
 

Św. Szczepana 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

26 grudnia 2022 
 

Dz 6,8-10; 7,54-60 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(8) Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. (9) Niektórzy zaś z 

synagogi, zwanej /synagogą/ Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy 

pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. (10) Nie mogli jednak 

sprostać mądrości i Duchowi, z którego /natchnienia/ przemawiał. 

(54) Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. (55) A on pełen 

Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. 

(56) I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy 

Boga. (57) A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. 

(58) Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp 

młodzieńca, zwanego Szawłem. (59) Tak kamienowali Szczepana, który modlił się:  

Panie Jezu, przyjmij ducha mego! (60) A gdy osunął się na kolana, zawołał 

głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Nie minęło wiele czasu. Zaledwie wczoraj świętowaliśmy narodziny Jezusa, a już 

dziś czytamy opis brutalnej śmierci św. Szczepana, pierwszego męczennika.  

Kościół odczekał zaledwie jeden dzień, by pokazać nam, co może się stać, gdy 

idziemy za Jezusem. 

     Ale czy zdrada, niesprawiedliwość i przemoc to już wszystko, co Kościół ma nam 

dziś do pokazania?  



Jeśli przyjrzymy się bliżej dzisiejszemu pierwszemu czytaniu z Dziejów 

Apostolskich, zobaczymy tam coś więcej niż tylko opis gwałtownej śmierci.  

Zobaczymy, że Bóg napełnił Szczepana taką łaską i mocą, że mógł on czynić „cuda 

i znaki wielkie wśród ludu”.  

Zobaczymy, że udzielił mu „mądrości i Ducha” do skutecznego głoszenia 

Ewangelii.  

I zobaczymy też, że gdy Szczepan został otoczony przez mężczyzn, którzy chcieli 

go zabić, Bóg otworzył niebo, aby ukazać mu Jezusa, zmartwychwstałego Pana, i 

chwałę, jaka go czeka (Dz 6,8.10; 7,55). 

To właśnie starajmy się zobaczyć, wpatrując się w postać św. Szczepana. 

Był On pełen łaski i Bożego życia dzięki przyjściu Chrystusa. Napełniony tą 

łaską, znalazł w sobie dość odwagi, by z radością stawić czoła męczeństwu. 

Raczej nie staniemy przed aż tak radykalną próbą wiary, ale w nasze życie wszedł 

ten sam Chrystus, który napełnił łaską Szczepana. Przyszedł, aby nas podnosić, 

przekonywać o swojej mocy i przemieniać wewnętrznie. 

Każdy z nas, jak Szczepan, może stać się sługą Ewangelii,                      

narzędziem działania Boga wśród Jego ludu. 

A gdy w naszym życiu pojawią się przeciwności, możemy stawiać im czoła z taką 

samą odwagą i radością, co św. Szczepan! 

Być może wciąż trwasz w świątecznej radości z narodzin Jezusa. Ale nie 

poprzestawaj na kontemplacji żłóbka. Dziś, czytając o św. Szczepanie i radykalnym 

działaniu łaski Bożej w jego życiu, pomyśl także o tym, jak wspaniale może zostać 

przemienione także twoje życie. Wszystko może się stać, gdy idziemy za Jezusem! 

„Jezu, Ty przyszedłeś dać nam pełnię życia.                                                                

Pomóż mi już dziś zacząć żyć tą pełnią.” 

 

 

 

 



Panie Jezu, przyjmij ducha mego! 

Przedwczoraj otwieraliśmy świąteczne prezenty. Rozumiemy, że jeszcze bardziej od 

konkretnego prezentu liczy się sam gest życzliwości. Prezent jest znakiem miłości                      i 

sympatii, a ofiarodawca wkłada w niego cząstkę siebie – swoje serce, myśli, swego ducha – w 

nadziei, że obdarowany przyjmie go z radością. 

Wsłuchajmy się w końcowe słowa św. Szczepana, pierwszego męczennika Kościoła, 

wypowiedziane tuż przed śmiercią.  

W tym jego ostatnim, dramatycznym dniu na ziemi, największym pragnieniem 

Szczepana było to, aby Bóg przyjął ofiarę jego życia. Chciał złożyć Mu w darze swe 

oddane serce z wdzięczności za wszystko, co uczynił dla niego Chrystus. 

