
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

3 stycznia 2022 
 

1 J 2,29--3,6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

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

sprawiedliwie, pochodzi od Niego.  

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 

Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał 

Jego. 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.                    

Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest 

święty. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest 

bezprawiem. Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie 

ma grzechu. 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” 

 „Co z ciebie wyrośnie?” – ileż to razy wypowiadamy te słowa patrząc na małego 

brzdąca z ciekawością, troską czy niepokojem. Kim będzie to dziecko za, 

przypuśćmy, trzydzieści lat? Statecznym panem z brzuszkiem, przykładnym ojcem 

rodziny, a może sportowcem, misjonarzem, czy – nie daj Boże – kryminalistą?  

„Jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy” (1 J 3,2) – mówi o nas św. Jan.  

Podobnie jak ludzkie dzieci jedynie mgliście wyobrażają sobie dorosłe życie, tak 

nam – dzieciom Boga – trudno sobie wyobrazić, czym będziemy, gdy już 

wyrośniemy ze swego „dzieciństwa”.  

Wiemy jednak tyle, że „będziemy do Niego podobni”.  

 



Dla wszystkich dzieci perspektywa stania się jak ich rodzice jest niezwykle 

atrakcyjna – wystarczy popatrzeć na zachwyt dziewczynki przymierzającej biżuterię 

mamusi, czy chłopca, któremu tata pozwolił na chwilę usiąść za kierownicą 

samochodu.  

A czy my chcemy stać się podobni do Boga? Jaki jest Bóg?  

Wiemy, że jest najwyższym Dobrem, Prawdą i Pięknem.  

W praktyce najpełniej możemy Go poznać patrząc na Jezusa takiego, jakim 

ukazuje Go Ewangelia – miłosiernego, ujmującego się za słabymi i odrzuconymi, 

mądrego, prawdomównego, wiernego, pełnego dobroci. Jego osobowość była tak 

atrakcyjna, że ciągnęły za Nim tłumy ludzi.  

Poszli też za Nim Apostołowie i uczniowie. A dziś my idziemy.  

Czy słuchając Jego słowa, przyjmując Go w Eucharystii, szczerze chcemy 

przemieniać się na Jego wzór?  

Niewiele wiemy o niebie poza tym, co mówi nam dzisiaj św. Jan: zobaczymy tam 

Boga takim, jakim jest, i będziemy do Niego podobni. Pewna grupa śpiewacza 

obstalowała sobie koszulki z napisem: „W niebie będziesz śpiewał. Zacznij 

ćwiczyć”.  

Może warto już od dziś zacząć „ćwiczyć się” w podobieństwie do Boga?  

 

„Ojcze, wierzę, że kiedyś stanę przed Tobą twarzą w twarz i zobaczę Cię 

takim, jakim jesteś. Obyś wtedy zobaczył we mnie podobieństwo do Twego 

Syna, Jezusa.”  

 

Ps 98,1.3-6    J 1,29-34. 

 

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

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

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

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

Izraelowi.  Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z 

nieba i spoczął na Nim. 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.  

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. 
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„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

4 stycznia 2022 
 

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. 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” 

Ludzie patrzący z zewnątrz na wierzących katolików wyrażają czasem w stosunku 

do nich współczucie czy nawet politowanie: „Biedni ci katolicy, żyją w ciągłym 

stresie, żeby nie popaść w grzechy, muszą się spowiadać i chodzić w niedzielę do 

kościoła, zamiast się wyspać, i muszą przestrzegać tylu nakazów i zakazów. Co to w 

ogóle za życie?”.  

Dwaj bohaterowie dzisiejszej Ewangelii mieli zorganizowane życie. Byli uczniami 

Jana Chrzciciela, uznawanego przez lud za proroka i cieszącego się wielką 

popularnością. Część jego splendoru spadała także i na nich.  

Jednak z jakiegoś powodu porzucili go i poszli za nieznanym jeszcze Jezusem. To 

nie jakieś intelektualne wywody przekonały ich do zmiany nauczyciela.  

