
     

 

Niedziela Chrztu Pańskiego  13   I   2019 
 

(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. 
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 Czemu ten dzień zwie się świętem Objawienia?  

Ponieważ nie w dniu narodzenia, lecz dopiero po chrzcie wszyscy poznali Pana. Dotąd 

bowiem tylko nieliczni o Nim wiedzieli. O tym, że Go tłum nie znał i nie wiedział, kim jest, 

powiedział Jan Chrzciciel. Oto jego słowa: „W pośrodku was stanął, którego wy nie 

znacie” (J 1, 26).  

Cóż zresztą dziwnego, że Go wielu nie znało, skoro sam Chrzciciel aż do tego dnia Go 

nie znał? Powiedział bowiem: „I ja Go nie znałem, lecz Ten, który mnie posłał, abym 

chrzcił wodą, rzekł do mnie: «Gdy ujrzysz Tego, na którego Duch zstępuje i na Nim 

spocznie, Ten chrzci w Duchu Świętym»” (J 1, 33). Z przytoczonych słów widać 

podwójne objawienie się Pana...  

Ale można skądinąd jeszcze wnosić, dlaczego Chrystus przystąpił do chrztu, i co to jest 

chrzest, do którego przystąpił. I o tym trzeba wiedzieć. Wyjaśnię wam jedno i drugie.  

Jaki zatem chrzest przyjął? Z odpowiedzi na to pytanie poznamy powód Jego chrztu. 

Obmycie było w zwyczaju u Żydów. Oczyszczało ono z plam cielesnych, a nie od grzechów 

brudu duszy...  

Nasz chrzest przeciwnie, daleko więcej znaczy, zawiera bowiem wielkie bogactwo łaski. 

Uwalnia z grzechów, czyni duszę czystą i wyposaża ją w dary Ducha Świętego.  

Chrzest Jana stał o wiele wyżej niż obmycie Żydów, z drugiej jednak strony nie miał tego 

znaczenia co nasz chrzest. Był jakby pomostem między jednym a drugim sposobem 

oczyszczenia. Jan nie zobowiązywał swoich słuchaczy do przestrzegania cielesnych obmyć, 

nie przeceniał ich, natomiast wzywał do odwracania się od grzechu i do dążenia do cnoty, 

do opierania nadziei zbawienia na dobrych uczynkach, a nie na obmyciach                                          

i oczyszczeniach.  

Nie mówił: Pierz swe szaty, obmywaj ciało, a będziesz czysty. A jak mówił? 

„Przynoście owoce godne pokuty” (Mt 3, 8).  

Dlatego chrzest Jana więcej znaczy niż obmycie żydowskie, mniej jednak aniżeli nasz 

chrzest. Chrzest Jana nie mógł bowiem dać Ducha Świętego ani zapewnić przebaczenia 

przez łaskę. Wzywał do pokuty, lecz nie miał mocy odpuszczania grzechów.  

Dlatego Jan powiedział: „Ja chrzczę was wodą, ale On chrzcić będzie w Duchu                      

i ogniu”. Z tego wynika, że sam nie chrzcił Duchem Świętym...  

Wpierw musimy się dowiedzieć, jaki chrzest Chrystus przyjął, bo wtedy jaśniejszym nam 

się stanie powód Jego chrztu. Jaki więc chrzest otrzymał?  

Nie żydowski i nie nasz, lecz Janowy. Dlaczego? Abyś i ty z istoty i charakteru tego 

chrztu dowiedział się, że ani wina grzechowa, ani brak łaski Ducha Świętego nie były 

powodem chrztu Chrystusa. W obu wypadkach chrzest Janowy był nieskuteczny – nie mógł 

on zmazać grzechu, jak to już powiedziałem.  



Z tego wynika, że Pan nie dlatego przyszedł nad Jordan, to znaczy nie po odpuszczenie 

grzechów, ani nie po to, aby otrzymać Ducha Świętego. Aby zaś nikt nie sądził, że Pan 

przyszedł jako pokutnik, jak to czynili inni, Jan uprzedził takie myśli swoimi słowami.  

Gdy więc do wszystkich mówił: „Czyńcie owoce godne pokuty” (Mt 3, 8), posłuchaj, co 

powiedział do Pana: „Winienem być ochrzczony przez Ciebie, a Ty przychodzisz do 

mnie?” (Mt 3, 14).  

Rzekł tak, aby wskazać, że Jezus nie musiał, jak mnóstwo innych ludzi, przyjść do niego 

i że bynajmniej nie w tym samym celu co oni przyjmuje chrzest, ale że jest o wiele większy 

i nieporównanie czystszy niż sam Chrzciciel. 

 Dlaczego więc Pan dał się ochrzcić, skoro nie był to ani chrzest pokuty, 

ani nie zmazywał grzechów, ani też nie dawał łask Ducha Świętego?  

Z dwóch innych powodów. O jednym wspomniał uczeń, na drugi wskazał sam Chrystus 

w słowach skierowanych do Jana.  

Jaką Jan podaje przyczynę chrztu? Miało być ludziom pokazane, że Jan – jak wyraził się 

i Paweł – udzielał chrztu pokuty, aby mogli uwierzyć w Tego, który po nim przyszedł. To 

właśnie miał sprawić chrzest Janowy.  

