk 2,19). Nie bała się zadawać Bogu pytań i prosić Go o większe 

zrozumienie. A czekając na Jego odpowiedź, trzymała się tego, co wiedziała na pewno – 

Bóg powierzył Jej wyjątkową misję i wciąż będzie miał Ją w pełnej miłości opiece. 

Także każdy z nas jest błogosławiony. 

Podobnie jak Maryja, reagujemy radością, gdy nagle odsłaniają się przed nami 

szczegóły tego błogosławieństwa. Ale – również jak Maryja – przeżywamy chwile, w 

których trudno jest nam je rozpoznać. Jednak w tym wszystkim jest z nami Bóg – i jest to 

największe z Jego błogosławieństw. 

Spróbuj teraz podziękować Panu za wszystkie Jego błogosławieństwa. Z pewnością są 

wśród nich i takie, które na początku wcale nie wydawały się błogosławieństwami. Ten 

sam Bóg z pewnością będzie dalej troszczył się o ciebie i ci błogosławił. 

 

„Panie, uczyniłeś dla mnie wielkie rzeczy. Dziękuję Ci za Twoje 

błogosławieństwo nad moim życiem.” 

 

1 Sm 1,24-28     (Ps) 1 Sm 2,1bcde.4-8d 
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Ml 3,1-4.23-24 (Biblia Tysiąclecia) 

(1) Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle 
przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, 
którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. (2) Ale kto przetrwa dzień 
Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika 
i jak ług farbiarzy. (3)  

Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro,                      

i oczyści synów Lewiego, 

i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. 
(4) Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat 
starożytnych. 

(23) Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia 
wielkiego i strasznego. (24) I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich 
ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi [izraelskiej] przekleństwem. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Oto nadszedł koniec Adwentu, a my czytamy tekst z ostatniej księgi Starego 

Testamentu i tylko krok dzieli nas od Nowego. W tym ważnym momencie prorok 

Malachiasz przywołuje obraz złotnika, podkreślając w ten sposób, że Bóg pragnie 

oczyszczać swoich kapłanów („synów Lewiego”), aby mogli „składać Panu ofiary 

sprawiedliwe” (Ml 3,3).  

Dziś Bóg pragnie czynić to samo z nami. Chce nas oczyszczać, 

abyśmy byli gotowi jeszcze głębiej otworzyć się na przyjście Jezusa                                          

w nadchodzące święta. 

 

 



➢ Czy wiesz, jak oczyszcza się srebro? 

Złotnik umieszcza je w tyglu i trzyma w samym środku ognia, tam, gdzie jest 

najgoręcej, aby wszelkie nieczystości wypłynęły na wierzch i zostały spalone. Jest to 

precyzyjne, wymagające znajomości kunsztu zajęcie – złotnik przez cały czas siedzi 

przy ogniu, oczekując na właściwy moment, kiedy należy usunąć srebro z żaru. 

Podobnie nasz Ojciec niebieski trzyma nas ostrożnie i z uwagą przez cały czas 

oczyszczania. On wie, jakie nieczystości wypłyną na powierzchnię w tym roku i wie, 

jak pomóc nam uwolnić się od nich.  

❖ Może to być zazdrość wobec bogatszego sąsiada, której dajemy upust, obgadując 

go. 

❖ Może zmęczeni świątecznymi przygotowaniem pozwalamy sobie na wybuchy 

złości.  

❖ Może przy spotkaniach rodzinnych wychodzą na jaw zadawnione urazy, 

zatruwające nasze serca. Albo jakiekolwiek inne „nieczystości”. 

Niezależnie od tego, co to jest, Bóg pragnie cię z tego oczyścić.  

Zaufaj więc Jego wielkiej miłości do ciebie. Wyobraź sobie, z jaką radością czeka na 

wolność, nadzieję i miłość, jakich doświadczysz, gdy zostaną wypalone nieczystości 

grzechu. Podobnie jak złotnik, który zna piękno oczyszczonego srebra, Bóg wie, jak 

piękny będziesz oczyszczony „ty”.  

W tych ostatnich dniach przed Bożym Narodzeniem daj Mu swobodę działania. 

Pozwól Mu dzień za dniem przybliżać cię coraz bardziej do tej wspaniałej wizji. 

 

„Ojcze, ufam Tobie. Otwieram przed Tobą swoje serce i proszę, abyś oczyszczał 

moje myśli i pragnienia. Przygotuj mnie na przyjęcie Jezusa w te święta.” 

 

Ps 25,4-5.8-10.14 

 

 

 



Łk 1,57-66: 

 

(57) Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. (58) Gdy jej sąsiedzi 

i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią 

razem. (59) Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, 

Zachariasza. (60) Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. 

(61) Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. (62) Pytali więc 

znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. (63) On zażądał tabliczki i napisał:  

Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. (64) A natychmiast otworzyły 

się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. (65) I padł strach na wszystkich 

ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się 

zdarzyło. (66) A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże 

będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Wigilia Bożego 

Narodzenia 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

24 grudnia 2022                     

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”  



Wszyscy pragniemy żyć w pokoju. 

Z pewnością Zachariasz rozważał obietnicę mesjańskiego pokoju, przebywając przez 

dziewięć miesięcy milczenia sam na sam ze swoimi myślami. Domyślamy się tego, 

ponieważ kiedy tylko otworzył usta, ogłosił, że Mesjasz, któremu przygotuje drogę jego 

syn, zwróci nasze kroki „na drogę pokoju”. 

