
 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

2 stycznia 2023 
 

1 J 2,22-28 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(22) Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie 

jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. (23) Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też 

i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. (24) Wy zaś zachowujecie w sobie to, co 

słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy 

będziecie trwać w Synu i w Ojcu. (25) A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie 

wieczne. (26) To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd. (27) Co 

do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie 

pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest 

prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył. (28) Teraz właśnie 

trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego 

przyjścia nie doznali wstydu. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Zachęcając nas do „trwania” w Chrystusie, Jan nie zaleca nam bierności. Użyte tu 

przez niego greckie słowo menete znaczy coś więcej, niż siedzenie bez ruchu. 

Oznacza raczej, by „zamieszkać” lub  

„uczynić sobie mieszkanie” w Panu Jezusie. Jan chce, abyśmy znaleźli swój 

dom, swoje miejsce w Panu. 

„Dom” to nie tylko dach nad głową. To nie tylko pomieszczenie, do którego 

udajemy się po pracy, ale także miejsce wytchnienia i odpoczynku od trudów życia; 

bezpieczne schronienie, gdzie możemy nabrać sił i znaleźć spokój. Miejsce, gdzie 

znajdujemy pożywienie – nie tylko w postaci pokarmu na talerzu, ale także w postaci 

rozmów i przebywania z bliskimi. 



Takim właśnie „domem” może stać się dla nas Jezus – schronieniem 

wśród życiowych burz, miejscem wytchnienia, gdy czujemy się znużeni i wyczerpani, 

źródłem duchowego pokarmu w chwilach słabości i zniechęcenia. 

Ale jak Jezus, wywyższony w niebie, może stać się domem dla nas, będących tu, na 

ziemi? Paradoksalnie przez to, że On sam czyni sobie mieszkanie w naszych sercach. 

Możesz trwać w Jezusie, ponieważ On sam trwa w tobie! Nie musisz już szukać Go 

w niebie, ponieważ On jest z tobą na ziemi. Mieszka w twoim sercu i czeka, kiedy do 

Niego przyjdziesz, aby znaleźć wytchnienie. 

❖ Czeka, by obdarzyć Cię swoim miłosierdziem, które usuwa wstyd                             

i poczucie winy.  

❖ Czeka, by podzielić się z tobą swoim współczuciem wobec odrzuconych, 

miłosierdziem wobec grzeszników, wyzwaniem rzuconym 

sprawiedliwym i czułością wobec zranionych.  

❖ Czeka, by pouczać cię swoim słowem i karmić Chlebem Życia. 

W czasie dzisiejszej modlitwy spróbuj wyobrazić sobie, że siedzisz przy stole wraz 

z Jezusem i Jego uczniami. Spróbuj odczuć ciepło i radość, jakie płyną z Jego 

obecności. Możesz doświadczyć tej samej bliskiej i kojącej więzi z Jezusem, 

przychodząc do Niego codziennie na modlitwie. 

A jeśli nauczysz się przebywać w Jego bliskości na modlitwie, łatwiej będzie ci 

trwać w Nim w ciągu dnia. A trwając w Nim, będziesz „miał ufność” i nie „doznasz 

wstydu” (por. 1 J 2,28)! 

Naprawdę, nie ma to jak w domu! 

 

„Jezu, pomóż mi trwać w Tobie dzisiaj i zawsze.” 

 

Ps 98,1-4 

 

 

 

 



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”. 
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J 1,29-34 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(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.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Kiedy Jan Chrzciciel zobaczył zbliżającego się Jezusa, udzielił swoim uczniom 

prostej i krótkiej informacji: „To jest Ten” (J 1,30).  

 Oto On. Ten, którego przyjście zapowiadałem. 

 Wpatrujcie się w Niego, dopóki nie odkryjecie, kim On jest.  

 

Taki właśnie był główny cel misji Jana – wskazać na Jezusa.  

Przyjmijmy więc dziś przesłanie Jana,                                                          

wpatrując się w Jezusa na modlitwie. 

 



Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata (J 1,29).  