Czy można było lepiej wezwać do wiary w Chrystusa? Czy miał Jan ze Zbawicielem 

chodzić po wszystkich domach i przed każdymi drzwiami wołać: „Ten jest Synem Bożym”? 

Dałoby to sposobność do krytyki jego świadectwa i byłoby przewlekłe. Czy miał iść z Nim 

do synagogi i tam na Niego wskazać? Zlekceważono by jego świadectwo.  

Tu zaś okoliczności były tego rodzaju, że musiały wznieść świadectwo Jana ponad 

wszelkie podejrzenie: kiedy lud ze wszystkich miast zebrał się nad Jordanem i stał na 

brzegach rzeki, wtedy przyszedł i Jezus, aby się ochrzcić, a równocześnie otrzymał 

świadectwo z nieba przez głos Ojca i objawienie się Ducha Świętego pod postacią gołębicy. 

Stąd i Jan powiedział: „A ja Go nie znałem” (J 1, 31), aby wiarygodnym uczynić swoje 

świadectwo. Ponieważ według ciała byli krewnymi... należało unikać nawet pozoru, że Jan 

świadczy na korzyść Chrystusa z racji pokrewieństwa.  

Dlatego dołączyło się pełne łaski zrządzenie Ducha Świętego, żeby Jan całą swą młodość 

spędził na pustyni, aby nie wyglądało, że dane przez niego świadectwo opiera się na 

przyjaźni lub jakiejś zmowie, i aby tym łatwiej mógł wystąpić jako świadek, którego sam 

Bóg pouczył.  

Powiedział przeto: „A jam Go nie znał”. Jak miałeś Go poznać?  

„Lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: «Gdy ujrzysz 

męża, na którego zstępuje Duch jako gołębica i na Nim spoczywa, Ten jest, który 

chrzci w Duchu Świętym»” (J 1, 33).  



Widzisz więc, że Duch Święty nie dlatego jakoby dopiero teraz zstąpił na Pana, lecz 

objawił się w tym celu, aby z góry wskazać nań jakoby palcem i w ten sposób wszystkich 

zapoznać z Tym, o którym Jan mówił w swym kazaniu. Dlatego właśnie Pan przystąpił do 

chrztu. 

Ale jest jeszcze drugi powód, o którym wspomniał sam Pan. Co to za powód?  

Gdy Jan powiedział: „Ja winienem być przez Ciebie ochrzczony, a Ty przychodzisz 

do mnie?”, Pan odpowiedział: „Niech tak się stanie, bo potrzeba nam wypełnić wszelką 

sprawiedliwość” (Mt 3, 14n)...  

Jak to – zapyta jednak ktoś – czyż przyjęcie chrztu może oznaczać sprawiedliwość? 

Sprawiedliwość polega na posłuszeństwie prorokowi. Jak Pan dał się obrzezać i złożył 

ofiarę, zachowywał szabat, przestrzegał zwyczajów świątecznych, tak też dodał do tego 

wszystkiego to, czego brakowało: posłuchał proroka, który udzielał chrztu. Było zgodne z 

wolą Bożą, by wszyscy dali się ochrzcić.  

Posłuchaj słów Jana: „Który [Bóg] mnie posłał, aby chrzcić w wodzie” (J 1, 33). 

Łukasz powiedział: „Cały lud i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga, przyjmując 

chrzest Jana, faryzeusze zaś i uczeni w Prawie wzgardzili postępowaniem Bożym, bo 

nie dali się przez niego ochrzcić” (Łk 7, 29n).  

Skoro więc sprawiedliwość polega na posłuszeństwie względem Boga, a Bóg posłał Jana, 

aby ochrzcił lud, to i Chrystus – dając się ochrzcić – wypełnił przykazanie, jak też wypełniał 

wszystkie inne przepisy Prawa.  

Wyobraź sobie przepisy Prawa jako dwieście denarów! Taki dług miał uiścić nasz rodzaj. 

Nie spłaciliśmy go. Jak długo ciążył na nas, śmierć panowała nad nami. Gdy przyszedł 

Chrystus, znalazł nas w stanie niewoli. Spłacił więc dług, wypełnił nasze powinności i nas, 

niemogących płacić, zbawił. Nie powiedział: „Uczynię to czy tamto”, lecz: „Wypełnię całą 

sprawiedliwość”. Wypada, abym Ja, Pan, który mam, zapłacił za tych, którzy nie mają, nie 

potrafią tego uczynić.  

 Oto powód Jego chrztu. Należało wskazać, iż wypełnił całe Prawo.  

Ta przyczyna staje w rzędzie z tymi, które już omówiłem. Ta też okoliczność właśnie 

wyjaśnia, dlaczego Duch Święty zstąpił z nieba pod postacią gołębicy.  

Gdzie człowiek jedna się z Bogiem, tam objawia się gołębica. 

Do arki Noego przyleciała gołębica z gałązką oliwną jako obraz dobroci Bożej i ocalenia 

po potopie.  

Podobnie tu przychodzi Duch Święty pod postacią gołębicy [ale nie cielesnej gołębicy – 

trzeba o tym pamiętać], aby oznajmić ziemi Boże zmiłowanie i wskazać, iż człowiek, jeśli 

ma w nim panować Duch Boży, winien być bez winy, dobry, wolny od złych uczynków.  

 



Chrystus też mówi: „Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jako to dziecię, nie 

wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3).  