Każdego dnia ludzie na całym świecie składają Panu w darze swoje życie – i nie są to jedynie 

męczennicy, ale również zwyczajni ludzie, jak ty i ja.  

Przypomnij sobie, ile razy poświęcasz się dla swoich bliskich. Rezygnujesz ze swoich 

upodobań, aby sprawić przyjemność współmałżonkowi czy innej bliskiej osobie. Wstajesz rano, 

żeby ze wszystkim zdążyć, a czasami zarywasz noce, myśląc o bliskich ci ludziach, którzy 

przeżywają problemy, i modląc się za nich. Gryziesz się w język, by nie zranić kogoś słowem, 

zmieniasz plany, przebaczasz i znosisz cierpliwie czyjeś narzekania. I za każdym razem możesz, 

wzorem Szczepana, oddawać Bogu swego ducha. 

Oczywiście nie jesteś doskonały. Ale staraj się okazywać miłość słowem i czynem ludziom 

żyjącym wokół ciebie. A jeśli potrzeba ci więcej łaski, bez wahania proś o nią Jezusa. Pamiętaj, 

że On wstawia się za tobą do Ojca. 

A oto najlepsza nowina – kiedy składasz Bogu w darze swego ducha, On go przyjmuje i 

przemienia swoją łaską. Bóg widzi twoje starania, twoje dary i ofiary. Wszystkie one napełniają 

Go radością. 

„Panie Jezu, przyjmij mego ducha – kieruj moimi krokami dziś                                 

i każdego dnia”. 

Ps 31,3-4.6.8.16-17    Mt 10,17-22:   

(17) Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych 

synagogach będą was biczować. (18) Nawet przed namiestników i królów będą was 

wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. (19) Kiedy was wydadzą, nie 

martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam 

poddane, co macie mówić, (20) gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca 

waszego będzie mówił przez was. (21) Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; 

dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. (22) Będziecie w 

nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten 

będzie zbawiony. 

 

 



 

Św. Jana,  

Apostoła  i Ewangelisty 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

27 grudnia 2022 
 

1 J 1,1-4 (Biblia Tysiąclecia) 

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

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

- (2) bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy 

wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione -  

(3) 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. (4) Piszemy to w tym 

celu, aby nasza radość była pełna. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

➢ Czym właściwie zajmuje się Ewangelista?  

Według św. Jana przekazuje on innym to, co widział i słyszał, czego dotykał i czego 

doświadczał. Wydaje się to dosyć proste. 

➢ Co więc widział, czego dotykał i w co uwierzył Jan?  

 



 W Jezusa. Towarzyszył Mu w drodze, słuchał Jego nauki, widział Jego 

śmierć, zajrzał do pustego grobu, spotkał Jezusa zmartwychwstałego. 

Możemy przypuszczać, że działalność ewangelizacyjna Jana koncentrowała się właśnie 

wokół tych wydarzeń, które widział na własne oczy. W swoich relacjach nie prześlizguje 

się po nich, ale stara się ukazać, dlaczego Jezus uczynił to wszystko.  

Stara się ukazać, że źródłem Jego wszystkich słów i czynów była miłość. Wydarzenia 

te, począwszy od powołania Jana na brzegu Morza Galilejskiego aż po zesłanie Ducha 

Świętego, świadczą o niepojętej miłości Boga. 

W odpowiedzi na miłość Jezusa Jan pozostawił sieci i rozpoczął nowe życie Jego ucznia 

(Mt 4,21-22).  

Kiedy matka Jana (i Jakuba) prosiła o zaszczytne stanowiska dla swoich synów, 

odpowiedź Jezusa: „Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” (Mt 20,22), Jan przyjął 

jako wyraz Jego miłości i troski o ich duchowy wzrost.  

Doświadczył tej miłości, gdy spoczywając na piersi Jezusa podczas Ostatniej 

Wieczerzy, spytał Go, który z uczniów Go zdradzi. A kiedy później zajrzał do pustego 

grobu, uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa i doznał miłości tak potężnej, że nawet grób 

nie zdołał jej zamknąć w sobie. 

