
Rozważanie 1 

 

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, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było 

światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła… J 1, 1-18 

Wszystko rozpoczęło się od Słowa. Bóg stworzył świat swoim Słowem, a tak naprawdę nieustannie go 

stwarza. Na przestrzeni historii wypowiada swoje Słowo. Aż nadeszła pełnia czasu, kiedy Słowo stało się 

Ciałem, stało się Człowiekiem. I człowiek, który szuka nieustannie Bożego Słowa – nie rozpoznał Go. I 

nadal nie rozpoznaje. Być może zadziwiony, jak Bóg mógł coś takiego uczynić. 

Wydaje się, jakby to właśnie Słowo było dla nas najważniejsze, a nie nasze czyny. A w każdym razie Słowo 

jest najpierw. Przy czym warto sobie uświadomić, że słowo – czy to Boże, czy to ludzkie – to nie jest to 

tylko, co wypowiadają usta, pewna gra dźwięków. Słowem jest wszystko, bo słowo służy do komunikacji, do 

wypowiadania siebie, swojej głębi, serca. Słowo to Miłość. Stąd Słowem, w najszerszym tego słowa 

znaczeniu, jest wszystko, co myślimy, czujemy, wypowiadamy, czynimy. Bo wszystko coś komunikuje, o 

czymś mówi, wyraża jakiś sens. 

Bóg wypowiada Słowo i to Słowo jest Synem Ojca. Dziś kontemplujemy Go jako małe Dziecko. A On 

przyszedł, by przekazać nam całą Miłość Ojca. Tak namacalnie, dotykalnie, zmysłami. Bóg, który chce nas 

zapewnić o swojej miłości w ludzki sposób – zrozumiały dla nas. Mało tego – w taki sposób, którego nie 

musimy się bać. Bo przyznaj, że się Boga czasem (albo stale) boisz. Małego dziecka nie musisz się bać. 

Słowo Ojca zaprasza więc do bliskości. Przybliż się i rozważaj, kontempluj: jak Miłość chce być blisko 

Ciebie, chce Ciebie ogrzewać, nakarmić, uzdrowić, wypełnić. 

 

 

Rozważanie 2 

J 1, 1-18 

1.   Uświadom sobie przez chwilę przed Kim stajesz i z Kim chcesz się spotkać w tej modlitwie. Przeczytaj 

powoli tekst. O czym on jest? Wchodząc powoli w modlitwę przyjrzyj się najpierw Słowu. Bóg wypowiada 

Słowo. 

Ponieważ Bóg jest Miłością, więc Słowo, które wypowiada, jest słowem miłości. Ten, który leży w żłóbku 

jest Słowem Miłości, które stało się człowiekiem. Słowo staje się człowiekiem…Pomyśl o tym, jak możesz 

to „wcielić” w życie. Twoje słowo, jakie wypowiadasz do bliźniego, jeśli będzie słowem miłości, ma moc 

uczynić go człowiekiem w pełni. Każde słowo, które rani, które krzywdzi, obgaduje, rzuca oszczerstwa, 

kłamie, plotkuje – pomniejsza nasze człowieczeństwo. Słowo staje się człowiekiem, by człowiek mógł stać 

się słowem miłości dla innych. Słowo staje się człowiekiem, by człowieka zbawić. 

2.   Św. Jan nazywa Jezusa Światłością, która przychodzi na świat. My w ciemnościach nie czujemy się 

dobrze, potrzebujemy światła, by żyć. Bóg jest światłem naszej duszy. Wiemy dobrze, ile w nas jest 

ciemności, skomplikowania, pokrętności, niejasnych motywacji i intencji, kombinowania, itd. Jezus jest 

Światłością – zaproszenie Go do swego życia powoduje, że nasze mroki i lęki pierzchają. On przychodzi do 

stajenki naszego życia, pełnej bałaganu i nieposkładania. To On chce powoli porządkować Twoje życie. To 

nie tak, że On przyjdzie, kiedy Ty się poukładasz – uznaj, że raczej Ci to nie wyjdzie. On przychodzi do 

Ciebie takiego, jakim jesteś! Przyjmiesz Go? 

3.   „Łaska i prawda przyszły przez Jezusa”. Wraz z Jezusem przychodzi do nas wszystko, co najlepsze może 

nas spotkać na tym świecie. Spróbuj to sobie uświadomić. Wpatrując się w Jezusa leżącego w żłóbku 

przypomnij sobie osoby, sytuacje, rzeczy, za które chcesz Mu wyrazić wdzięczność i może to na koniec 

modlitwy uczynić. On – mały człowiek – jest Wielkim Bogiem, Wszechmocnym, który stworzył świat i 

strzeże Go z nieskończoną miłością i troską. Porozmawiaj z Jezusem, porozmawiaj z Jego Matką. Wyraź 

uczucia, jakie teraz nosisz w sercu. 

