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J 1,35-42 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył 

przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży.  

    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? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie 
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.  
     Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat 
Szymona Piotra.  Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy 
Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. 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” 

 

Są to pierwsze słowa wypowiedziane przez Jezusa w Ewangelii św. Jana.  

Nazajutrz po chrzcie Jezus powraca nad Jordan, gdzie Jan ponownie wskazuje na Niego 

jako na Baranka Bożego. Zaintrygowani tym dwaj uczniowie Jana idą za Jezusem, który 

zauważając ich pyta: „Czego szukacie?”.  

My także możemy poczuć się adresatami tego pytania. Wzięliśmy do ręki „Słowo wśród 

nas”, czytamy medytację. Być może przeczytaliśmy też dzisiejsze czytania, czy nawet 

uczestniczyliśmy we Mszy świętej.  

W jakiś sposób poszliśmy za Jezusem, Barankiem Bożym. On to widzi. I pyta: „Czego 

szukacie?”. O co konkretnie wam chodzi? Dlaczego dziś, w tej chwili, chcecie iść za Mną?  

Uczniowie Jana odpowiedzieli pytaniem: „Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” (J 1,38).  

Być może po prostu nie potrafili wymyślić na poczekaniu lepszej odpowiedzi. Może nie 

umieli ubrać w słowa tego przeczucia, które kazało im zostawić dotychczasowego 

nauczyciela i pójść za tym nieznanym Rabbim.  



Jednak dali Mu do zrozumienia, że pragną Go lepiej poznać, a On zaprosił ich do siebie               

i spędził z nimi resztę dnia.  

Może i my nie umiemy do końca nazwać, dlaczego chcemy poznawać słowo Jezusa.  

❖ Po prostu mamy zwyczaj codziennej lektury Pisma Świętego, może uważamy 

to za swój chrześcijański obowiązek.  

❖ Może szukamy u Jezusa pokoju, światła, siły, a może ulgi w cierpieniu albo 

ożywienia wiary.  

Każdy powód jest dobry, jeśli wprowadza nas w szczery kontakt z Jezusem i Jego słowem. 

Jednak wcześniej czy później stanie przed nami to pytanie –  

➢ czy naprawdę zależy mi na relacji z Jezusem?  

➢ Czy chcę być Jego uczniem?  

➢ Czy chcę iść za Nim tam, gdzie zaprowadzi mnie Jego słowo?  

➢ Czy tak naprawdę szukam Jego, czy siebie?  

Jezus stawia nam to pytanie z nadzieją. Jest gotów nawiązać z nami jeszcze głębszą niż 

dotąd więź. Czy odważymy się pójść za Nim tam, gdzie On przebywa?  

 

„Panie Jezu, chcę iść za Tobą. Spraw, abym przez rozważanie Twojego 

słowa coraz bardziej przybliżał się do Ciebie.” 

 

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

 

 Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak 

jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w 

grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.  

Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże, taki nie 

może grzeszyć, bo się narodził z Boga.   

Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje 

niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. 
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1 J 3,11-21 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, 

abyśmy się wzajemnie miłowali  

 Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? 

Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe.  

Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci 

do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi 

swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia 

wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także 

winniśmy oddać życie za braci. Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że 

brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość 

Boga?  Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!  

Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i  

uspokoimy przed Nim nasze serce. A jeśli nasze serce oskarża nas, to 

Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko.  Umiłowani, jeśli serce nas nie 

oskarża, mamy ufność wobec Boga,  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Jakże wiele pytań i niepokojów nosimy w sobie.  

Jak mogłem tak zrobić? Jak ona mogła tak postąpić wobec mnie? Dlaczego on znowu 

czegoś ode mnie chce? Dlaczego oni mnie nie znoszą, chociaż nie zrobiłem im nic złego? 

Co na to Bóg? Czy mnie potępi? Czy ich potępi? Czy kiedykolwiek będę mógł spokojnie 

żyć?  

 

Słuchając tekstu dzisiejszego czytania nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jego autor był 

wolny od takich dylematów. Prosto i jasno odpowiada na dręczące nas pytania.  

 

Nienawidzą cię?  



➢ Nie dziw się, tak właśnie jest na tym świecie od czasów Kaina i Abla, ciesz się 

raczej, że poznałeś miłość Boga, który oddał za ciebie swoje życie.  

