
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

30 grudnia 2019  

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 2, 36-40 

 
 (36) Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera,  

bardzo podeszła w latach. 

Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem (37) i pozostawała wdową. Liczyła 

już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, 
służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. (38) Przyszedłszy w 

tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali 
wyzwolenia Jerozolimy. (39) A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, 
wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. (40) Dziecię zaś rosło i nabierało 
mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. 
 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Jeśli chciałbyś zobaczyć przykład tego, jak ważną rolę może odegrać starsza kobieta w 

rodzinie Bożej, popatrz na Annę. Jej historia jest krótka, lecz poruszająca. Jako pobożna 

wdowa, Anna spędzała całe dni w świątyni.  

Spróbujmy więc wyobrazić sobie, jak mogło wyglądać jej codzienne życie. Nawet 

jeśli Anna miała dzieci i wnuki, to one już dawno zdążyły dorosnąć i opuścić dom. 

Być może właśnie dlatego mogła spędzać tyle czasu w świątyni.  

 

Dom Pana stał się jej drugim domem. Musiała naprawdę dobrze się w nim czuć, skoro 

trwała tam na modlitwie całe dnie. Jej szczera, nieudawana pobożność na pewno miała 

wpływ na ludzi, których spotykała. 

Jej oddanie modlitwie z pewnością zachęcało także innych do oddawania czci Panu. 

Już sam widok jej zniszczonych dłoni wzniesionych w modlitwie pomagał innym w 

przezwyciężaniu rozproszeń i skupieniu na modlitwie. Anna przypuszczalnie starała się 

również nieść pojednanie i pokój. 



Widząc kogoś zatroskanego, być może obiecywała mu modlitwę lub post w jego 

intencji. Kiedy była świadkiem konfliktu czy awantury, prosiła Boga o wzajemne 

przebaczenie dla skłóconych. Jej pogodna twarz koiła serca ogarnięte gniewem. 

Wierność i pobożność Anny były świadectwem dla młodych ludzi wprowadzanych                      

w czynności kapłańskie. Jej pełne nadziei oczekiwanie na Mesjasza ożywiało wiarę                      

i gorliwość starszych kapłanów. 

Kiedy więc w ten szczególny dzień przyszła – jak zwykle – do świątyni, jej duch 

wyostrzony latami modlitewnego oczekiwania rozpoznał w przyniesionym przez 

niepozornych małżonków Dziecku długo wyczekiwanego Mesjasza. Ze śmiałością, 

będącą owocem modlitwy, wskazywała Go także innym ludziom, którzy znając ją 

dobrze, słuchali z uwagą jej słów. 

 

 

 

Pewnie ty także po zastanowieniu byłbyś w stanie wskazać w swoim kościele 

doświadczone w wierze osoby podobne do Anny. Ich historie przywodzą na myśl dobroć 

i wierność Boga. Ludzie ci umieją wysłuchać innych, wstawiają się za nimi do Boga i 

niosą im ulgę w cierpieniach.  

Miej więc oczy otwarte na „Anny” w twoim życiu. Znajdź czas, aby okazać im 

wdzięczność za ich pozytywny wpływ, jaki wywierają na swoje otoczenie – nie 

wyłączając ciebie.  

 

„Ojcze, dziękuję Ci za dojrzałych chrześcijan w moim otoczeniu. Naucz mnie 

korzystać z ich doświadczeń i wzrastać w wierze”. 

 

1 J 2,12-17   Ps 96,7-10 

 



 

Szkoła 
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 (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”  

 

 



Szczęśliwego Nowego Roku! 
Czy myślałeś już o swoich noworocznych postanowieniach? Może zamierzasz 

zastosować nową dietę, ograniczyć ilość czasu spędzanego przed ekranem lub częściej 

czytać Pismo Święte? Może chcesz poprawić relacje z bliskimi i przyjaciółmi?  

Wszystko to są dobre pomysły, ale spróbuj dołączyć do nich jeszcze jedno 

postanowienie, wypływające z dzisiejszej Ewangelii – postanów sobie umocnić swoją 

nadzieję w Panu. Czasami niepokój odbiera nam nadzieję. 

Dowiadujemy się, na przykład, że u bliskiej osoby zdiagnozowano raka i nie mamy 

pewności, czy powróci do zdrowia. Popadamy z powrotem w grzech, o którym 

sądziliśmy, że już nam nie grozi, i rozumiemy, że jesteśmy wobec niego bezsilni. 