 

 

Rozważanie 3 

Łk 2,1-20 

Dzisiejszy dzień niech będzie czasem budowania relacji nie tylko z Bogiem, ale też z najbliższymi, z 

którymi może najtrudniej nam być, rozmawiać, świętować. Nie wybieramy sobie miejsca i czasu naszego 

urodzenia. Nie wybieramy sobie rodziców, rodzeństwa, rodziny. 

http://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2018-12-25


To jest nam dane, a zatem jest darem. Pomyśl dziś, jakie są Twoje relacje z rodzicami, rodzeństwem, 

bliskimi. Co w nich najbardziej Cię raduje, a co może smuci? Dziś do narodzonego Jezusa przychodzą 

pasterze. Prosto z pola, tak jak stali. Nie ubierali eleganckich ciuchów, nie przygotowywali góry prezentów. 

Przynieśli to kim byli. Przyszli razem z całym dobytkiem. Może to jest dla Ciebie zaproszenie, aby przynieść 

do Jezusa tych, z którymi najtrudniej Ci w te dni. Od których może uciekasz. Których może się wstydzisz 

przed innymi… On chce spotkać się z każdym z nich. 

 

 

Rozważanie 4 

Mt 1,18-23 

Poproś dzisiaj Pana o łaskę zgody na Boże plany w Twoim życiu 
1. Zaręczona z Józefem. Miłość pomiędzy narzeczonymi jest czymś pięknym. Już snują wspólne plany, 

podejmują pierwsze wspólne decyzje, patrzą razem w przyszłość. I zapewne tak samo było z Maryją i 

Józefem. 
Byli szczęśliwymi młodymi ludźmi, którzy wkrótce mieli się pobrać, zamieszkać razem. Jak Ty patrzysz na 

miłość. Miłość oblubieńczą pomiędzy kobietą i mężczyzną. Nie ma znaczenia, w jakim stanie życia 

realizujesz swoje powołanie. Zadaj sobie trud spojrzenia we własne serce. Może tęsknisz za taką miłością, 

może czujesz zazdrość, może ból, może chcesz uciec od trudnego doświadczenia z Twojego życia. Nie bój 

się, Bóg chce uzdrowić to miejsce w Twoim sercu, potrzebuje tylko, żebyś Mu je pokazał. 

2. Bóg stawia Józefa przed „faktem dokonanym”. Popatrz na Józefa i na jego reakcję na wiadomość o tym, 

że Maryja spodziewa się dziecka. I wie, że to nie jest jego dziecko. Bóg nie pytał Józefa o zgodę. Zatrzymaj 

się na tym momencie, kiedy rozmawia o tym z Maryją, popatrz jak później „bije się z myślami”. Bóg 

pokrzyżował wszystkie jego plany, marzenia. Wkroczył w jego miłość do Maryi. Nie lubimy być stawiani 

pod ścianą, nie lubimy dowiadywać się na końcu o ważnych sprawach, które nas dotyczą. Jak Ty reagowałeś, 

kiedy zawaliły się Twoje plany na przyszłość. Zobacz szczególnie te zdarzenia, w które wkraczał Bóg i On 

burzył Twój spokój. Co wtedy czułeś? Co czujesz teraz? 
3. Ty nadasz Mu imię Jezus. Tymi słowami zwraca się do Józefa anioł. Co one oznaczają? Są zaproszeniem 

ze strony Boga, żeby Józef uznał Jezusa za swojego syna i wychował go jako swoje dziecko. Nadanie 

imienia oznaczało nadanie tożsamości. To ojciec dawał dziecku pochodzenie, nie matka. Dzięki temu 

człowiek miał rodowód, był zakorzeniony w poprzednich pokoleniach. Jak Ty patrzysz na historię pokoleń w 

Twojej rodzinie? Czy znasz choć część historii rodu, z którego pochodzisz? Jakie uczucia rodzą się w Tobie, 

na myśl o przodkach: dziadkach, pradziadkach? o bliższej i dalszej rodzinie? Co chcesz powiedzieć Bogu w 

tym momencie? 
 

 

Rozważanie 5 

Łk 1, 5-17 

Poproś dzisiaj o łaskę wiary w Słowo Boga. 
1.   Dlaczego świętujemy narodzenie św. Jana Chrzciciela? Jan, jak to zapowiedział anioł, został już w łonie 

matki uświęcony Duchem Świętym. Był więc człowiekiem świętym od urodzenia (inni święci w momencie 

śmierci – dlatego przeważnie te daty świętujemy). Był przygotowywany na poprzedzającego Jezusa. 
Patrząc na Jana Chrzciciela pomyśl o swoim życiu. Pomyśl o tym, że jesteś przez Boga chciany i kochany od 

początku. Bóg nie zna i nie kocha Ciebie dlatego, że istniejesz, lecz dlatego istniejesz, że On Ciebie zna i 

kocha. Co to oznacza? Że Gdyby Cię przestał kochać i znać, to przestałbyś istnieć. To bardzo mocne 

stwierdzenie, ale prawdziwe! Czy masz tego świadomość? 