Nie możesz wybaczyć sobie własnych grzechów?  

➢ Bóg jest większy niż twoje grzechy i On ci przebacza.  

Czy Bóg ukarze tych, którzy cię niszczą?  

➢ Oni sami się karzą, ponieważ nienawiść niesie śmierć przede wszystkim temu, 

kto pielęgnuje ją we własnym sercu.  

Te proste odpowiedzi płyną z wnętrza człowieka, który poznał, czym jest prawdziwy 

pokój i nie daje się wyprowadzić z równowagi ani własną, ani cudzą grzesznością.  

A może ten autor jest po prostu z natury spokojnym, dobrodusznym, pokojowo 

nastawionym człowiekiem? Otóż wręcz przeciwnie!  

Powszechnie przyjmuje się, że autorem listu jest Apostoł Jan, który bynajmniej nie 

odznaczał się łagodnym, bezkonfliktowym usposobieniem. On i jego brat Jakub ze 

względu na swój porywczy charakter zostali nazywani przez Jezusa „Synami Gromu” 

(Mk 3,17).  

W Ewangelii czytamy na przykład, jak domagali się od Jezusa sprowadzenia ognia z 

nieba na niegościnnych Samarytan (Łk 9,54).  

A jednak z biegiem lat Jan nabiera dystansu do doznawanych przykrości i głęboko ufa 

Bożemu miłosierdziu. Oczywiście taka postawa nie rodzi się w mgnieniu oka.  

 Jest owocem długiego trwania przy Panu, wpatrywania się w Jego miłość                     

i uczenia się od Niego, co naprawdę jest w życiu ważne.  

 Poznając Go, mając z Nim kontakt, powoli przemieniamy się w duchu Jego 

nauki – jak przemienił się Jan, „Syn Gromu”.  

Prośmy dziś Pana, aby dał nam poznać swoją miłość, większą niż całe zło świata.  

 

I niech ona stanie się uspokojeniem dla naszych serc.  

 

„Panie, Ty pierwszy mnie umiłowałeś. Oczyść mnie z moich grzechów                     

i naucz mnie kochać.” 

 

 

 

 



J 1,43-51    Ps 100,2-5      

 

Nazajutrz /Jezus/ postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do 

niego: Pójdź za Mną!  Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.  

 Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał 

Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.  

Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu 

Filip: Chodź i zobacz.  

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to 

prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu.  

Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, 

zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym.  

 Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem 

Izraela!  

Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod 

drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to.  

Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:  

Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących                          

i zstępujących na Syna Człowieczego. 
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Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska 
rozbłyska nad tobą. 

Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i 
Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku 
twojego wschodu.  
     Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie 
przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć 
będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, 
zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów - dromadery z Madianu 
i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny 
na cześć Pana. 
 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Świętujemy dziś objawienie Chrystusa pogańskim Mędrcom, przybyłym ze Wschodu, 

aby zobaczyć Króla Żydów.  

Ich pojawienie się w Betlejem jest wypełnieniem proroctwa Izajasza z dzisiejszego 

pierwszego czytania, które obwieszcza, że chwała Boża przyciąga do Jerozolimy 

wszystkie narody.  

Jednak wczytując się w ten tekst głębiej, odkrywamy w nim coś zaskakującego. Prorok 

głosi Miastu Dawidowemu:  

„Przyszło twe światło” oraz „chwała Boża rozbłyska nad tobą” (Iz 60,2).  

To Jerozolima, symbol ludu wybranego, przyciąga pogan, ponieważ nad nią  „jaśnieje 

Pan” (Iz 60, 2).  

 



To blask świadectwa ludu, który jest oddany Panu i bliźnim, sprawi, że wszystkie 

narody ujrzą chwałę Boga.  

Spróbujmy sobie uświadomić, że te słowa odnoszą się również do nas.  

To my – jako członkowie ludu Bożego, którzy wspólnie pracują, modlą się, kochają, 

służą i przebaczają sobie nawzajem – mamy być objawieniem chwały Bożej wobec 

świata. 

 Gdy zapali się jedną świeczkę w mroku bezksiężycowej nocy, widoczność wokół 

wynosi niewiele ponad metr. Gdy jednak zgromadzą się setki ludzi i każdemu z nich damy 

zapaloną świecę, powstanie łuna widoczna z odległości ponad kilometra. A jeśli 

zgromadzi się dostateczna liczba ludzi, łuna będzie widoczna z przestrzeni kosmicznej!  