Wszystkie te wydarzenia, i wiele innych, były dla Jana namacalnymi dowodami miłości 

Jezusa do niego. Nie tylko oglądał je oczami i dotykał ich rękami, ale odczuwał je całym 

swoim sercem i pieczołowicie przechowywał w pamięci. I to właśnie skłoniło go do 

głoszenia Ewangelii. Pragnął, aby każdy, kto usłyszy jego przesłanie, zrozumiał, że on 

także – jak sam Jan – jest „uczniem, którego Jezus miłuje”. 

A co ty widziałeś i słyszałeś?  

Ty, podobnie jak Jan, jesteś umiłowanym uczniem. 

Oznacza to, że i ty możesz głosić miłość Boga ludziom, których masz wokół siebie. Nie 

jest to wcale trudne zadanie.  

Mów po prostu to, co czujesz w sercu – a Duch Święty dokona reszty. 

 

„Panie, otwórz mi oczy na Twoją miłość, która objawia się w każdym 

wydarzeniu mojego życia, i naucz mnie dzielić się nią”. 

 

 

 

 

 



Szczęśliwy Jan!  

Ten Apostoł i Ewangelista, którego święto dzisiaj obchodzimy, osobiście widział, 

słyszał i dotykał Pana Jezusa. Spotkał odwiecznego Boga w ludzkim ciele! 

Czy nie budzi się w tobie czasem pragnienie, by przebywać z Jezusem tak, jak 

przebywał z Nim Jan za Jego ziemskiego życia? Ale Jan nie uwierzył w Jezusa tylko 

dlatego, że widział Go oczyma ciała. Widział Go także oczyma duszy.  

Widać to szczególnie jasno w dzisiejszej Ewangelii.  Przybywszy do pustego grobu, 

Jan nie zobaczył Jezusa. Jednak gdy zajrzał do środka i zauważył zwinięte płótna, 

„ujrzał i uwierzył” (J 20,8). Nie stało się to za sprawą czysto intelektualnego 

rozumowania.  Był to dar udzielony mu przez Boga – objawienie, że Jezus rzeczywiście 

powstał z martwych. 

Tak właśnie działa w nas wszystkich wiara. 

Nie nabywamy jej sami z siebie – jest ona przede wszystkim darem Boga. Pan, z 

czystej miłości do nas, zasiewa ziarno wiary w naszych sercach w sakramencie chrztu. 

My odpowiadamy na ten dar, kiedy podlewamy i nawozimy to nasionko, aby mogło w 

nas wzrastać.  

Czynimy to, kiedy podejmujemy trud modlitwy, kiedy czytamy Pismo Święte albo 

chociażby ten miesięcznik, kiedy oddajemy swój czas na trwanie na adoracji. Nie jest 

to jednorazowa akcja, ale proces – Bóg nie przestaje udzielać nam tego daru, a my go 

pielęgnujemy. 

I tak, dzień za dniem, rok za rokiem, wzrasta nasza wiara.  

A im bardziej wzrasta nasza wiara, tym bardziej przekonujemy się, że Jezus naprawdę 

żyje i jest z nami. Choć nie widzimy Go, nie słyszymy i nie dotykamy jak Jan, możemy 

oglądać Go oczyma wiary.  

To właśnie ten wspaniały dar pozwala nam widzieć Jezusa i dotykać Go za każdym 

razem, gdy przyjmujemy Komunię Świętą! 

Zaledwie dwa dni temu obchodziliśmy dzień Narodzenia Pańskiego!  

Dziś świętujmy dalej, dziękując Bogu za dar wiary. Obyśmy go nigdy nie lekceważyli 

ani nie zaniedbywali! To ten sam dar pozwala nam widzieć Jezusa w żłóbku w Boże 

Narodzenie oraz widzieć Go zmartwychwstałego, żywego i obecnego w naszym życiu. 

 

„Panie Jezu, pomóż mi dziś Cię  zobaczyć, usłyszeć i dotknąć!” 

 

Ps 97,1-2.5-6.11-12 

 



J 20,2-8: 

 

(2) 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. (3) 

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. (4) Biegli oni obydwaj razem, lecz 

ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. (5) A kiedy się nachylił, 

zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. (6) Nadszedł potem także 

Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna (7) oraz 

chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwniętą 

na jednym miejscu. (8) Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył 

pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Świętych Młodzianków 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

28 grudnia 2022 
 

1 J 1,5--2,2 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(5) Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest 

światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. (6) Jeżeli mówimy, że mamy z Nim 

współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z 

prawdą. (7) 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. (8) Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie 

oszukujemy i nie ma w nas prawdy. (9) Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, 

[Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej 

nieprawości.(10) Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie 

ma w nas Jego nauki. 