Widzimy puste ławki w kościele i martwimy się o przyszłość chrześcijaństwa. Słyszymy 

o gorszących zachowaniach i kłótniach polityków, i martwią nas głębokie podziały w 

społeczeństwie.  

Są to poważne problemy, mogące stanowić bardzo ciężką pokusę przeciwko nadziei.  

Jednak u podstaw tej pokusy leżą dwa fundamentalne pytania: 

 

 Czy Bóg widzi to, co się dzieje? I czy ma zamiar coś z tym zrobić? 

 

 Dzisiejsza Ewangelia udziela nam odpowiedzi na te pytania.  

 

Jezus wie, że żyjemy w świecie skażonym grzechem i właśnie 

dlatego do nas przyszedł.  

On jest światłością świata i żadna ciemność nie zdoła Go pokonać. 

Nie znaczy to, że ciemność już teraz zniknie zupełnie, ale że nie 

będzie miała ostatniego słowa. 

 

Przyjdzie dzień, w którym Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę, „a śmierci już nie 

będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu” (Ap 21,4). Jezus przyjdzie powtórnie                           

i zapanuje nad całą ziemią.  

Tak więc podsumowując mijający rok i witając następny, nie skupiaj się na 

problemach.  

 



 

 Skup się na Jezusie.  

 Wpatruj się w Niego podczas jutrzejszej Mszy świętej.  

 Spójrz na krzyż nad ołtarzem i pomyśl, jak bardzo Bóg cię umiłował.  

 Wsłuchaj się w teksty modlitw.  

 Przyjmij z radością Jezusa w Eucharystii. 

 

Jak wspaniały jest nasz Zbawiciel! 

 

Nawet gdy wszystko się zmienia, Jezus pozostaje ten sam. Jest zawsze przy nas ze 

swymi obietnicami, nadzieją i mocą. 

 

„Jezu, bądź dla mnie źródłem nadziei w nadchodzącym roku”. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Świętej Bożej 

Rodzicielki 

Maryi 
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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]. 

 

Wyobraź sobie Maryję, która trzymając w ramionach nowo narodzonego Syna, 

dziękuje Bogu za swoje piękne Dziecko i zastanawia się, jak będzie wyglądało Jej życie 

jako młodej matki. Nagle zjawiają się pasterze z pobliskich pól, którzy opowiadają Jej               

i Józefowi o nawiedzinach aniołów radujących się z narodzenia Bożego Syna. Co mogła 

myśleć i czuć Maryja w tych pamiętnych chwilach? 



Z pewnością radość, zachwyt i podziw, ale także lęk i niepewność. Mogła się obawiać, 

czy zdoła sprostać zadaniu, jakim jest wychowanie tak wyjątkowego Dziecka.                      

Była świadoma, że życie każdej matki niesie ze sobą liczne wyzwania, a cóż dopiero 

Matki Bożego Syna! 

Jednak zamiast się niepokoić, pełna ufności do Boga, „zachowywała wszystkie te 

sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19). 

Zastanawianie się i refleksja nad tym, co Ją spotykało, a także powierzanie 

wszystkiego Bogu na modlitwie dawały Maryi pokój i siłę do stawiania czoła nowym 

sytuacjom. Dzięki temu mogła zapewnić Jezusowi poczucie bezpieczeństwa, miłość i 

pokój, których potrzebował, aby przygotować się do wypełnienia swego zbawczego 

posłannictwa.  

W nowym roku z pewnością czekają nas sytuacje i wyzwania, na które spontanicznie 

reagujemy lękiem, zwątpieniem we własne siły albo nawet złością. Jakże inne mogłyby 

być jednak nasze reakcje, gdybyśmy najpierw podejmowali refleksję nad tym, co nas 

spotyka! Bardzo możliwe, że wówczas byłoby w nas więcej łagodności i życzliwości w 

kontaktach z innymi, więcej cierpliwości w radzeniu sobie z trudnościami, więcej 

mądrości, którą moglibyśmy przekazywać innym. 

Na początku nowego roku pójdźmy za przykładem Maryi.  

Prośmy Ją, by pomagała nam pomyśleć, zanim zareagujemy. Pamiętajmy, że Ona jest 

naszą Matką, która zawsze jest gotowa wspierać nas miłością i modlitwą. 

 

„Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mnie, abym stał się podobny do 

Ciebie”. 