Arka pozostała na ziemi, aż ustał potop. Ta arka symbolizuje czyste i bez skazy ciało 

Pana. Gdy gniew Boży minął, wstąpiło ono do nieba i panuje teraz po prawicy Ojca. 

Jan Chryzostom [Złotousty], św. (ok. 350–407). Pisarz grecki. Doktor Kościoła. Był n 

 
 
 
 
   

Niedziela Chrztu Pańskiego 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I .Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się 

modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby 

gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 

upodobanie" (Łk 3,21 - 22) 

 

 

 II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. pytaj siebie: ”Co Bóg mówi do 

mnie?” 

 

Jezus staje wśród ludu. Przyszedł po to, aby go zbawić, odkupić, pojednać z Ojcem. On 

przyjmuje chrzest solidarności z grzesznikami, ale nie z grzechem. Jezus modli się za lud, 

za powodzenie swojej misji. 

 Czy pamiętam, że kiedy się modlę, to niejako otwiera się niebo? Jak często je 

otwieram kluczem swojej modlitwy? Czy modlę się o powodzenie misji, którą 

otrzymałem w czasie chrztu świętego, misji bycia świadkiem Boga w świecie?               

Być może nie pamiętam swojego chrztu, ale czy pamiętam, że jestem ochrzczony? 

Czy potwierdza to moje życie, a nie tylko zapis w księdze chrztów? Czy tak jak Pan 

jest ze mną solidarny przez chrzest, ja jestem solidarny z Nim przez swoje życie 

człowieka ochrzczonego? 



Głos Ojca potwierdza misję Jezusa, Bożego Syna. To, co Jezus czyni teraz i w 

przyszłości, znajduje upodobanie u Ojca, cieszy się jego przychylnością i aprobatą. Duch 

Święty umacnia Jezusa w Jego misji, w jego pełnieniu woli Ojca. 

 Czy pamiętam, że od chwili chrztu także we mnie Bóg ma swoje upodobanie? 

Czy także dziś Bóg ma we mnie upodobanie? Czy swoim życiem nie narażam tego 

upodobania na szwank, ośmieszenie, zanegowanie? A może szukam tego upodobania 

gdzie indziej, na przykład goniąc za popularnością, żebrząc o ludzkie uznanie, ciągle 

siebie reklamując? Czy jestem otwarty na działanie Ducha Świętego? Czy wzywam 

jego pomocy, obecności, światła? Czy nie usiłuję być dobrym chrześcijaninem tylko 

o własnych, ludzkich siłach?  

Podziękuję za dar chrztu świętego.  

Poproszę o moc i światło Ducha Świętego, abym ten dar dobrze wykorzystał. 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu o 

przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie - 

owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do serca  

i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Głos Pański ponad wodami, 

zagrzmiał Bóg majestatu, 

Pan ponad wodami niezmierzonymi! 

Głos Pana pełen potęgi! 

Głos Pana pełen dostojeństwa (Ps 29, 3-4). 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego 

westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. 

Jest to godzina nawiedzenia Słowa.  

 

         Powtarzaj w różnych porach dnia: 

 

Pan ześle pokój swojemu ludowi! 

 
  

 



Roman Brandstaetter "Jezus z Nazarethu" 

Chrzest w Jordanie  

Jezus, stojąc u brodu Bethabara i czekając, aż przyjdzie na Niego kolej zanurzenia się w wodzie, 

starał się wzrokiem odszukać Johanana, co nie było łatwe nie tylko z powodu nieprzebranych 

tłumów, które zaległy brzeg, ale również dlatego, że nie znając go, nie wiedział, jak wygląda.  

Wprawdzie spostrzegł nad samym brzegiem gromadę ludzi, a wśród nich człowieka 

pochylonego nad wodą, odzianego we włosiennicę i przepasanego pasem skórzanym, i począł w 

nim domyślać się Johanana, ale domysł ten mógł łatwo okazać się zwodniczy, tym bardziej, że z 

powodu dużej odległości nie mógł dostrzec, co on nad rzeką robi, a poza tym mógł to być jeden z 

pokutników, który uczestnicząc w oczyszczającym dziele pustelnika odział się na jego 

podobieństwo w płaszcz z sierści wielbłądziej.  

Jezus, nie chcąc więc wybiegać teraz poza granicę domysłu, dał spokój dalszym dociekaniom i 

rad, że w obfitości człowieczeństwa, które Nim obecnie owładnęło, jest niedostrzegalną cząstką 

tego tłumu, podległą tym samym prawom fizycznym i duchowym ograniczeniom, jeszcze bardziej 

pogłębiał w sobie ich pełnię i pomniejszał się do rozmiarów szarego pokutnika, stojącego jak każdy 

pokutnik w oczekiwaniu błogosławionego oczyszczenia.  