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

zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. (2) On 

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

grzechy całego świata. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Po usłyszeniu nowiny o nowonarodzonym królu żydowskim, król Herod poczuł się 

zagrożony. Zarządził więc „w Betlejem i całej okolicy” masakr „wszystkich 

chłopców w wieku do lat dwóch” (Mt 2,16).  

Ta zbrodnia była zaledwie jednym z okrucieństw, których dopuścił się Herod za 

swego życia. Kto jak kto, ale Herod zdecydowanie był grzesznikiem!  



Spójrzmy jednak na dzisiejsze pierwsze czytanie:  

„Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je 

nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1 J 1,9).  

Czytamy dalej, że Jezus jest „ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za 

nasze, lecz również za grzechy całego świata” (1 J 2,2).  

Jest to niezwykle mocne i odważne stwierdzenie. 

Nawet Herod mógłby uzyskać przebaczenie, gdyby żałował za grzechy! 

Dziś, gdy wspominamy Świętych Młodzianków, Bóg przypomina nam, że nawet 

najgorszy grzesznik nie jest poza zasięgiem Bożego miłosierdzia. 

➢ Co to oznacza dla nas, którzy żyjemy w Chrystusie?  

Otóż to, że nawet w nasze najgorsze dni możemy zachować nadzieję.  

Jak powiedział kiedyś św. Jan Paweł II:  

„Nie jesteśmy sumą naszych słabości i błędów; jesteśmy sumą miłości 

Ojca do nas i naszej realnej zdolności stania się obrazem Jego Syna

” (Homilia, 28.07.2002). 

Pomyśl o tym! Jesteś wyjątkowym, niepowtarzalnym obrazem Jezusa. Nie jesteś 

grzesznikiem, któremu od czasu do czasu zdarza się zrobić coś dobrego, ale 

umiłowanym uczniem, któremu czasami zdarza się popaść w grzech. 

Zobaczenie w sobie grzesznika, który został odkupiony, otwiera nas na Bożą łaskę 

przemiany.  

Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje, jak wielką cenę zapłacił Bóg za to odkupienie: 

„krew Jezusa, Syna Jego” (1 J 1,7).  

Nie lekceważmy wszechogarniającej mocy tej krwi, która nas oczyszcza i przemienia 

nasze serca. Nie lekceważmy wielkości Bożego miłosierdzia, które przyjmuje nas z 

powrotem, gdy zbłądzimy. 

To miłosierdzie jest większe niż wszelki grzech popełniony przez ciebie czy 

kogokolwiek innego – nawet Heroda! 

Jezus, który jest wierny, przebaczy ci wszystkie twoje grzechy. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że obmywasz mnie ze wszystkich moich grzechów 

we krwi Jezusa i nazywasz swoim umiłowanym dzieckiem.” 

Ps 124,2-5.7-8 



 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 2, 13 – 18 

 
(13) 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. (14) On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do 

Egiptu; (15) tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan 

powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.  

(16) 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. (17) Wtedy 

spełniły się słowa proroka Jeremiasza: (18) 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”  

 

Kim jest człowiek, który potrafi z zimną krwią zlecić wymordowanie chłopców od 

niemowląt do dwulatków? Neurotykiem i paranoikiem?  

Potworność, jakiej dopuścił się Herod, pokazuje także jego desperację. Narodziny 

jednego maleńkiego Dziecka przeraziły go, gdyż poczuł, że władza wymyka mu się z rąk 

– co zresztą było prawdą. Ostatecznie rozkaz zabicia dzieci był po prostu ostatnią 

irracjonalną próbą uniknięcia losu, który był już i tak przesądzony. Herod nie miał ochoty 

poddawać się bez walki. 

Paradoksalnie desperacja Heroda była kolejnym znakiem tego, że przyjście Jezusa 

zapoczątkowało nową erę wolności i nadziei. Światło Jezusa zaczynało już świecić, a siły 

ciemności drżały. Jaki to ma związek z dniem dzisiejszym? 