 

Lb 6,22-27    Ps 67,2-3.5.8   Ga 4,4-7 
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Lekcja  76                                  Temat:   Pokora (św. Jana Chrzciciela) 
 

J 1, 19-28   (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 (19) Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i 

lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, (20) on wyznał, a nie zaprzeczył, 

oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. (21) Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś 

Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! (22) Powiedzieli 

mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz 

sam o sobie? (23) Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie 

drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. (24) A wysłannicy byli spośród 

faryzeuszów. (25) I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro 

nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? (26) Jan im tak odpowiedział: Ja 

chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, (27) który po mnie idzie, a 

któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. (28) Działo się to w 

Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Czy słyszałeś już określenie „chwalibieda”, które robi furorę w czasach mediów 

społecznościowych. „Chwalibieda” to fałszywa skromnisia, która ukrywa swoje 

przechwałki pod płaszczykiem pokornych słówek.  

Przykładem może być matka, która informuje na Facebooku, że właśnie rozlała wino 

na dokumenty, które wypełniała, aby zgłosić swojego syna do programu edukacyjnego 

dla wybitnie zdolnych uczniów. Na pozór opowiada tu, jak bardzo jest niezdarna, ale                     

w rzeczywistości przechwala się sukcesami swojego syna. 

Chociaż słowo „chwalibieda” trafiło do słownika całkiem niedawno, samo zjawisko 

jest tak stare, jak ludzkość. Pokazuje ono, jak cienka jest granica pomiędzy prawdziwą a 

fałszywą pokorą i jak trudno odróżnić jedną od drugiej.  

 Bo czy pokora oznacza lekceważenie swoich osiągnięć?  



 Albo czy przechwałką jest opowiedzenie komuś o tym, co nas spotkało 

dobrego?  

Spójrzmy na Jana Chrzciciela.  

Kiedy przybyli reprezentanci przywódców żydowskich, aby wypytać go o jego 

posługę, Jan nie uciekał się do żadnych gierek ani nie owijał słów w bawełnę. Jego 

odpowiedzi są świadectwem głębokiej pokory. Mimo że garnęły się do niego rzesze ludzi 

i miał własnych uczniów, przyznał, że nie jest Mesjaszem, Eliaszem ani nawet 

prorokiem, lecz „głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską”                     

(J 1,23).  

I dlatego, wierząc, że jest posłany przez Boga, śmiało – a nawet z pewną zuchwałością 

– wzywał do nawrócenia zarówno królów, jak i pospólstwo. 

Na tym przykładzie widać, że prawdziwa pokora to świadomość tego, kim się jest, a 

kim się nie jest.  

Z pewnością Jan Chrzciciel nie miał zaniżonego poczucia własnej wartości. Wiedział, 

kim jest i po co przyszedł na świat. Jako Poprzednik Mesjasza, posłany, „aby 

zaświadczyć o światłości” (J 1,8), a także „przyjaciel oblubieńca” (J 3,29), żył dla Jego 

chwały. 

 „Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3,30) – mówił.  

I dlatego Jezus nazwał go największym spośród narodzonych z niewiast (Mt 11,11). 

My także nie powinniśmy ani umniejszać swoich zasług czy obnosić się z 

negatywnym obrazem siebie, ani też przechwalać się czy wywyższać. A pamiętając, że 

nikt z nas nie jest doskonały, nie osądzajmy innych, kiedy upadają. Kimkolwiek jesteśmy 

– bądź nie jesteśmy – możemy być pewni jednego: zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. 

Jesteśmy obdarowani niezliczonymi łaskami, a przede wszystkim darem Ducha 

Świętego. Bóg powierzył każdemu z nas wyjątkową misję. Już sama świadomość tego 

budzi w nas zdrową pewność siebie i wyzwala zdolność myślenia bardziej o innych niż o 

sobie. 

 A więc, kim jesteś? 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, kim jestem. Naucz mnie pełnić Twoją wolę”. 

 

1 J 2,22-28   Ps 98,1-4 
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Lekcja  77                                              Temat:   Być dzieckiem Boga 
1 J 2, 29- 3.6  (Biblia Tysiąclecia) 

 

(29) Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje 

sprawiedliwie, pochodzi od Niego.  

(1) Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani 

dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie 

zna, że nie poznał Jego. (2) Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze 

się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy 

do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. (3) Każdy zaś, kto 

pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. (4) Każdy, kto 

grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. (5) Wiecie, że 

On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. (6) Każdy, kto 

trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie 

poznał. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Kiedy mówimy o maleńkim dziecku, że jest podobne do któregoś z rodziców, nie 

mamy na myśli tego, że przypomina ono dorosłą osobę. Jest dzieckiem i wygląda 

zupełnie inaczej niż jego ojciec i matka. Jedynie jakieś ledwie zauważalne cechy – 

wykrój ust, kształt głowy, rozstaw oczu – świadczą o tym, jak będzie mogło wyglądać w 

przyszłości. 