Dzięki temu samozrównaniu z człowiekiem mógł teraz nie tylko nie wiedzieć, jak wygląda 

Johanan, i ulegać urojonym domysłom, ale przede wszystkim — i to było celem Jego 

samoograniczenia i chwalebnego samopomniejszenia — mógł ujawnić przed ludźmi i sprawdzić na 

sobie samym i przed sobą samym swoje pełne człowieczeństwo, a ponieważ niestety nie istnieje 

lepszy sprawdzian człowieczeństwa nad grzech, mógł poczuć się człowiekiem grzesznym, chociaż 

nigdy żadnego grzechu nie popełnił, i poddać się oczyszczeniu z występków, które nigdy nie były 

Jego udziałem, i tak dźwigając w sobie ciężar bezgrzesznego grzechu, czyli niepokalanej 

świadomości upadku, ale nie upadek — była to trudna gra, jedna z tych tajemniczych gier, którymi 

Elohim posługiwał się, gdy chciał przemówić do człowieka głosem człowieczym — mógł 

powolnym krokiem wraz z całym tłumem ludzi zbliżać się ku brzegom rzeki i dokonać zanurzenia 

w wodzie, tak potrzebnego do całkowitego i świadomego wypełnienia człowieczej prawdy.  

Tłum krok za krokiem, cierpliwie i spokojnie, mimo dokuczliwego skwaru i zmęczenia, posuwał 

się w kierunku brzegu. Ludzie stojący w pobliżu rozprawiali szeptem o pustynnym bracie, o jego 

uczniach, o pokucie i chrzcie, i z rozmów ich Jezus dowiedział się, że mimo gorących sprzeciwów, 

zaprzeczeń i nieustannych sprostowań Johanana, lud skłonny był uważać go za Mesjasza ukrytego, 

a ta ukryta forma objawienia — ukryta, rozumie się, do czasu — nie tylko podniecała wyobraźnię 

Izraelitów, lecz jeszcze bardziej umacniała ich w słuszności przypuszczeń i dociekań coraz 

śmielszych, a niekiedy nawet przybierających ton kategorycznych stwierdzeń o świętym proroku, 

który lada dzień zrzuci zasłonę ze swojej twarzy i objawi się całemu Izraelowi w pełnej chwale 

Bożego Pomazańca.  

Johanan swoje i lud swoje. Jasne było, że mesjańska tęsknota tych ludzi wciąż krążyła dokoła 

wyzwolenia spod władzy Rzymian i zadecydowała o tym, że cierpliwe czekanie narodu — nie 

zawsze wprawdzie było ono cierpliwe, ale wiadomo przecież, że niewymierne i względne są 

granice ludzkiej cierpliwości, więc nawet taką czy inną sporadyczną niecierpliwość synów Izraela 

od wieków cierpiących obce jarzmo można uważać za akt podziwu godnej cierpliwości — było 

jego chlebem codziennym, przepojonym łzami, goryczą i popiołem.  



Stali więc w ogromnej gromadzie i powoli zbliżali się do brzegów Jordanu, do piaszczystego i 

dość wąskiego brodu zarośniętego po bokach gęstym sitowiem, paprocią i olchami, gdzie Johanan 

— Jezus widział już teraz zupełnie dokładnie jego postać, odwróconą twarzą ku rzece — w 

otoczeniu swoich uczniów odmawiał modlitwy i chrzcił ludzi, którzy zanurzając się w wodzie, w 

symbolu wielkiej przemiany, obmywali z grzechów swoje dusze i serca.  

Syn cieśli przypomniał sobie ów uroczysty dzień, gdy był bar micwe i wchodził w lata 

Obowiązku, Ofiary i Pokory, w czas podniosłej Trójcy, której obecność odczuwał teraz ze 

wzmożoną wyrazistością tak dokładnie, jakby była Jego sobowtórem.  

Już było późne popołudnie, a niemiłosierny skwar lał się z nieba na ziemię, na głowy i plecy 

ludzi, którzy poszcząc, stali od świtu pod rozżarzonym słońcem, gdy wreszcie Jezus dotarł do 

samego brodu i spojrzawszy w chudą, sczerniałą od pustynnych wichrów, obrośniętą długimi 

włosami twarz swojego brata, nisko przed nim skłonił głowę i pokornie czekał na jego słowo.  

Johanan nieco się cofnął, jakby chciał się przyjrzeć Przybyszowi z pewnej odległości, a 

ponieważ oślepiły go ukośne promienie słońca, przyłożył dłoń do czoła, osłaniając nią oczy, i 

uważnie wpatrywał się w postać nieznajomego Męża, tak uważnie i długo, że stojący obok niego 

uczniowie — jeden średniego wzrostu, czarnobrody, o mocnych ramionach i żylastych dłoniach, 

drugi wysoki, o pociągłej bladej twarzy i delikatnych, nieomal dziewczęcych rysach — 

równocześnie skierowali pytające spojrzenie na Jezusa, pragnąc wyczytać z Jego uniżonej i 

wyczekującej postawy odpowiedź na niezwykłe zachowanie się ich nauczyciela i mistrza.  

Tymczasem Johanan odjął dłoń od czoła i bezradnie szukał w pamięci owej odległej chwili, w 

której spotkał się z Nieznajomym, i nie mniej odległego miejsca, w którym to spotkanie nastąpiło, 

lecz im bardziej zagłębiał się w przeszłość, wypatrując w niej śladów owego Męża, tym większa 

ogarniała go pewność, że mimo bezskuteczności tych chaotycznych poszukiwań na pewno Go 

kiedyś widział, poznał Go, mówił z Nim i znając Go, i mówiąc z Nim, i będąc obok Niego, 

równocześnie czekał na spotkanie z Nim, na poznanie Go i rozmowę, i wcale nie dziwił się 

równoczesnemu porządkowi tych zjawisk, sprzecznych z sobą tylko w ludzkim, nędznym i 

ograniczonym wyobrażeniu, jednak harmonijnie nakładających się na siebie według praw o 

następstwie Bożych zdarzeń.  