Wystarczyło, że usłyszeli świadectwo Jana o „Tym, który chrzci Duchem 

Świętym” (J 1,33) i Jego własne słowa: „Chodźcie, a zobaczycie”.  



Doświadczenie przebywania z Jezusem okazało się tak pociągające, że jeden z 

uczniów, Andrzej, przyprowadził do Niego swego brata Piotra, mówiąc mu z 

przekonaniem, że właśnie znalazł Mesjasza – Tego, który zbawia (J 1,41).  

  Jezus nikogo nie ciągnie na siłę. Mówi: „Chodź i zobacz”.  

Chodź i przekonaj się, że wyjście z grzechu jest wyjściem ku wolności, a nie ku 

niewoli.  

❖ Przekonaj się, że spowiedź uwalnia od niszczącego poczucia winy, a nie 

w nie wpędza.  

❖ Przekonaj się, jak pozytywnym doświadczeniem może być Msza święta, 

jeśli zrozumie się, o co w niej chodzi.  

❖ Przekonaj się, że przykazania Boże są jak drogowskazy wskazujące 

właściwą drogę.  

Z największym przekonaniem świadczą o tym ci, którzy przez długie lata żyli z dala 

od Boga, a następnie w mniej lub bardziej dramatyczny sposób do Niego powrócili. 

Mówią o poczuciu powrotu do domu, o odzyskaniu pokoju wewnętrznego, o poczuciu 

sensu, o uleczeniu z duchowych ran.  

Ale Jezusowe: „Chodźcie i zobaczcie” jest skierowane do nas wszystkich, także do 

tych, którzy przez całe życie byli w Kościele i czują, że ich wiara wymaga umocnienia 

i odnowy. 

 Poproście Jezusa o nowe doświadczenie Jego miłości. Zacznijcie na serio się 

modlić. Weźcie udział w rekolekcjach odnowy wiary, w adoracji eucharystycznej, 

przeczytajcie dobrą książkę religijną.  

„Chodźcie i zobaczcie”, a Jezus pociągnie was do siebie.  

 

„Panie Jezu, proszę cię dziś o taką świeżość wiary, jaką mieli pierwsi 

uczniowie. Pociągnij mnie do siebie i daj znaleźć radość w Twojej służbie.” 

 

Ps 98,1.7-9    

 

 

 

 

 

 



1 J 3,7-10 

  

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” 

 

Co znaczy „miłować czynem”, zrozumieć nietrudno.  

Podobnie jak wiara jest martwa bez uczynków, tak miłość bez uczynków staje się 

pustym frazesem. Powiedzenie „kocham cię” zobowiązuje – do troski, do ofiarności, 

do zrozumienia i przebaczenia. Inaczej nasza miłość sprowadza się jedynie do miłości 

samego siebie.  

 



➢ Ale co to znaczy „miłować prawdą”?  

Jest to pytanie tym ważniejsze, że prawda często kojarzy się z jakimś bólem. 

Świadczą o tym takie sformułowania jak: „stanąć w prawdzie”, „powiedzieć komuś 

kilka słów prawdy”, czy „prawda w oczy kole”. Często boimy się powiedzieć komuś 

prawdę, aby go nie zranić lub nie pozwolić, aby on zranił nas.  

Prawda sama w sobie jest jak nóż – może służyć człowiekowi, ale może też zabić, 

kiedy jest pozbawiona miłości. Przede wszystkim sam Bóg miłuje prawdą.  

„Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko” (1 J 3,20)                           

– mówi nam dzisiaj św. Jan. 

Tylko On zna cały kontekst naszego życia, wszystek balast, jaki nosimy. Wie, że 

gdyby w jednej chwili objawił nam całą prawdę o nas, moglibyśmy tego nie znieść. 

Dlatego odpowiednio ją dozuje, a przede wszystkim w swoim miłosierdziu objawia 

nam drogę wyjścia, zapewniając o swojej miłości i wsparciu, jeśli zechcemy na nią 

wejść.  