Pokój z Bogiem. Pokój w naszych sercach. Pokój w naszych relacjach. To 

wspaniałe obietnice, które mogą wypełniać się w naszym życiu, ponieważ Jezus, Książę 

Pokoju, przyszedł na ziemię (Iz 9,5).  

Dlatego w Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy dzielimy się opłatkiem, nasze myśli 

spontanicznie podążają w stronę pokoju. 

➢ W jaki sposób Jezus kieruje nasze kroki na drogę pokoju? 

 

 Daje nam pokój z Bogiem, zapewniając, że nie jesteśmy sami. Nawet mając w 

pamięci wszystkie problemy, jakie przyniósł nam rok 2022, i przewidując, co 

przyniesie nam rok 2023, możemy trwać w pokoju, ponieważ Jezus, „Emmanuel, to 

znaczy Bóg z nami” (Mt 1,23), przez cały czas towarzyszy nam w drodze. 

 Daje nam pokój serca, przekonując, że obojętnie, co uczyniliśmy, On zawsze 

gotów jest nam przebaczać. Pewność Jego miłosierdzia ucisza nasze wewnętrzne 

niepokoje, które często wzbudza w nas grzech. 

 Daje nam pokój w relacjach, udzielając nam łaski miłowania ludzi, nawet 

naszych nieprzyjaciół tak, jak On ich miłuje. 

Nic dziwnego, że w tę pierwszą Wigilię Bożego Narodzenia najgłębszy pokój 

panował wokół żłóbka. 

Spróbujmy dzisiejszego wieczoru choć na chwilę przenieść się tam myślą. 

Wyobraźmy sobie ciszę tej sceny. Maryja i Józef są w pobliżu.  Maleńki Jezus otwiera 

oczy i patrzy na ciebie, jakby chciał powiedzieć: „Zobacz, z jak daleka do ciebie 

przybyłem”.  

Przynajmniej na tę jedną chwilę daj Mu się przekonać, że się tobą zajmie. W 

odpowiedzi oddaj Mu chwałę i złóż dziękczynienie. Powiedz Mu, że Go kochasz. A On 

napełni cię pokojem, który uciszy twoje serce i uzdolni cię do stania się narzędziem 

Jego pokoju w świecie. 



 

„Ojcze, cieszę się z daru pokoju, którego mi udzielasz przez                                 

przyjście Twojego Syna.” 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Narodzenie  

Pańskie 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

25 grudnia 2022                           

J 1,1-18 (Biblia Tysiąclecia) 

 

Słowo stało się ciałem i zamieszkało 

wśród nas. (J 1,14) 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wesołych świąt! 

Cała nasza redakcja Słowa wśród nas życzy wam obfitości Bożych łask z okazji świąt 

narodzenia naszego Zbawiciela, Słowa Bożego, które stało się ciałem i zamieszkało 

między nami. 

Mówiąc o Jezusie jako o „Słowie”, Jan nie nawiązuje do tych niemal trzydziestu 

tysięcy słów, które codziennie słyszy przeciętny człowiek. 



W dzień Bożego Narodzenia św. Jan mówi nam o jedynym Słowie, które znaczy 

więcej niż jakiekolwiek inne słowo, które słyszeliśmy lub jeszcze usłyszymy.  

 Jest nim Jezus, żywe Słowo Boga, dające życie wszystkiemu we 

wszechświecie.  

 On jest Słowem Bożym, udziela nam Bożej „łaski i prawdy”.  

 On jest Słowem świętym, które „w ciemności świeci”, wybawiając nas od 

grzechu i śmierci.  

 On jest Słowem odwiecznym, które „stało się ciałem i zamieszkało wśród 

nas” (J 1,3.5.14). 

Dzisiejszy dzień jest dość hałaśliwy. Rozbrzmiewa w nim wiele radosnych 

dźwięków, gdy śpiewamy: „Dzisiaj w Betlejem” i „Bóg się rodzi” podczas Mszy 

świętej. W wielu naszych domach panuje świąteczne zamieszanie, odbywają się 

spotkania rodzinne. 

Kto wie, może usłyszymy dziś aż czterdzieści lub nawet pięćdziesiąt tysięcy słów! 

Oczywiście jest to dobre i słuszne.  

Ale w centrum tego wszystkiego jest Jezus, Słowo Boże, które przyszło, by ogłosić 

życie, uzdrowienie, radość i pokój naszemu światu. 

I chociaż dziś wokół nas tyle zgiełku, znajdź chwilę, aby usiąść w spokoju i wsłuchać 

się w głos Jezusa.  

Przyjmij Go do swego serca. 

Posłuchaj Dobrej Nowiny o Jego miłości do Ciebie i o zbawieniu. 

 

„Jezu, Słowo Ojca, przyjdź i przemów słowami łaski                                                    

i pokoju do mojego serca.” 

 

 

 

 

 

 



Iz 52,7-10:  

 

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

pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: 

Twój Bóg zaczął królować.  Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą 

okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon.                    

Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył 

swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach 

wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. 

 

 

Ps 98,1-6: 

 

Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił. Zwycięstwo 

zgotowała Mu Jego prawica i święte ramię Jego. Pan okazał swoje zbawienie: na 

oczach narodów objawił swą sprawiedliwość.  Wspomniał na dobroć i na wierność 

swoją wobec domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga 

naszego.  Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i 

grajcie!  Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku 

harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! 

 

 

Hbr 1,1-6: 

 

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez 

proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to 

ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.  

Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje 

wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po 

prawicy Majestatu na wysokościach.  On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile 

odziedziczył wyższe od nich imię.  Do którego bowiem z aniołów powiedział 

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

Ojcem, a On będzie Mi Synem. Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na 

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

 