Wiedział bowiem, że są różne prawdy u Elohim, ale wszystkie one związane są ze sobą 

związkiem wiecznym i nierozerwalnym i każda z nich potwierdza drugą nawet wówczas, jeżeli jej 

całkowicie przeczy. Ale mimo to wciąż nie wiedział, kim jest Nieznajomy, i byłby może gotów o to 

Go spytać, gdyby nie poczuł, że stawiając to nierozważne pytanie, dotyka spraw niesprawdzalnych 

zmysłami i umysłem. A poza tym rosła w nim pewność, że Ten, który stoi przed nim z pokornie 

opuszczoną głową, jest od niego nieskończenie wyższy, tak wysoki, że aż nieosiągalna była ta Jego 

wysokość, i dlatego on, Johanan, powinien nie tylko przed pomniejszającym się pomniejszyć, a 

przed korzącym się ukorzyć, ale okazać Mu swoją marność oraz niedorzeczność tego, co czyni 

przed Jego obliczem.  

Więc zwrócił się do Jezusa i powiedział pytając:  

— Ja powinienem być ochrzczony przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?  

Jezus podniósł głowę i odpowiadając rzekł:  

— Zgódź się na to, niech teraz tak będzie. Albowiem godzi się, abyśmy w ten sposób wypełnili 

wszystko, co sprawiedliwe.  

 



Słowa te wypowiedziane były jak prośba, ale brzmiały jak rozkaz, i Johanan poddał się im 

bezwolnie, albowiem sprawiedliwość, na którą powoływał się Nieznajomy — tak myślał Johanan 

— oznacza w Prawie niezłomną wolę El Szaddaja, identyczną z Jego zwycięstwem, a tożsamość tę 

potwierdzili mędrcy z Qumran, którzy głosili, że sprawiedliwość jest Bożym planem zbawienia 

człowieka, a owo zbawienie jest zawołaniem Synów Światłości walczących z Synami Ciemności, z 

całym obozem Beliala, a ja wprawdzie nie jestem Światłością — tak myślał Johanan — ale mam 

złożyć Świadectwo o Światłości właśnie teraz, gdy rozstrzygają się losy tej wielkiej wojny, a Syn 

Sprawiedliwości, będący gwiazdą zrodzoną z Dawida i berłem powstałym w Izraelu, poczyna 

stopniowo oświecać swoim światłem ziemię aż po najdalsze jej krańce, aż po kres wszystkich 

czasów i w czasie naznaczonym przez Elohim, to znaczy może jutro, a może pojutrze, a może 

właśnie już dziś zajaśnieje Jego przeraźliwa światłość i świecić będzie przez wszystkie czasy, i 

coraz bardziej zmniejszać się będzie odległość między człowiekiem a Bogiem, aż wreszcie 

odległość ta będzie tak mała, że zupełnie zaniknie, a człowiek wstąpi w Boga albo Bóg                            

w człowieka, co zresztą wychodzi na jedno i to samo, i nastąpi powszechne Przeistoczenie                         

i Podniesienie dziejów — tak myślał Johanan i tak myśląc, szedł ku rzece, a u jego boku szedł 

Jezus, który jak pokutnik, zrzuciwszy z siebie tunikę, milcząco wstąpił w wody Jordanu — to 

milczenie zauważyli Johanan i jego uczniowie — i zanurzył się w rwących falach, w cieniu 

wyciągniętych dłoni Pustynnego Brata.  

A Pustynny Brat błogosławił Męża zanurzonego w wodzie i wodę, wodę niby-wodę, albowiem 

była ona już tylko wodą pozorną, a naprawdę była wartko płynącym Elohim, płynącym Panem 

Zastępów bijącym o brzeg, była samym Jahwe, głębokim Jahwe, w którym zanurzył się Jezus.  

Stojąc po szyję w wodzie, w głębi płynącego Boga, w samym jądrze swojego jestestwa, w 

samym sobie, w pluszczącej Nieskończoności i Niewidzialności, wracał do dawnej równowagi i 

wyzbywał się swojego samoograniczenia i chwalebnego samopomniejszenia, dzięki któremu mógł 

skrycie i widomie wziąć na siebie ciężar i pełnię swej niepokutującej pokuty.  

Wyszedł z wody, szybko nałożył na siebie tunikę i zwróciwszy się ku Jerozolimie, ukrytej wśród 

Gór Judejskich — właśnie w głębi horyzontu, przez szczelinę powstałą pomiędzy wzgórzami a 

seledynową smugą obłoków, wysączały się ostatnie blaski zachodzącego słońca — począł głośno 

odmawiać modlitwę, a gdy wypowiedział jej ostatnie słowa, ujrzał, jak z owej otwartej szczeliny 

ponad Judejskimi Górami wylatuje ku Niemu gołębica, ów ofiarny ptak ludzi ubogich, wzbija się w 

powietrze i krąży nad Jego głową, i usłyszał głos mówiący: Ten jest Synem moim 

umiłowanym, którego upodobałem sobie.  