W miarę jak poznajemy Jego miłość, prawda przestaje nam zagrażać. Trudno jest 

nauczyć się mówić prawdę w miłości. Zwykle odkrywamy w sobie tendencję do 

którejś ze skrajności – przemilczania prawdy dla świętego spokoju, bądź wmuszania 

jej innym na siłę bez przebierania w środkach, bo przecież „mamy rację”. Obie te 

skrajności są szukaniem siebie, podczas gdy miłość szuka dobra drugiego człowieka.  

Wzór mamy w Bogu. 
Patrząc na Niego, kontemplując Go, znajdując dla Niego czas, możemy się jej 

uczyć.  

 

„Ojcze, w Tobie prawda współistnieje z miłością w idealnej harmonii.                                  

Daj mi tę łaskę, abym doświadczając Twojej miłości uczył się                                   

miłować czynem i prawdą.” 

 

Ps 100,2-5      

 

 

 

 

 



J 1,43-51 

 

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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Mt 2, 1-12 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 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.    

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Złoto, kadzidło i mirra – oto dary godne króla. 

Ofiarowując je, mędrcy nie tylko uznali Jezusa królem Izraela, ale także pokazali 

Maryi i Józefowi, jak wielkim zaszczytem jest dla nich przebywanie w Jego królewskiej 

obecności.  

Obchodzimy dziś uroczystość Objawienia Pańskiego. 

Uczestnicząc w tym szczególnym dniu we Mszy świętej, stajesz w obecności Jezusa, 

Króla wszelkiego stworzenia.  

➢ Co złożysz Mu w darze?  

Nie masz złota, kadzidła i mirry, ale coś możesz Mu ofiarować:  

Jezu, Królu królów, zamiast złożyć Ci w darze złoto, uczczę Cię jako mego Króla 

przez to, że okażę Ci posłuszeństwo i obiorę Cię Panem mojego życia. Z miłości do 

Ciebie pragnę okazać się Twoim lojalnym poddanym, głosząc Dobrą Nowinę i budując 

Twoje królestwo na ziemi. Pomóż mi wsłuchiwać się w natchnienia Ducha Świętego. Daj 

mi wiarę i odwagę, abym wypełnił Twoją wolę.  

Jezu, Synu Boży, zamiast złożyć Ci w darze kadzidło, ofiaruję Ci moje 

uwielbienie. Niech wznosi się ono jak kadzidło do Twojego tronu (Ps 141,2). 

Wychwalam Cię, bo przyszedłeś na ziemię jako człowiek, aby mnie zbawić. Wychwalam 

Cię, bo cierpiałeś i umarłeś za mnie, abym mógł żyć z Tobą na wieki. Daj mi łaskę 

wielbienia Cię nie tylko w dobrych chwilach, ale także w trudnościach i kłopotach.  

Jezu, Baranku Boży, zamiast złożyć Ci w darze mirrę, którą namaszczono Twoje 

ciało, ofiaruję Ci siebie, z duszą i ciałem, ze wszystkimi moimi radościami i smutkami. 

Ufam, że jeśli powierzę się Tobie całkowicie, Ty przeniesiesz mnie przez wszystkie 

pokusy i próby, a pewnego dnia doprowadzisz bezpiecznie do wiecznego królestwa.  

 

„Jezu, Ty jesteś moim Królem, Panem i Zbawicielem.                              

Niech te moje skromne dary oddadzą Ci cześć i chwałę.” 

 

Iz 60,1-6    Ps 72,1-2.7-8.10-13    Ef 3,2-3a.5-6 
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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 Neftalegu, Droga morska, Zajordanie, 
Galilea pogan!  Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,            
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło.  

 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”  

Jezus opuścił dom rodzinny w Nazarecie i przeniósł się do Kafarnaum, aby rozpocząć 

działalność publiczną. Dlaczego właśnie tam?  

Kafarnaum, większe od Nazaretu, położone nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, miało 

dobre połączenia drogą lądową i wodną z okolicznymi miastami. Można by dziś 

powiedzieć, że było węzłem komunikacyjnym, z którego Jezus mógł dotrzeć do 

mieszkańców wielu różnych miejscowości. Mieszkali tam niektórzy z Jego pierwszych 

uczniów.  