 Świat wciąż jest ciągle we władaniu uczynków ciemności, takich jak aborcja, eutanazja, 

rozwiązłość, przemoc czy korupcja. Ciemność nie ma zamiaru poddać się bez walki, a w 

wielu wypadkach wydaje się nawet, że triumfuje. A przynajmniej odwleka jak najdalej 

przyznanie się do klęski.  

Patrząc tylko po ludzku na sytuację świata, można by już porzucić wszelką nadzieję.  

       Ale Bóg nie chce, byśmy ją porzucali – a nasza wiara przynagla nas do 

bycia światłem w ciemnościach tego świata. 

 

Chociaż w obliczu zła czujemy się nieraz tak bezradni, jak maleńkie dziecko, w takich 

chwilach przypominajmy sobie, że właśnie jako dziecko Jezus przyszedł na świat.  

 



Był tylko maleńkim Dzieckiem 

            a mimo to Jego światło przyciągnęło Mędrców z odległej krainy.  

Był tylko maleńkim Dzieckiem,  

                         ale Jego światło napełniło przerażeniem króla Heroda. 

Choć na pozór może wydawać się to mało konkretne i nazbyt uduchowione, najlepiej 

przeciwstawisz się złu zabiegając o to, by twoje światło świeciło w ciemności.  

 

Pokaż światu, co wnosi obecność Jezusa. Otwarcie przeciwstawiaj się złu, 

ale czyń to z pokorą i cierpliwością. Niech słowa, które wypowiadasz – i te, od których się 

powstrzymujesz – ukazują współczucie i dobroć Pana.  

Nigdy nie zapominaj, że Chrystus jest                     

w tobie, a to zmienia wszystko. 

 

„Jezu, ja także pragnę przyczynić się do ustąpienia ciemności.                                    

Przyjdź, Panie, i uczyń mnie odbiciem światła Twojej miłości”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

29 grudnia 2022 
 

Łk 2,22-35 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(22) Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, 

przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (23) Tak bowiem jest 

napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie 

poświęcone Panu. (24) Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa 

młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. (25) A żył w Jerozolimie 

człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy                              

i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał 

na nim. (26) Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza 

Pańskiego. (27) Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy 

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

(28) on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: (29) Teraz, o Władco, 

pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. (30) Bo moje 

oczy ujrzały Twoje zbawienie, (31) któreś przygotował wobec wszystkich 

narodów: (32) światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. (33) A 

Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. (34) 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. 

(35) A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Czy zauważyłeś na lotniskach ludzi trzymających kartki z nazwiskami pasażerów? 

Czekają oni na przylot kogoś, kogo nigdy w życiu nie widzieli. Chociaż trzymają 

informację z nazwiskiem, rozglądają się wokół z zaciekawieniem:  

Może to on? Może to właśnie na tę kobietę czekam? 

Mniej więcej tak właśnie zachowywał się Symeon w dzisiejszej Ewangelii – z tą 

różnicą, że nie miał kartki.  



Przez cały czas przebywał w świątyni, przyglądał się przychodzącym tam ludziom i 

pytał Ducha Świętego: Czy może ten człowiek jest Mesjaszem? 

Pewnego dnia zauważył parę Małżonków z Dzieckiem i poznał w sercu, że to Ono jest 

„pociechą  Izraela”. 

Skąd Symeon to wiedział? Ponieważ był „sprawiedliwy i pobożny”? 

Mogło to odegrać pewną rolę. Ale, co ważniejsze, był wyczekujący.  

Duch Święty objawił Symeonowi, że przed śmiercią ujrzy Mesjasza, a Symeon wziął tę 

obietnicę na serio. Przychodził więc często do świątyni i prosił Ducha o otwarcie oczu, aby 

mógł rozpoznać Pana, gdy się pojawi.  

Wprawdzie my nie czekamy na pojawienie się Jezusa w świątyni, ale możemy zachować 

postawę wyczekiwania w naszej codzienności, ufając, że On pragnie się nam objawiać. 

Możemy liczyć na dar Jego pokoju w nerwowej sytuacji, rozpoznawać Jego działanie, gdy 

otwiera się przed nami szansa dania świadectwa wierze, odkrywać Jego obecność w 

dobroci przyjaciela, który poświęca nam czas. A co najważniejsze, możemy spotykać 

się z Nim w ciszy modlitwy i radości naszych celebracji eucharystycznych. 