Tego oczekuje od nas Bóg.  

On pragnie, abyśmy wyzbyli się samolubnych, grzesznych i egocentrycznych postaw, a 

zaczęli miłować się nawzajem i służyć jeden drugiemu – a przez to stali się Jego światłem.  

Chce, abyśmy szli za nim nie w pojedynkę, każdy osobno, ale wspólnie, razem z innymi 

braćmi i siostrami. Żebyśmy jako Jego uczniowie nawiązywali między sobą relacje i 

troszczyli się o siebie nawzajem.  

A wtedy Jego chwała lśni w świecie jaśniejszym blaskiem.  

Dołącz więc dziś do Mędrców i oddaj chwałę                                     

nowonarodzonemu Chrystusowi. 

 

❖ A przy tym módl się za cały Kościół.  

❖ Módl się za swoją parafię.  

❖ Módl się za Kościół domowy, jakim jest twoja rodzina.  

 

Proś Ducha Świętego, aby nie przestawał oczyszczać zarówno ciebie, jak i całego ludu 

Bożego, abyśmy wszyscy promieniowali Jego światłem i pociągnęli do Niego coraz więcej 

ludzi.  

 

„Jezu, naucz nas miłować się nawzajem, abyśmy napełnili świat 

Twoją chwałą.” 

 

 

 

 



Ps 72,1-2.7-8.10-13   Ef 3,2-3a.5-6     Mt 2,1-12 

 

     Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy 

ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? 

Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to 

usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich 

arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.  

     Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:  A ty, Betlejem, 

ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem                           

z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela.  

     Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania 

się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o 

Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon.  

     Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na 

Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było 

Dziecię.  

     Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z 

Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, 

ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.   

     A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do 

swojej ojczyzny,  
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Mt 4,12-17.23-25  (Biblia Tysiąclecia) 
 

       Gdy /Jezus/ posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.  

Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu 
Zabulona i Neftalego.  Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:  

Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan!  

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,  

i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło.  

     Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 
królestwo niebieskie 

     I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc 
Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.  

A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich 
cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i 
paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z 
Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Wkrótce po powrocie z rekolekcji o miłosierdziu Bożym Alina odwiedziła swoją 

przyjaciółkę. Choć Ula zwykle okazywała dystans wobec spraw wiary, cierpliwie 

wysłuchała entuzjastycznej relacji. „No cóż” – westchnęła chcąc uciąć temat – „to dobre 

dla ciebie, ale taka grzesznica jak ja nie zasługuje na miłosierdzie”. „Ależ wręcz 

przeciwnie!” – zawołała Alina. „Tym bardziej zasługuje! Bo miłosierdzie, to właśnie taki 

rodzaj miłości, który wyzwala się w zetknięciu ze złem i grzechem.  

Bóg okazuje miłosierdzie nie dlatego, że ty jesteś dobra, ale że On jest dobry 

i zależy Mu na tobie. Właśnie im większy grzesznik, tym większe ma prawo do 

miłosierdzia”.  



Tu przerwała widząc, jak jej od dawna niepraktykująca przyjaciółka ukradkiem ociera z 

oczu łzę.  

Galilea, do której udaje się Jezus w dzisiejszej Ewangelii, nie cieszyła się dobrą opinią. 

Były to tereny, gdzie wpływy żydowskie mieszały się z pogańskimi i trudno było 

zachować taką czystość rytualną jak w Jerozolimie. „Galilea pogan” – mówiono z 

pogardą i z pewnością w opinii wielu ortodoksyjnych Żydów nie było to stosowne miejsce 

dla Mesjasza.  

To jednak nie zniechęciło Jezusa. Nauczał, głosił Ewangelię i uzdrawiał, pociągając za 

sobą wielkie rzesze ludzi.  

Nauczeni przez trudne życiowe doświadczenia, że na miłość trzeba sobie zasłużyć, 

często próbujemy pokazać się przed Bogiem z jak najlepszej strony, dowieść Mu, że 

jesteśmy godni Jego miłości. Sądzimy, że Bóg, tak jak ludzie, uzależnia swoją miłość od 

naszego stanu doskonałości.  