2.   Wsłuchując się w dzisiejszy tekst pomyśl o Bogu, który wchodzi w sytuacje trudne, bolesne. Zachariasz i 

Elżbieta nie mieli dzieci, co było uważane za przekleństwo. Może się z tym już pogodzili, ale zawsze w 

sercu zostawia to ranę. Tymczasem Bóg jest Panem niemożliwego. Bóg przez swoją interwencję zapewnia, 

że nikt dla Niego nie jest przeklęty. Wręcz przeciwnie – na to, co słabe, co bezsilne, co poranione – zsyła 

swoje błogosławieństwo. Czy wierzysz w to? Czy jesteś w stanie w to wierzyć, nawet gdy w życiu Ci się nie 

układa z różnych przyczyn? Wpatruj się w Boga, który wkracza w życie tych małżonków i wsłuchaj się w 

swoim sercu w obietnice, jakie Tobie daje Bóg. 

 

 

 



Rozważanie 6 

„Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1, 14) „Patrzeć i rozważać to, co czynią, jak 

podróżują i trudzą się, aby Pan narodził się w skrajnym ubóstwie, (…) a to wszystko dla mnie.” (św. Ignacy 

z Loyoli, Ćwiczenia Duchowe, nr 116).   Jezus rodzi się dla Ciebie, przychodzi, by Cię uwolnić, zbawić, dać 

Ci pokój serca i miłość. Przyjmij Go jako Tego, który ma moc przemienić całe Twoje życie! Niech… 

„Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1, 14) 

„Patrzeć i rozważać to, co czynią, jak podróżują i trudzą się, aby Pan narodził się w skrajnym ubóstwie, (…) 

a to wszystko dla mnie.” (św. Ignacy z Loyoli, Ćwiczenia Duchowe, nr 116). 
  

Jezus rodzi się dla Ciebie, przychodzi, by Cię uwolnić, zbawić, dać Ci pokój serca i miłość. Przyjmij Go jako 

Tego, który ma moc przemienić całe Twoje życie! 

 

 

Rozważanie 7 

Gdy usłyszeli to, co mówił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. (…) A on pełen Ducha 

Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa (…). A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i 

rzucili się na niego wszyscy razem. Dz 6, 8-10; 7, 54-60 

 
Przeciwnicy Szczepana słuchali wszystkiego, co mówił. A kiedy dokładnie usłyszeli, co powiedział – a więc 

kiedy dotarło to do nich, wtedy ich reakcja była jednoznaczna. Nie tylko słuchali, ale i usłyszeli. Bo można 

słuchać i nie usłyszeć, można patrzeć i nie ujrzeć. Stąd Szczepan patrzył w niebo i ujrzał. Był otwarty na 

przyjęcie PRAWDY. Żydzi zdecydowanie NIE! Ich reakcją jest gniew i zgrzytanie zębami. Nawet ciało 

reaguje na Dobrą Nowinę. Albo ją przyjmuje cały człowiek, albo cały człowiek od niej ucieka i ją odrzuca. 

Ich reakcja jest naprawdę głęboka i znamienna. Zatrzymaj się przy niej chwilę. Bo aż podnoszą wielki krzyk, 

jakby chcieli zagłuszyć to, co mówi Szczepan, a z drugiej strony zatykają sobie uszy, by nie słyszeć. Nie 

tylko nie chcą usłyszeć, ale nawet słuchać tego nie chcą. Naprawdę można być tak zasklepionym, tak 

zaślepionym i opancerzonym, by nic nie docierało, nic nie dotykało, nic nie przemieniało. Naprawdę można. 

A ponieważ Szczepan wypowiadał Dobrą Nowinę o Bogu, czyli o Życiu, to jedyne, co mogli z tym zrobić – 

zlikwidować życie. Tyle, że to iluzja, ułuda. Nie da się unicestwić Życia. Można co najwyżej pomóc 

człowiekowi szybciej przejść przez furtkę zwaną śmiercią. Ale wtedy już bez żadnych przeszkód wpada w 

ramiona samego Życia. Bez żadnych oporów, przeciwności i zasłon doczesności. Otwórz uszy, otwórz oczy i 

wszystkie zmysły na Słowo. Na Życie. Na Miłość. Bo Ono i tak do Ciebie przyjdzie. I tak Cię kocha. 
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