Gdziekolwiek dziś się znajdziesz, staraj się naśladować Symeona.  

Nawet jeśli będziesz bardzo zajęty lub zdarzy się coś niespodziewanego, szukaj Jezusa 

i oczekuj Jego objawienia. Proś Ducha Świętego, by otworzył ci oczy i pomógł być 

uważnym. A nawet jeśli zapomnisz o Panu w wirze codziennych wydarzeń, zawsze możesz 

poświęcić Mu parę minut przed zaśnięciem, prosząc, by pokazał ci, w jaki sposób był 

obecny przy tobie w ciągu dnia.  

Z im większą ufnością będziesz Go szukać i wyczekiwać, tym wyraźniej dojrzysz Jego 

działanie w swej codzienności. 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że pozwalasz mi dziś rozpoznawać Twoją obecność.” 

 

1 J 2,3-11 

Ps 96,1-3.5-6 

 

 

 

 

 



 

Świętej Rodziny:                                             

Jezusa, Maryi i Józefa 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

30 grudnia 2022                     
 

Syr 3,2-6.12-14 (Biblia Tysiąclecia) 

(2) Albowiem Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. 

(3) Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, (4) a kto szanuje matkę, jakby 

skarby gromadził. (5) Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie 

modlitwy swej będzie wysłuchany. (6) Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto 

posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce:  

(12) Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego 

życiu. (13) A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, 

choć jesteś w pełni sił. (14) Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, 

w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje nam wspaniały obraz życia 

rodzinnego. Rodzice z radością przyjmują nowonarodzone dziecko do swoich serc i 

domu. Zaspokajają wszystkie jego potrzeby, dopóki nie będzie w stanie żyć 

samodzielnie. Dziecko czci i szanuje rodziców, a kiedy się zestarzeją i będą wymagać 

opieki, ono z kolei zatroszczy się o nich. 

Oczywiście wiemy, że nie zawsze wygląda to w ten sposób i to niekoniecznie z naszej 

winy. Ale zawsze możemy wprawiać w ruch cykl miłości, którego Bóg tak pragnie, po 

prostu troszcząc się o siebie nawzajem. 

 



W dzisiejszą uroczystość Świętej Rodziny zastanówmy się,  

na czym polega troska o bliskich. 

❖ Oczywiście przede wszystkim na zabieganiu o ich zdrowie i bezpieczeństwo 

fizyczne.  

❖ Ale również na tym, by uwzględniać ich uczucia i zwracać uwagę na to, w jaki 

sposób oddziałują na nich nasze słowa i uczynki.  

❖ Polega na okazywaniu cierpliwości, gdy trudno im coś zrozumieć i nie potrafią 

zrobić czegoś, co naszym zdaniem powinni.  

❖ Na dawaniu wobec nich świadectwa własnej wiary i staraniu się, na ile to 

możliwe, aby i oni praktykowali swoją.  

❖ Polega na mówieniu im, jak bardzo są dla nas ważni.  

❖ A także na znoszeniu ich, gdy działają nam na nerwy i na przebaczaniu 

doznanych przykrości.  

❖ Wreszcie na modlitwie za nich. 

Otaczajmy więc troską nasze dzieci, rodziców, rodzeństwo. Opiekujmy się nimi, gdy 

są zbyt młodzi lub zbyt starzy, aby zająć się sobą. Troszczmy się o nich, gdy chorują 

lub przeżywają trudności, gdy sprawia nam to radość i gdy wymaga od nas poświęcenia. 

Jest to trudne wyzwanie i czasami do niego nie dorastamy.  

Tym bardziej więc prośmy Jezusa, który poznał życie rodzinne, o łaskę wprawiania 

w ruch cyklu miłości – dzień po dniu, tydzień po tygodniu, rok po roku.  

Prośmy również o wstawiennictwo Maryję i Józefa. Oby nasza troska o siebie 

nawzajem jednoczyła nas w Panu przez wszystkie dni naszego życia! 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za dar moich bliskich. Pomóż mi troszczyć się o nich tak, 

jak Ty troszczysz się o mnie.” 