Zapraszamy Go do Jerozolimy naszego życia, 

➢ tam, gdzie wszystko jest pięknie poukładane, gdzie w wysprzątanym salonie 

bawią się nasze czyste i uczesane dzieci,  

ale nie do Galilei,  

➢ gdzie mamy bałagan, gdzie robimy podejrzane interesy czy drobne krętactwa lub 

nie dajemy sobie rady ciągle z tym samym grzechem.  

Jeśli jednak, jak mieszkańcy Galilei, odważymy się wyjść Mu naprzeciw, okaże się, że  

 On naprawdę jest po naszej stronie;  

 bez wahania wchodzi w najciemniejsze zakątki, aby nas z nich wydobyć;  

 Jego nauka jest Dobrą Nowiną, która niesie uzdrowienie i pokój.  

I jest to tak wyzwalające doświadczenie, że nie wstyd ocierać łez.  

 

„Panie Jezu, wejdź w moje życie i wydobądź na światło to wszystko, co 

wymaga Twojego uzdrowienia.” 

 

 

 

 

 

 



1 J 3,22--4,6       Ps 2,7-8.10-12 

 

I o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego 

przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba.  

Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa 

Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego 

przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, 

którego nam dał. 

Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, 

gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha 

Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z 

Boga.  Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, 

który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.  

Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w 

was jest, od tego, który jest w świecie.  Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak [mówi] 

świat, a świat ich słucha.  

My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie 

słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.  
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Mk 6,34-44 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak 

owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.  

A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce jest puste, a 

pora już późna. (Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do 

jedzenia.  

Lecz On im odpowiedział: Wy dajcie im jeść! Rzekli Mu: Mamy pójść i za dwieście 

denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?  

On ich spytał: Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie! Gdy się upewnili, rzekli: Pięć i 

dwie ryby. Wtedy  

polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie.  

I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu.  

 A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, 

połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi; także dwie ryby rozdzielił między 

wszystkich.  Jedli wszyscy do sytości. i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów 

ułomków i ostatków z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Istnieje powiedzenie, że trawa jest zawsze zieleńsza po drugiej stronie płotu, u sąsiada. 

Oznacza to mniej więcej tyle, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. To, co mają inni, wydaje 

nam się dobre i godne pozazdroszczenia, nie doceniamy natomiast tego, co sami mamy.  

Tam, gdzie Jezus kazał usiąść swoim słuchaczom, trawa była zielona. To bardzo ciekawe, 

że Ewangelista przekazuje nam ten, zdawałoby się, banalny i nieistotny szczegół, niemający 

wpływu na przebieg wydarzeń.  

 

Jeszcze ciekawsze jest to, że tę „zieloność” zdaje się dostrzegać tylko sam Jezus.  



Dla Jego uczniów miejsce, w którym się znaleźli, jest tylko pustkowiem, gdzie panuje 

głód, i z którego należy jak najszybciej odejść na inne, „zieleńsze” miejsca, aby tam nakupić 

sobie pożywienia u sytych, posiadających go w nadmiarze ludzi.  

Natomiast Jezus, Dobry Pasterz, właśnie w tym miejscu widzi doskonałe pastwisko dla 

swoich owiec, gdzie mogą za darmo otrzymać pokarm dla duszy i ciała, i mimo późnej pory 

czuć się bezpiecznie w Jego obecności.  

Być może twoje życie jawi ci się dziś jako martwe pustkowie, skąd chciałoby się 

uciec jak najdalej, znaleźć się wśród tych innych, którzy mają lepiej,  

❖ bo nie muszą się opiekować niedołężną bliską osobą,  

❖ znosić kaprysów trudnego współmałżonka,  

❖ martwić się o błądzące po manowcach dzieci,  

❖ zmagać się z chorobą,  

❖ samotnością czy problemami finansowymi.  

Ale tam, gdzie jest Jezus, nawet pustkowie może stać się miejscem obfitości i 

okazuje się, że to właśnie ty jesteś w stanie nakarmić innych.  

Doświadczyło tego wielu ludzi, którzy zapraszając Jezusa do swojej codzienności odkryli, 

że nabiera ona sensu, że otrzymują siłę nie tylko do jej biernego znoszenia, ale także do 

przekształcania jej zgodnie z wolą Bożą.  