Patrząc na Ciebie, Baranku Boży, widzę Tego, który przyszedł na świat, aby wziąć 

na siebie każdy nasz grzech. Nie jestem w stanie pojąć bezmiaru grzechu świata. Moje 

serce błogosławi Ciebie, zaledwie przeczuwając tę miłość, która kazała Ci wziąć n 

siebie mój grzech. Udzieliłeś mi bezcennego daru, którego nigdy nie byłbym w stanie 

zdobyć samodzielnie. Dziękuję Ci, Panie! 

 

Ten (…) jest Tym, który chrzci Duchem Świętym (J 1,33).  

Jezu, przy Twoim chrzcie Duch Święty zstąpił n Ciebie w zadziwiający sposób. Dziś 

zsyłasz każdemu z nas tego samego Ducha przy naszym chrzcie. Posyłasz Go, abyśmy 

mogli Cię lepiej poznać. Posyłasz Go, aby podzielić się z nami życiem i miłością Boga 

– wręcz nas w nich zanurzasz! Przez swego Ducha wprowadzasz nas w głęboką relację 

z Tobą i z Twoim Ojcem. Pełen podziwu uwielbiam Cię i składam Ci pokłon. 

 

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym (J 1,34).  

Kiedy patrzę na Ciebie, Jezu, widzę kogoś więcej niż nauczyciela czy przywódcę 

duchowego. Jesteś jednorodzonym, odwiecznym Synem Bożym. Opuściłeś chwałę 

nieba i przyszedłeś na ziemię, aby nas odkupić i nauczyć, jak mamy żyć. Widząc Ciebie, 

Jezu, widzę i Ojca. Widzę też pierwociny niezliczonych braci i sióstr, tych żyjących 

kiedyś i teraz. Uczyniłeś mnie dzieckiem Boga, dziedzicem Twego królestwa i 

mieszkaniem Twego Ducha. Panie, wysławiam Cię za Twoją miłość! Wpatrując się w 

Ciebie, Jezu, zginam kolana w adoracji i uwielbieniu! Nigdy nie zdołam zrozumieć Cię 

do końca, ale pozwól mi z każdym dniem poznawać Cię i miłować choć odrobinę 

bardziej. 

 

„Panie Jezu, spraw, bym na modlitwie coraz bardziej                              

wpatrywał się w Ciebie.” 

 

1 J 2,29--3,6    Ps 98,1.3-6 
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J 1,35-42 (Biblia Tysiąclecia) 

 

((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”. 

 

Chodźcie, a zobaczycie 

GPS-y i smartfony znacznie ułatwiły nam przemieszczanie się z miejsca na miejsce 

i docieranie do celu. „Za 500 metrów skręć w lewo” – słyszymy. „Na skrzyżowaniu 

prosto, twój cel będzie po prawej stronie”. 

Zwięzłe, dokładne instrukcje i oto dotarłeś do miejsca przeznaczenia. Jeśli 

przywykłeś do takiego sposobu podróżowania, zaproszenie Jezusa, aby „przyjść i 

zobaczyć” może wydać ci się mało praktyczne. A mimo to doprowadzi cię ono do 

niebieskiego portu przeznaczenia szybciej niż jakikolwiek system nawigacyjny. 

 



Chodźcie – mówi Jezus. Odpowiedź na to wezwanie jest początkiem nowej, 

ekscytującej podróży. Jest to zaproszenie do wejścia w relację z Panem, podobnie jak 

weszli w nią Andrzej i Szymon Piotr. To zaproszenie nie ogranicza się tylko do nowo 

nawróconych. Jest ono również wezwaniem do ciągłego pogłębiania tej relacji, do 

przybliżania się do Jezusa. Niezależnie od tego, czy nawróciłeś się niedawno, czy przed 

wielu laty, Jezus oczekuje od ciebie tego samego – spotykania się z Nim na modlitwie, 

kiedy mówisz do Niego i wsłuchujesz się w Jego głos. 

Kimkolwiek i gdziekolwiek jesteś, na jakimkolwiek etapie życia,  

Jezus zaprasza Cię do postawienia kolejnego kroku na drodze 

ku Niemu i do uczenia się od Niego. 

 

Chodźcie, a zobaczycie – mówi Jezus. – Zobaczcie, kim jestem naprawdę i co 

takiego czynię. Zobaczcie, że znam was całkowicie i dogłębnie. Zobaczcie, co 

przygotowałem dla was na dzisiaj.  