— I poznał po nieuważnych i opieszałych spojrzeniach, i nieczujnych twarzach uczniów                          

i stojących w pobliżu pokutników, że nie widzą gołębicy i nie słyszą mówiącego głosu. Ale szeroko 

rozwarte i przerażone oczy Johanana były dla Niego nieomylnym dowodem, że uczestniczy on w 

Jego widzeniu i słyszeniu, co było dla Niego radosną ulgą, gdyż widzenie to było przede wszystkim 

przeznaczone dla Pustynnego Brata.  

I stało się, że nad Mężem, który wyszedł jak Ryba z wody, ze środka wszystkich wód, z 

wielkiego oczyszczenia, unosił się Duch Boży, krążył nad Jego głową, zataczał szerokie koła, raz 

wyżej, raz niżej, jakby chciał swoim lotem potwierdzić głęboki sens tego dnia, wreszcie poderwał 

się ku górze i odleciał na krańce horyzontu, ku Górom Judejskim, i znikł w szkarłatnej szczelinie 

między wzgórzami a seledynową smugą obłoku, pozostawiwszy nad głową Męża swój nieruchomy, 

skrzydlaty cień.  

 



I Jezus znów ujrzał w sobie, jak podczas uroczystego dnia bar micwe, wielką Troistość o 

obliczach tych samych, a jednak nie tych samych, gdyż trudno jest mówić o trzech obliczach, skoro 

mimo swojej troistości były jednym i tym samym obliczem, co od biedy język ludzki może określić 

za pomocą trzech Słów w jednym Słowie i trzech wieczności w jednej wieczności, i trzech 

nieskończoności w jednej nieskończoności, albowiem nie ma Słowa, które nie jest troistym 

Słowem, i nie ma wieczności, która nie jest troistą wiecznością, i nie ma nieskończoności, która nie 

jest troistą nieskończonością, a przede wszystkim — i to jest najważniejsze — nie istnieje, nie 

istniała i nigdy istnieć nie będzie Jedność, która nie jest Trójcą.  

I wtedy Johanan ku zdumieniu swoich uczniów i stojących obok pokutników padł na twarz przed 

Jezusem, albowiem poznał Go.  

 

Oby wszyscy stanowili jedno 
Bł. Maria Sagheddu i jej modlitwa o jedność 

chrześcijan 
 

Od samego początku, od kiedy Kain zabił Abla, ludzkość rozdzierana jest przez 

podziały. Podzielone są rodziny, sąsiedzi, narody. Od wielu stuleci podzielone jest także 

chrześcijaństwo. Przeważnie przyjmujemy istniejące pomiędzy nami podziały jako zwykłą, 

choć przykrą kolej rzeczy, gdy jednak występują one pomiędzy chrześcijanami, są czymś 

jeszcze bardziej bolesnym. 

Przez nie bowiem Ciało Chrystusa, czyli Kościół, zostaje głęboko zranione                                   

i zniekształcone. Bóg pragnie nieustannie uzdrawiać i jednoczyć Ciało Chrystusa.  

 

Na początku XX wieku to Boże pragnienie zaczęło mocno poruszać niektórych księży                  

i świeckich chrześcijan różnych wyznań w Europie. Na Soborze Watykańskim II Kościół 

katolicki oficjalnie podkreślił wagę wspólnego działania wszystkich chrześcijan dla 

zbawienia świata.  

 

Dziś, pomimo różnic doktrynalnych, katolicy, protestanci i prawosławni modlą się 

wspólnie, podejmują wspólne działania w obronie słusznych spraw i przyjaźnią się ze sobą. 

Sto lat temu nikt nie przewidywał takiego obrotu sprawy. Ten graniczący z cudem przełom 

w myśleniu był z pewnością owocem wytrwałych modlitw i ofiar podejmowanych                        

w intencji jedności chrześcijan – działań zwyczajnych ludzi, na przykład takich, jak mało 

znana włoska zakonnica, bł. Maria Gabriela Sagheddu. 

 

 



▌ CÓRKA MARNOTRAWNA 

 

Maria Sagheddu urodziła się 17 marca 1914 roku na włoskiej wyspie Sardynii, w 

rodzinie pasterzy. Lokalna społeczność utrzymywała się z rolnictwa i hodowli. Wszyscy 

byli katolikami i co wieczór wzywani przez dzwony podążali do kościoła na modlitwę.  

Nie dotyczyło to jednak Marii. „Ty idź, ja chcę się bawić” – mówiła do swojej mamy. 

Nic nie było w stanie skłonić jej do zmiany decyzji. Nikomu też nie utkwiły w pamięci 

żadne urocze historyjki z jej dzieciństwa. Zapamiętano natomiast, że była uparta, porywcza, 

harda i niecierpliwa. Sama o sobie mówiła: „Wściekałam się nawet na kocie łby na ulicy – 

nie tolerowałam niczego!”. Bezwzględnie niezależna i ambitna, wydawała się być ostatnią  

z możliwych kandydatek do życia zakonnego, a co dopiero do świętości. 
 

Maria miała jednak wspaniałomyślną naturę. Jako uczennica chętnie pomagała mniej 

zdolnym koleżankom, które często przychodziły do niej do domu, aby wspólnie odrabiać 

lekcje. 