Odkryli, że tam, gdzie On nas prowadzi, trawa jest zielona – 

najzieleńsza! – i nie mamy już powodu nikomu zazdrościć.  

Prośmy dziś wszyscy o takie spotkanie z Jezusem Pasterzem, które pozwoli nam inaczej 

spojrzeć na naszą rzeczywistość.  

 

„Panie Jezu, Dobry Pasterzu, przyjdź, aby mnie pouczyć, nakarmić i posłać                      

z nową nadzieją do tych, których mi powierzasz.” 

 

1 J 4,7-10  Ps 72,1-4.7-8 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, 

narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.  

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego 

na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i 

posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

9 stycznia 2021   

                   
 

Mk 6,45-52 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Zaraz też przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzali Go na drugi 
brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum.  

Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić.  

 Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam jeden na lądzie.  

Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej 
straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć.  

Oni zaś, gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa,                       
i zaczęli krzyczeć. Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się.  

Lecz On zaraz przemówił do nich: Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!  

 I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył.  

Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż 
umysł ich był otępiały.  

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  
 

Nie tylko uczniowie mieli problem z rozpoznaniem przychodzącego do nich Jezusa.  

„Jezu, czy Ty jesteś Bóg mój, czy widmo jakie? Bo mówią mi przełożeni, że 

bywają złudzenia i widma różne” – modliła się podczas wizji targana wątpliwościami                  

św. Faustyna (Dzienniczek, 54).  

Ona także potrzebowała zapewnienia: „Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się!”                      

(Mk 6,50).  

I ono przyszło za pośrednictwem Kościoła w słowach jej spowiedników. Większość z nas 

przeżywa kontakt z Bogiem bez tego typu nadzwyczajnych wydarzeń, do których zawsze należy 

podchodzić ze zdrowym dystansem i poddawać weryfikacji kompetentnych osób.  



Ale to nie znaczy, że Bóg do nas nie mówi. Przemawia przez wewnętrzne natchnienia, przez 

innych ludzi oraz przez wydarzenia życia – te zwyczajne i te zaskakujące.  

Cały sekret polega na tym, żeby nauczyć się Go rozpoznawać.  

Ks. Emmanuel Habumuremyi MIC, marianin rodem z Rwandy, przytacza następujące 

wspomnienie z lat szkolnych:  

„Pewnego dnia podczas przerwy obiadowej jak zwykle poszedłem do domu coś zjeść.                    

Po drodze minąłem znajomą starszą kobietę, która uginała się pod ciężarem niesionego na 

plecach wielkiego kosza. Uszedłem jakieś dziesięć minut drogi, kiedy nagle dotarło do mnie to, 

co mówił kiedyś nasz ksiądz – w każdym człowieku jest Jezus. Zawróciłem, odnalazłem 

staruszkę, wziąłem od niej kosz i szybko zaniosłem go pod drzwi jej domu. Zajęło mi to jednak 

sporo czasu i chociaż do szkoły wracałem biegiem, to i tak spóźniłem się pół godziny. Miałem z 

tego powodu przykrości, ale miałem też w sobie radość, że pomogłem Jezusowi. Było to dla 

mnie mocne doświadczenie Boga. Od tego dnia moje życie zaczęło się zmieniać”.  

 

Młody Emmanuel mógł uznać, że nie ma czasu, że ma swoje własne obowiązki – czyli 

mówiąc językiem dzisiejszej Ewangelii, że to nie Jezus, tylko zjawa, wzbudzająca w nim 

niemiły dyskomfort sumienia.  

My także zżymamy się nieraz na trudne i niezrozumiałe doświadczenia, nie szukając w nich 

głosu i woli Boga. On jednak niestrudzenie przychodzi do nas na różne sposoby, wciąż szukając 

drogi do naszych zalęknionych serc.  

„Panie Jezu, wierzę, że Ty chcesz mnie prowadzić. Naucz mnie rozpoznawać 

Cię przychodzącego w różnych wydarzeniach życia.” 

 

1 J 4,11-18   Ps 72,1-2.10-13 

 Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.  

Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku 

Niemu jest w nas doskonała.  Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze 

swego Ducha.  My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela 

świata. 

 Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on                      

w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa 

w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że 

mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym 

świecie.  W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z 

karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. 