Wiemy, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, ale na co dzień wcale 

nie tak łatwo jest dostrzec to podobieństwo. Trudno zobaczyć je w nas samych, trudno 

też w innych – zwłaszcza kiedy jedziemy zatłoczonym autobusem albo stoimy w kolejce 

na poczcie. Może się wtedy wydawać, że wcale nie przypominamy Boga, chociaż przez 

chrzest staliśmy się Jego dziećmi.  



Św. Jan stwierdza, że chociaż naprawdę jesteśmy dziećmi Boga, to jeszcze się nie 

ujawniło, kim będziemy. Podobieństwo do Boga dane jest nam w zalążku, ale żeby 

mogło stać się naprawdę widoczne,  

musi dokonać się w nas nadprzyrodzona przemiana, której  

Autorem jest Duch Święty. 

Dokona się ona ostatecznie po zakończeniu naszego ziemskiego życia, gdy Bóg „się 

objawi” i „ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3,2).  

„Zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim 

stali uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1,4) – przekonuje św. Piotr.  

A św. Augustyn stwierdza śmiało: „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał 

się Bogiem”. 

Może wolelibyśmy, aby nasza godność nie była aż tak wielka. Może wyobrażamy 

sobie niebo jako cichy kącik, gdzie odpoczniemy po trudach życia, nie wchodząc za 

bardzo Bogu w paradę.  

Być dzieckiem Boga – to godność, ale i odpowiedzialność, zobowiązanie do życia                       

w sprawiedliwości, do odrzucenia grzechu, a przede wszystkim do coraz głębszego 

poznawania Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcy. Prośmy Go, aby już dziś rozwijały się     

w nas zalążki Bożego podobieństwa. 

 

„Panie, naucz mnie żyć w sposób godny dziecka Bożego”. 

 

Ps 98,1.3-6    

J 1, 29-34 

(29) Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, 

który gładzi grzech świata. (30) To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie 

Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. (31) Ja Go 

przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił 

Izraelowi. (32) Jan dał takie świadectwo:  

Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba 

i spoczął na Nim. 

(33) Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, 

powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad 

Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym.  

(34) Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.  
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 1, 35-42 

 (35) Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami (36) i gdy 

zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. (37) Dwaj uczniowie 

usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. (38) Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni 

idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: 

Nauczycielu - gdzie mieszkasz? (39) Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. 

Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 

dziesiątej. (40) Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, 

brat Szymona Piotra. (41) Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy 

Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. (42) I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus 

wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - to 

znaczy: Piotr. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Czy kiedykolwiek zadał ci ktoś pytanie w rodzaju: „Jakie są twoje największe nadzieje 

i pragnienia?”. Słysząc pytanie takiego kalibru, reagujemy przeważnie jak jeleń na 

drodze, oślepiony przednimi światłami samochodu – zastygamy w bezruchu i nie mamy 

pojęcia, co odpowiedzieć. 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam uczniów Jana Chrzciciela, późniejszych 

pierwszych Apostołów, w bardzo podobnej sytuacji. Jan wskazuje im Jezusa, a oni idą za 

Nim – nie do końca wiedząc, dlaczego.  

Kiedy Jezus się odwraca i pyta: „Czego szukacie?”, oni zastygają w bezruchu, po 

czym usiłują zmienić temat, pytając: „Rabbi! (...) gdzie mieszkasz?”. Tak naprawdę 

sami nie wiedzą, czego szukają.  

 

Dowiedzą się tego dopiero wtedy, gdy przyjmą zaproszenie Jezusa: „Chodźcie, a 

zobaczycie” (J 1,38.39). 

 



 A czego ty szukasz?  

To pytanie Pan pragnie postawić każdemu z nas. Ale zarazem chce pomóc nam na nie 

odpowiedzieć. Pokazując nam, kim jest, stopniowo odsłania przed nami nasze najgłębsze 

tęsknoty i pragnienia. Dzieje się tak, gdy dociera do nas prawda, że do Niego należymy. 

Ponieważ zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, w Nim i w pragnieniach 

Jego serca odnajdujemy to, za czym naprawdę tęsknimy. 

Dziś na modlitwie przyjmij Jego zaproszenie, by „przyjść i zobaczyć”:  

 

„Przyjdź i zobacz, jak bardzo cieszę się tobą. Przyjdź i zobacz, jak jesteś umiłowany                 

i cenny w moich oczach. Przyjdź, a zobaczysz twoją prawdziwą, nieocenioną wartość. 