Nie bez znaczenia było również to, że wypełniła się w ten sposób zapowiedź proroka 

Izajasza: „Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie”            

(Mt 4,15-16).  

To wszystko, choć z pewnością istotne, można jednak podsumować jednym zdaniem – 

Jezus szedł tam, gdzie był potrzebny.  



Uzdrawiał i wzywał do nawrócenia w Kafarnaum, ale na tym nie poprzestał. Szedł 

wszędzie tam, gdzie potrzebowali Go ludzie, wnosząc światło swojej obecności w „całą 

Galileę” (Mt 4,23) i poza nią.  

Dziś Jezus posyła ciebie ze swoim światłem w otaczające ciemności. Prosi, 

abyś czynił to, co On czynił – szedł tam, gdzie jesteś potrzebny.  

Niech twój dom stanie się „węzłem komunikacyjnym”, z którego będziesz wyruszał.  

Pozwól Jezusowi przeniknąć swoim światłem twoje słowa i uczynki, a będziesz w 

stanie rozpraszać ciemności ludzkich serc. Jakie to ciemności?  

➢ Może ktoś po prostu nie usłyszał jeszcze Dobrej Nowiny?  

➢ Może cierpi z powodu samotności i opuszczenia?  

➢ Może jego ciemność wynika z trudnej sytuacji życiowej, na przykład 

choroby czy braku pracy?  

Boże życie w tobie jest jak światło, które towarzyszy ci, gdziekolwiek idziesz i 

kogokolwiek spotykasz. Nie jest to wcale tak skomplikowane, jak sądzisz.  

Twoja wierność codziennej modlitwie czy regularne uczestnictwo we Mszy świętej 

mogą stać się inspiracją dla tych, z którymi żyjesz na co dzień. Znalezienie czasu na 

odwiedziny u starszej czy chorej osoby może osłodzić jej samotność. Zwyczajna kartka 

czy email do znajomych znajdujących się w trudnej sytuacji może podtrzymać ich na 

duchu. 

 Zacznij więc od wyjścia naprzeciw potrzebom tych, których masz najbliżej siebie. A 

potem, jak Jezus, wyrusz do innych.  

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że wnosisz światło tam, gdzie jest ono potrzebne.   

Pomóż i mnie czynić to samo.” 

 

Ps 2,7-8.10-12     

 

 

 

 

 

 

 



1 J 3,22--4,6 

 

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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1 J 4,7-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

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. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jako chrześcijanie wierzymy, że wszelka miłość ma swoje źródło w Bogu. On jest 

miłością, jak mówi św. Jan w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Ta miłość ujawniła się 

najpełniej, gdy posłał na świat swego Syna, „abyśmy życie mieli dzięki Niemu”                

(1 J 4,9). 

 Ponieważ sami poznaliśmy miłość Boga przez Jezusa Chrystusa, chcemy, aby 

poznali ją także inni, zwłaszcza ci, którzy są od Niego daleko.  

Jak możemy tego dokonać? Oczywiście okazując im miłość! 

Okazywanie miłości drugiej osobie polega najczęściej na poświęceniu czasu, aby ją 

poznać oraz pozwolić jej poznać siebie. Wasza przyjaźń będzie wzrastać, jeśli 

nauczysz się przewidywać potrzeby tej osoby lub w jakikolwiek inny sposób 

okazywać jej swoją troskę.  

Jeśli zbudujesz z kimś szczerą, opartą na miłości i zaufaniu relację, będzie on 

bardziej skłonny posłuchać o tym, jak wiele znaczy dla ciebie wiara i co Jezus uczynił 

w twoim życiu. Nawet w trakcie spotkania z tą osobą możesz modlić się za nią w 

swoim sercu.  



➢ Proś Pana, aby dał ci swoją miłość – abyś mógł zobaczyć drugiego 

człowieka tak, jak On go widzi.  

➢ Módl się dla niego o osobiste doświadczenie miłości Boga, które skłoni go 

do szukania Pana i rozpoznania w Nim źródła błogosławieństwa dla 

własnego życia.  