Od wczesnego dzieciństwa opiekowała się też swoją młodszą siostrą, Giovanną Antonią, 

cierpiącą na przewlekłą chorobę. Śmierć tej ukochanej siostry w wieku lat siedemnastu była 

dla Marii ogromnym ciosem. Paradoksalnie jednak właśnie to wydarzenie skłoniło ją do 

zwrócenia się ku Bogu i oddania Mu swojego życia. Maria zaczęła się modlić, uczestniczyć 

codziennie we Mszy świętej i nieszporach oraz spędzać całe godziny w cichej kontemplacji 

przed tabernakulum. 

Jej przemiana była widoczna dla wszystkich, którzy ją znali. Matka, która wcześniej 

często robiła jej wymówki o to, że tak rzadko chodzi do kościoła, teraz zaczęła mieć do niej 

pretensję, że tak wiele w nim przesiaduje! 

Przez kolejne dwa lata Maria modliła się, uczyła katechizmu oraz niestrudzenie służyła 

ubogim, chorym i odrzuconym mieszkańcom swojej wioski. Potrafiła już „uzbroić się w 

cierpliwość” i, według słów jej matki, stała się „słodka i łagodna”. Sama porównywała się 

do syna marnotrawnego – godziny spędzone na modlitwie i kontemplacji przywróciły jej 

rozsądek. W miarę jak przyjmowała miłość i miłosierdzie Boga, jej wiara wzrastała, a jej 

kapryśna, krnąbrna natura stawała się coraz bardziej łagodna. 

 

▌ WEZWANIE DO MODLITWY O JEDNOŚĆ 

 

Maria opuściła następnie swój dom, wstępując do klasztoru trapistek w Grottaferrata 

nieopodal Rzymu. Krewni i znajomi byli zdania, że silna wola i wybuchowa natura nie 

pozwolą jej tam długo zagrzać miejsca. A jednak być może to właśnie siła woli, skierowana 

przez Ducha Świętego na właściwe tory, pomogła jej wytrwać. Podjęła życie monastyczne i 

przeżywała je w zupełnie zwyczajny sposób.  

 



„Po prostu zachowywała regułę i nie zwracała na siebie uwagi” – podsumowała jedna                 

z mniszek. Z jednym wyjątkiem – Maria została przydzielona do „zakonnic chórowych”, 

chociaż nie miała słuchu. „Wiem bardzo niewiele o śpiewie, ale za to stanowczo zbyt wiele 

o fałszowaniu” – ubolewała w liście do matki. 

Pomimo tego upokorzenia, życie Marii w klasztorze przebiegało spokojnie aż do 

pewnego dnia, kiedy to do sióstr dotarła informacja o „Oktawie Modlitw o Jedność 

Chrześcijan”.  

Sprawa jedności chrześcijan została już podjęta we Francji, w Anglii, a teraz także we 

Włoszech. Jej promotorem był francuski kapłan, Paul Couturier, który postanowił 

zorganizować grupę wstawienniczą modlącą się w tej intencji.  

Działając niewątpliwie pod natchnieniem Ducha Świętego, wielebna Matka Pia Gullini 

streściła siostrom otrzymaną od niego ulotkę, zachęcając je do ofiarowania życia w tej 

intencji, o ile czują się do tego przynaglone. Maria nie wykazała wówczas szczególnego 

zainteresowania, uczyniła to jednak inna z zakonnic. „To coś dla mnie” – zawołała wątła, 

siedemdziesięcioośmioletnia siostra Immaculata. „Jeśli Matka mi pozwoli, pragnę 

ofiarować w tej intencji resztkę życia, która mi jeszcze pozostała”. I była to rzeczywiście 

resztka. W ciągu miesiąca schorowana siostra odeszła do Pana. 

 

▌ MARIA OFIAROWUJE SIĘ JEZUSOWI 

 

Rok później, kiedy matka Pia ponownie poprosiła siostry, by rozważyły ofiarowanie 

siebie i swoich modlitw w intencji jedności chrześcijan, Maria odpowiedziała całym 

sercem: „Czuję, że Pan chce tego ode mnie”. Jeśli wstąpienie do klasztoru trapistek było 

pierwszym „tak” Marii danym Bogu, ta kolejna decyzja stała się kolejnym krokiem 

postawionym w odpowiedzi na Jego wezwanie.  
 

Nie porywając się na żadne teologiczne czy praktyczne rozwiązania problemu podziałów, 

Maria z właściwą sobie konsekwencją i prostym posłuszeństwem odpowiedziała na 

zaproszenie do „ofiarowania swojego życia za jedność”. Szczegóły pozostawiła Bogu i 

przełożonym. Tego samego wieczoru poczuła ból w barku. „Wcześniej nawet nie 

zauważałam tego biednego ciała” – pisała, dodając: „Odtąd już nigdy nie czułam się 

dobrze”. Jeszcze przez jakiś czas wykonywała wszystkie swoje zwyczajne obowiązki, 

prowadząc normalne życie.  

 

▌ „OTO JESTEM” 

                                  

Bóle Marii pogarszały się, pojawił się też coraz silniejszy kaszel. W końcu zabrano ją do 

szpitala na badania, które wykazały gruźlicę. W szpitalu czuła się „jak ryba bez wody”. 

Błagała wielebną matkę: „Na miłość Boską, proszę zrobić wszystko, co tylko możliwe, 

żebym jak najprędzej mogła wrócić do klasztoru”.  