Przyjdź i zobacz, że wybawiłem cię z grzechu. Przyjmij moje miłosierdzie, które 

płynie jak potężna rzeka. Zobacz, że oddałem za ciebie własne życie. Nie żałowałem 

niczego, abyś mógł cieszyć się wolnością. Przyjdź, a zobaczysz, że cię wybawiłem. 

Przyjdź i zobacz, o czym marzę dla ciebie. Mam plan i cel dla twojego życia.                

Chcę ci pokazać, jak na ciebie patrzę i jak pełna nadziei może być twoja przyszłość, jeśli 

zechcesz się ode Mnie uczyć”. 

 

Czego naprawdę szukasz? Jezusa! Ucisz więc swoje wnętrze, a On napełni cię 

miłością. Pokaże ci, kim jest i kim ty naprawdę jesteś. Przyjdź więc, a znajdziesz 

odpowiedzi na tęsknoty swego serca. 

 

„Dziękuję Ci, Panie, że zapraszasz mnie, bym przyszedł i Cię zobaczył”. 

 

1 J 3,7-10   Ps 98,1.7-9 
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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. 

1. Przed wszystkim Jest 

Słowo, 

A Słowo Jest u Boga, 

A Bóg Jest Słowem. 



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. 

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. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

  

Gdybyśmy zapytali przypadkowych przechodniów, z czym kojarzy im się Bóg, z 

pewnością znalazłoby się wiele osób, których skojarzenia wcale nie byłyby pozytywne.  

Słowo „Bóg” przywodziłoby im na myśl poruszający się groźnie palec ojca czy matki               

i słowa: „Zobaczysz, Bóg cię skarze”. 

Albo nudę przedłużających się modlitw w kościele; poczucie, że wszystko, co 

przyjemne, jest grzechem; wreszcie pamięć o tym, jak modlili się w trudnej sytuacji, nie 

uzyskując od Boga upragnionej odpowiedzi.  



Ich postawę dobrze wyraża ateistyczny slogan, który pojawił się kiedyś na londyńskich 

autobusach: „Boga najprawdopodobniej nie ma – przestań się bać i ciesz się 

życiem”. 

Jak wytłumaczyć komuś – a także samemu sobie, gdy ogarniają nas wątpliwości – że 

Bóg nie jest straszakiem na dzieci, bardziej wszechmocną wersją swoich najmniej 

sympatycznych wyznawców ani automatem, który ma nam wydać konkretny produkt za 

wrzuconą do otworu monetę modlitwy?  

Że jest Bogiem, który nas przerasta, którego nie potrafimy ogarnąć 

rozumem, a przy tym wszystkim jest po naszej stronie i kocha nas 

miłością wymykającą się ludzkiemu doświadczeniu? 

Podobny dylemat odnajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Jezus – Słowo Ojca – 

przychodzi do stworzonego przez siebie świata, ale ten świat Go nie poznaje.  

Przychodzi do swojej własności, ale nie zostaje przyjęty. Jest pełen łaski i prawdy, ale 

tylko nieliczni są w stanie to zobaczyć. Przyszedł pouczyć nas o Ojcu, o którym jako 

jedyny z chodzących po ziemi mógł coś powiedzieć z pierwszej ręki – ale czy mogło to 

zainteresować tych, którzy wiedzieli lepiej, choć przecież sami nigdy Boga nie oglądali? 

Jednak mimo że Jezus nie przekonał wszystkich, to z pewnością przykuł ich uwagę.  

Ci, którzy się z Nim stykali, wyczuwali, że jest w Nim prawdziwe życie – wolne od 

fałszu, zakłamania i lęku. Życie, którego podświadomie pragnęli, nawet jeśli nie byli 

jeszcze w stanie przyjąć prawdy o sobie i o zbawieniu, które przyniósł Jezus. 

Kiedy nasza wiara staje się żywa, kiedy zabiegamy o kontakt z Jezusem, On udziela 

nam nowego życia – życia dzieci Bożych. Swoim postępowaniem, wewnętrznym 

pokojem, radością, postawą służby zaczynamy świadczyć o Nim. Zaczynamy nie tylko 

przekonywać innych o Bogu, ale także ich do Niego pociągać.  

 

„Panie Jezu, daj mi swego Ducha, abym mógł oglądać Twoją chwałę                    

i świadczyć o niej”. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Zapraszamy wszystkie rodziny                  

naszej Szkoły na ..... 
 

 

 

 