 

lub Kol 3,12-21      Ps 128,1-5     Mt 2,13-15.19-23 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

31 grudnia 2022                     

J 1,1-18 (Biblia Tysiąclecia) 

 (1)  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.  
 (2)  Ono było na początku u Boga.  

 (3)  Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.  

 (4)  W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,  

 (5)  a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.  

 (6)  Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.  

 (7)  Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości,  

        by wszyscy uwierzyli   przez niego.  

 (8)  Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości.  

 (9)  Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.  

(10) Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.  

(11) Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.  

(12) Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,    

       tym, którzy wierzą w imię Jego -  

(13) którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.  

(14) A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę,  

       jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.  

(15) 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.  

(16) Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce.  

(17) Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez  

       Jezusa Chrystusa.  

(18) Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ 

       pouczył. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 



Jakie są twoje postanowienia noworoczne? Tak, znowu przyszła na nie pora.  

Postanowienia noworoczne mają w sobie coś ekscytującego, ponieważ 

przypominają, że stoimy na progu nowego początku. Rok 2022 odchodzi do historii, a 

my możemy zacząć od nowa. 

Także dzisiejsza Ewangelia mówi o nowym początku. Ale w tym 

nowym początku nie chodzi o postanowienia, jakie mamy podjąć, lecz raczej o to, co 

Jezus chce dla nas uczynić. On jest gotów oświecać swoim światłem różne ciemne 

zakątki w naszych sercach. 

Jako Mesjasz i Odkupiciel chce pomóc nam w pokonywaniu kolejnych obszarów 

grzechu, chce wyprowadzać nas na wolność z kolejnych więzień. 

To właśnie jest „moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1,12), dana przez Jezusa 

wszystkim, którzy Go przyjmują.  

 Jest to moc nadprzyrodzona, łaska Boża, która pomaga nam czynić to, 

czego nigdy nie dokonalibyśmy ludzkimi tylko siłami.  

 Jest to moc do posłuszeństwa, łaska do przebaczenia, inspiracja do służby.  

Ta moc jest dostępna, czeka na ciebie po prostu dlatego, że Bóg cię kocha. Nie musisz 

na nią zasłużyć; wystarczy, że ją przyjmiesz i nauczysz się z nią współpracować.  

Bóg jest po twojej stronie! On chce cię uświęcać! 

Znajdź dziś trochę czasu, aby wsłuchać się w głos Boga. Powiedz Mu: „Panie, 

powierzam Ci ten nowy rok. Daj mi na niego światło. Duchu Święty, prowadź mnie”. 

Duch Święty może podsunąć ci na myśl jakiś fragment biblijny albo włożyć w serce 

jakieś konkretne słowo, jak na przykład „łaska”, „odwaga”, „cierpliwość” czy „

pokój”. Zapisz sobie to słowo czy ten werset i wracaj do niego w kolejnych tygodniach 

i miesiącach. W ciągu roku zobaczysz, jak to słowo wypełnia się w twoim życiu. A za 

rok, spoglądając wstecz, zobaczysz, jak wzrosłeś w wierze i jak to słowo czy ten werset 

otworzyły twoje serce. I rozradujesz się, widząc, że upodabniasz się do obrazu Jezusa, 

którego moc działa w tobie! 

„Jezu, działaj we mnie w nadchodzącym roku. Pragnę, aby był to dla mnie 

rok wzrostu w wierze i przyjaźni z Tobą.” 

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



J 1, 1- 18   
 
 
 
 
 

PROLOG EWANGELII ŚW. JANA                                                                          

(przekład Romana Branstaettera z greckiego) 

 

   

  

2. Ono jest przed wszystkim u Boga. 

3. Przez Nie wszystko jest, A bez Niego nic nie jest, Co jest. 

4. W Nim jest życie, 

    A życie jest światłością ludzi, 

5. A światłość w ciemnościach świeci, A ciemność nie może jej stłumić. 

9. Ono jest prawdziwą światłością Oświecającą każdego człowieka, Który 

    przychodzi na świat. 

10. Słowo było na świecie, 

    A świat przez Nie powstał, Ale świat Go nie posiadł. 