Modlitwa wstawiennicza jest także doskonałym sposobem dzielenia się miłością 

Pana z tymi, z którymi nie masz kontaktu na co dzień – na przykład z mieszkającymi 

daleko krewnymi i przyjaciółmi lub z tymi, z którymi masz trudną relację.  

Kiedy nie przychodzi ci na myśl nic, co mógłbyś zrobić, zawsze możesz się 

pomodlić. Nie poddawaj się, nawet jeśli nie widzisz żadnych zmian w ludziach, za 

których się modlisz.  

Nawet jeśli tu, na ziemi, nie usłyszysz z ich ust wyznania wiary, zaufaj, że jednak w 

jakiś sposób złączyłeś ich z Bogiem przez swoją miłość i modlitwę. Nigdy nie 

lekceważ ich wpływu na życie drugiego człowieka.  

Bóg, który jest miłością, żyje w nas przez swojego Syna. 

Obyśmy wykorzystali każdą sposobność, by nieść miłość Chrystusa tym, którzy 

najbardziej jej potrzebują.  

„Jezu, naucz mnie nieść ludziom Twoją miłość.” 

Ps 72,1-4.7-8   Mk 6,34-44 

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. 

 



 

Chrzest Pański 
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Łk 3,15-16.21-22 (Biblia Tysiąclecia) 
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do 

Jana, czy nie jest Mesjaszem,  on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę 
wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać 

rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i 

ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze 
do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień 
dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z 
powodu Herodiady, żony swego brata, i z powodu innych zbrodni, które 
popełnił,  dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu. 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 nieba odezwał 
się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie.  

 
 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Brzmi to bardzo obiecująco. Jezus pragnie chrzcić nas Świętym Duchem!  

➢ Ale co to właściwie znaczy?  

Przyjrzyjmy się najpierw doświadczeniu Ducha Świętego w życiu Jezusa.  

Łukasz przekazuje nam, że przy chrzcie Jezusa „Duch Święty zstąpił nad Niego” 

(Łk 3,22). Tego dnia Jezus otrzymał Ducha Świętego w nowy sposób – jako dar, przez 

który Bóg udzielił Mu mocy i posłał na drogę działalności publicznej, służby, a 

ostatecznie śmierci i zmartwychwstania. Duch Święty zstąpił na Jezusa, choć przecież 

był On już w pełni Bogiem. Łukasz w swojej relacji uwzględnia mały, lecz istotny 

szczegół. Kiedy Duch zstąpił na Jezusa, Ojciec zawołał: „Tyś jest mój Syn 

umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3,22). Przemówił bezpośrednio do 

Jezusa. Powiedział, jak miłe jest Mu Jego posłuszeństwo, pokora i ufność. 

Ochrzczony, czyli inaczej zanurzony w wodzie, Jezus tego dnia został także zanurzony 

w Duchu Świętym.  

Kiedy zostałeś ochrzczony, Duch Święty zstąpił na ciebie, a Ojciec uznał cię za 

swoje umiłowane dziecko. Wszedł z tobą w nową, nierozerwalną relację; stałeś się 

nowym stworzeniem w Chrystusie (KKK, 1279).  

Ale Bóg nie poprzestał na napełnieniu cię Duchem Świętym przy chrzcie. On chce 

wciąż na nowo zanurzać cię w Duchu Świętym, aby napełniać cię swoją miłością i 

umacniać do służby, do której cię posyła.  

Wciąż na nowo powtarza ci: „ 

Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Kocham cię. Cieszę się, że 

należysz do mojej rodziny”.  

Nawet jeśli od twojego chrztu minęło już kilkadziesiąt lat, Bóg wciąż chce 

napełniać cię swoim Duchem. Nie bój się więc prosić Go o więcej – więcej Jego 

miłości i więcej Jego mocy w twoim życiu.  

 

„Jezu, napełnij mnie Twoim Duchem.                                                         

Pozwól mi jeszcze głębiej poznać Twoją miłość.” 

 

Iz 40,1-5.9-11    Ps 104,1-4.24-25.27-30    Tt 2,11-14; 3,4-7 