 



 

Chrzest Pański 
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Mk 1,7-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się 
schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.  Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić 
was będzie Duchem Świętym.  

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w 
Jordanie.  

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę 
zstępującego na siebie.  A z nieba odezwał się głos:  

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Psychologowie podkreślają, jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu słowa uznania. 

Nie puste komplementy, ale płynące z serca słowa miłości i aprobaty. Dają nam one 

pewność, że osoba, która je wypowiada, szanuje nas i docenia naszą wartość. Umacniają 

więź pomiędzy nami i nasze wzajemne oddanie.  

Jest więc znamienne, że jeden z nielicznych przypadków, w których słyszymy głos 

Boga w Piśmie Świętym – wprost, a nie za pośrednictwem proroka czy wizji – pojawia się 

właśnie w dzisiejszej Ewangelii.  

Bóg Ojciec mówi do Jezusa: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 

upodobanie” (Mk 1,11).  

Ojciec uradował się, że Syn rozpoczyna działalność publiczną, i wypowiedział to na 

głos. Wobec Jana i jego uczniów, w momencie chrztu Jezusa w Jordanie, objawił Jego 

tożsamość i swoją ojcowską miłość do Niego.  



 

 Ty także potrzebujesz podobnych słów aprobaty. Potrzebujesz ich codziennie. I są one 

ci dane, gdy modlisz się i wielbisz Boga.  

❖ Wyznając, kim On jest, wyznajesz równocześnie, kim ty sam jesteś w relacji do 

Niego.  

❖ Otwierasz swoje uszy, by usłyszeć, co On o tobie myśli.  

❖ Zaczynasz rozumieć, że jesteś Jego umiłowanym dzieckiem, że On widzi i 

docenia Twoje wysiłki, by odłożyć na bok swoje sprawy i pełnić Jego wolę.  

Także ludzie w twoim otoczeniu potrzebują słów aprobaty – i często potrzebują ich od 

ciebie. Nie chodzi o to, żebyś mówił im tanie komplementy tylko po to, żeby poprawić im 

samopoczucie. Po prostu wykorzystuj nadarzające się okazje – zwłaszcza te 

nieoczekiwane – aby powiedzieć, co w nich doceniasz. To mogą być nawet bardzo drobne 

sprawy.  

Zauważ na przykład chęć sąsiedzkiej pomocy, życzliwe słowo albo gest. A może ich 

znajomość Biblii albo cierpliwość wobec nieznośnej siostry czy brata. Dobroć i ofiarność. 

Mów im, jak bardzo cenisz to, że są twoimi braćmi czy siostrami w Chrystusie.  

Za każdym razem, gdy to czynisz, twoje słowa wnoszą światło w ich życie, ukazując im 

jego sens.  

❖ Pozwól Bogu, by powiedział ci, jak bardzo cię kocha i jak wielkie ma w tobie 

upodobanie.  

❖ A potem idź i czyń to samo wobec swoich bliźnich.  

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz!” 

 

Iz 55,1-11      

O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! 

Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy i bez płacenia za wino i 

mleko!  Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co 

nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych 

potraw.  Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza 

żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze: są to niezawodnie łaski dla Dawida.  

Oto ustanowiłem cię świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą.                     

 Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie 

ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraelowego, bo On cię 

przyozdobi.  



 Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!  

Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się 

nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w 

przebaczaniu.  

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - 

wyrocznia Pana.  

Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje 

- nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie 

powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż 

wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego,  tak słowo, które wychodzi z ust 

moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co 

chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. 

 

(Ps) Iz 12,2-3.4b-6       

Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i 

pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem! Wy zaś z weselem wodę czerpać 

będziecie ze zdrojów zbawienia. Powiecie w owym dniu: Chwalcie Pana! Wzywajcie Jego 

imienia! Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów, przypominajcie, że wspaniałe jest imię 

Jego! Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy! Niech to będzie wiadome po całej 

ziemi!  Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie 

Święty Izraela! 

 

1 J 5,1-9 

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący 

Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał.  

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego 

przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a 

przykazania Jego nie są ciężkie.  Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; 

tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, 

jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?   

Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w 

wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo <Duch> jest prawdą.  Trzej 

bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli 

przyjmujemy świadectwo ludzi - to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to 

świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.  