11. Przyszło do swojej własności, Ale swoi Go nie przyjęli. 

12. Tym wszystkim jednak, którzy Je przyjęli, 

      I uwierzyli w imię Jego, 

      Dał On Moc, 

      Aby się stali 

      Dziećmi Bożymi: 

      Tym, Narodzonym 

13. Nie z krwi 

      Ani z pożądliwości ciała, Ani z pożądliwości męża, Ale z Boga. 

1. Przed wszystkim Jest 

Słowo, 

A Słowo Jest u Boga, 

A Bóg Jest Słowem. 



14. A Słowo stało się Ciałem i mieszkało między nami, A my widzieliśmy Jego 

      chwałę, 

      Chwałę, 

      Którą Jedyny Syn, Pełen łaski i prawdy, Otrzymał od Ojca. 

16. Wszyscy czerpiemy z Jego pełni Łaskę nad łaskami, 

17. Albowiem Prawo dane jest przez Mojżesza, A łaska i 

      prawda 

      Przychodzą 

      Przez Jezusa Chrystusa. 

18. Boga nikt nigdy nie widział. 

      Syn Jednorodzony: 

      On, 

      Który jest w łonie Przynosi wieść. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Świętej Bożej 

Rodzicielki,            

Maryi 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

1 stycznia 2023                           
 

Łk 2,16-21 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

(16) Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. 

(17) Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. (18) 

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. (19) Lecz 

Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. (20)  

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” 



Obchodzimy dziś święto Maryi, Matki Bożej, Tej, która wydała na świat Syna 

Bożego. A oddając cześć Matce, oddajemy ją także Jezusowi, Jej Boskiemu Synowi. 

Na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwne, że dzisiejsza Ewangelia skupia się 

na pasterzach, którzy przyszli zobaczyć nowo narodzonego Jezusa i odeszli, wielbiąc 

Boga. Z pewnością w sercu Maryi w tamtym momencie rozbrzmiewała pieśń chwały, a 

wdzięczność i uwielbienie dla Boga przepełniały Ją. 

Oto stało się to, co zwiastował Jej anioł Gabriel – porodziła Chłopca, który stanie się 

Zbawicielem świata. 

Opowieść pasterzy o chórach anielskich wielbiących Boga i o tym, co usłyszeli o Jej 

Dziecięciu nie zdziwiła Jej, ale stanowiła radosne potwierdzenie tego, co czuła i co 

wiedziała. 

Maryja pragnie prowadzić ludzi do Jezusa i zachęcać ich do oddawania Mu chwały 

także teraz. Jest to prawdopodobnie Jej najważniejsze życzenie dla nas na progu nowego 

roku. Ona wie najlepiej, jak wiele mamy powodów, by wychwalać Jej Syna!  

❖ Możemy wielbić Go, bo będąc Bogiem, stał się człowiekiem, umarł na krzyżu 

dla naszego zbawienia i zmartwychwstał! 

❖ Możemy błogosławić Go, bo nauczył nas się modlić.  

❖ Możemy wywyższać Go za to, że dał nam swego Ducha i uczynił nas dziećmi 

Bożymi.  

Nigdy nie wyczerpiemy wszystkich powodów, by wychwalać Jezusa! 

Postanów sobie, że w 2023 roku będziesz                             

częściej i goręcej uwielbiać Jezusa. 

Jeśli dotąd nie miałeś takiego nawyku, z początku może nie być ci łatwo włączyć do 

swojej codziennej modlitwy uwielbianie Jezusa. Czasem trudno znaleźć odpowiednie 

słowa, ale zawsze możemy zacząć od podziękowania Jezusowi za Jego dobrodziejstwa. 

Możemy wychwalać Go za to, że przebacza nam grzechy. Możemy radować się Jego 

wiernością i miłością bez granic. 

 

Kiedy uczymy się praktykować modlitwę uwielbienia, zawsze możemy prosić o 

pomoc Maryję, Matkę Boga i naszą Matkę. Wzorem takiej modlitwy jest dla nas 

Magnificat, Jej pieśń chwały (Łk 1,46-55).  



A największą pociechą jest dla nas świadomość, że Maryja oddaje chwałę Jezusowi 

razem z nami – i to przez cały rok! 

„Wielbi dusza moja Ciebie, mój Panie! Raduje się duch mój w Tobie, 

moim Zbawcy!” 

Lb 6,22-27   Ps 67,2-3.5.8   Ga 4,4-7 