I tak się stało. Przez kolejnych piętnaście miesięcy gruźlica dokonywała spustoszenia w 

jej organizmie. Dręczona bólem i walcząca o oddech, Maria pragnęła ze wszystkich sił być 

„mocna jak żelazo”, ale czuła się „słaba jak słoma”. Pozostawała jednak nieugięta w swoim 

postanowieniu: „Ofiarowałam się całkowicie Jezusowi i nie cofnę danego słowa”. Kiedy ból 

wzrastał, Maria błagała Pana o to, by pomógł jej dochować wierności złożonej obietnicy. 

„Chciałabym powiedzieć: «Jezu, pomóż mi», ale nie mogę. Zamiast tego mówię: «Oto 

jestem»”.  

Ta prosta modlitwa pogłębiła się jeszcze w ostatnich miesiącach jej życia: „Jezu, kocham 

Cię! Dziękuję Ci! Kocham Cię, chociaż cierpię… Dziękuję Ci, chociaż cierpię”. Leżąc w 

łóżku w infirmerii, Maria niemal nieustannie rozważała 17. rozdział Ewangelii św. Jana. 

Powtarzała słowa Jezusa: „Ojcze Święty, zachowaj ich (…) aby tak jak My stanowili 

jedno” (J 17,11).  

Jedność chrześcijan wciąż leżała jej na sercu, a cierpienie coraz głębiej przyciągało ją do 

Chrystusa. Wydawało się, że odczuwa ten sam ból, jaki czuje Bóg, gdy chrześcijanie 

krytykują się nawzajem, zamiast współpracować. Przy tym wszystkim Maria nie 

zastanawiała się nad tym, w jaki sposób ma się objawić ta jedność. Po prostu wiernie i 

wytrwale się modliła. 

 

▌ NASZ WZÓR ZAWSZE I WSZĘDZIE 

 

Maria zmarła 23 kwietnia 1939 roku, w wieku dwudziestu pięciu lat. Od chwili 

ofiarowania swego życia Bogu za jedność chrześcijan przeżyła jeszcze niecałe dwa lata, 

podczas których całkowicie zjednoczyła się z Chrystusową modlitwą, „aby byli jedno”.  
 

I mogłaby spoczywać na wieki w ciszy i zapomnieniu, gdyby nie to, że powiększająca się 

wspólnota przestała mieścić się w klasztorze w Grottaferrata i postanowiła przeprowadzić 

się w inne miejsce. Zabrano także trumny ze szczątkami zmarłych sióstr. W 1957 roku 

otwarto trumnę Marii z myślą o jej możliwej beatyfikacji „w nieokreślonej przyszłości”. 

W chwili śmierci ciało Marii było całkowicie wyniszczone gruźlicą i powinien nastąpić 

jego szybki rozkład. Ku zdziwieniu wszystkich okazało się jednak, że zarówno ciało Marii, 

jak i jej odzież pozostały nietknięte. Najwyraźniej ofiara Marii została przyjęta przez Boga. 

Może Bóg, zachowując jej ciało od zniszczenia, chciał dać nam do zrozumienia, jak ważna 

jest sprawa jedności – i jak ważna jest modlitwa w jej intencji.  
 

Dokonując beatyfikacji Marii, św. Jan Paweł II wyjaśniał, czego możemy się od niej 

nauczyć: „Jej przykład pomaga nam zrozumieć, że modlitwa o jedność nie wymaga 

jakiegoś specjalnego czasu, sytuacji czy miejsca. Modlitwa Chrystusa do Ojca jest 

wzorem dla każdego, zawsze i wszędzie”. 

 

 

 



▌ BÓG MIŁUJE JEDNOŚĆ 

 

Każdy z nas został włączony w modlitwę Chrystusa: „Aby tak jak My stanowili jedno”.  
 

Ta jedność, tak rozpaczliwie potrzebna w naszych rodzinach, miejscach pracy                            

i w Kościele, może wydawać się dziś wręcz niemożliwa do osiągnięcia. Mamy jednak 

przykład Marii, który jest bardzo znaczący. Jej prosta modlitwa i ofiara wydaje owoce po 

dziś dzień, jak podkreślił to papież Franciszek, pisząc o Marii w swojej adhortacji 

apostolskiej o świętości. Kiedy więc stajemy wobec perspektywy nowych podziałów, 

czyńmy wszystko, aby trwać w jedności, i – jak Maria – szczegóły pozostawmy Bogu.              

On z pewnością pomnoży nasze modlitwy i ofiary, podobnie jak to uczynił dla niej. ▐ 
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Tematyka spotkania 12 stycznia  2019 roku: 
 

 

 9.00  -10.00 – msza św. pod przewodnictwem JE ks. Bpa Jana Wątroby (kaplica 

Instytutu); 

10.00 -10.30 – opłatek – mała aula; 

10.30 -11.00 – występ chóru „Cantilena” – śpiew kolęd – duża aula; 

11.00 -            agapa przy wspólnym kolędowaniu. 

 

Terminy spotkań w II semestrze (2019 roku) 
 

26 stycznia; 

2 marca; 9 marca; 23 marca; 

6 kwietnia; 13 kwietnia; 

18 maja; 

8 czerwca; 22 czerwca– zakończenie roku akademickiego. 
 

 

 

 