Poproś Jezusa na modlitwie, aby otworzył ci oczy na Jego obecność. Pytaj Go: Gdzie 

jesteś dzisiaj, Jezu? Co chcesz mi dziś objawić o sobie? Jak mam dziś Cię naśladować? 

A następnie wycisz swoje serce i słuchaj. Przez cały dzień bądź czujny i wyczekuj Jego 

odpowiedzi. 

Ta Boża nawigacja prowadzi nas krok po kroku, kiedy jesteśmy w domu i kiedy 

pracujemy albo wykonujemy nasze zwyczajne, codzienne zajęcia. 

Jeśli zechcesz przyjść i zobaczyć, Jezus będzie cię uczył i prowadził. Pomoże ci 

zobaczyć swoją miłość. Zmotywuje do pracy nad trudną relacją. Podsunie nową intencję 

do modlitwy. Pan co rano ma dla nas coś nowego. Na początku nowego roku, pójdźmy 

do Niego, a zobaczymy, co to jest. 

 

„Jezu, przychodzę dziś do Ciebie. Chcę zobaczyć, gdzie dzisiaj jesteś                 

w moim życiu i co chcesz w nim czynić.” 

 

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

 

 

 

 



 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

5 stycznia 2023 
 

J 1,43-51 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(43) Nazajutrz /Jezus/ postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus 

powiedział do niego: Pójdź za Mną! (44) Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta 

Andrzeja i Piotra. (45) Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy 

Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z 

Nazaretu. (46) Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? 

Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. (47) Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się 

do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma 

podstępu. (48) Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu 

Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod 

drzewem figowym. (49) Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś 

Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! (50) Odparł mu Jezus: Czy dlatego 

wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz 

jeszcze więcej niż to. (51) Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i 

zstępujących na Syna Człowieczego. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Nie wiemy, dlaczego właściwie Natanael siedział pod figowcem i c tam robił. Wiemy 

tylko, że Jezus tam go widział. Zobaczył jego serce szukające i otwarte na Boga. 

Świadomość, że Jezus go widział, głęboko poruszyła Natanaela.  

Te dwa słowa: „Widziałem cię” (J 1,48), przekonały go, że Bóg nie tylko go widział, 

ale także go zna. Zna i kocha. 

 

 

 



Po hebrajsku „Bóg widzi” to El Roi.  

 

❖ W Piśmie Świętym zwrot ten został po raz pierwszy użyty jako imię Boga przez 

Hagar, niewolnicę Sary. Kiedy Bóg przemówił do niej na pustyni i obiecał 

zatroszczyć się o nią i o jej syna, Izmaela, Hagar nazwała Go Bogiem 

Widzialnym, dodając: „Czyż więc tu widziałam, potem jak mnie widział?” 

(Rdz 16,13).  

❖ To El Roi – „Żyjący, który mnie widzi” – zobaczył niewolę Izraelitów                            

i postanowił ich z niej wybawić (Wj 2,25).  

Historie te mówią nam, że Bóg dostrzega to, czego nie widzi nikt inny. A kiedy to 

dostrzega, Jego serce napełnia się współczuciem i reaguje z miłością. 

➢ Czy wierzysz, że Bóg cię widzi? 

➢ Czy wierzysz, że On zna ciebie i twoje potrzeby? A znając cię, pragnie 

okazywać ci miłość i miłosierdzie?  

 

 On widział cię jeszcze zanim się narodziłeś (Ps 139,13-16).  

 Także dziś widzi twoje serce i zna wszystkie twoje problemy. 

 

Kiedy czujesz się oddzielony od Pana lub nawet usiłujesz się przed Nim schować, On 

patrzy na ciebie z miłością. Mówi ci, że nie jesteś sam, że On zawsze jest gotów ci pomagać 

i przyzywać cię do siebie.  W chwilach, gdy kwestionujesz swoją wiarę, On widzi twoje 

pytania, rozumie wątpliwości i naprowadza cię na odpowiedzi. Nic nie umyka Jego 

czujnemu spojrzeniu. 

Nawet gdy wydaje ci się, że nikt cię nie widzi, widzi cię twój Ojciec niebieski. Nigdy 

nie spuszcza z ciebie wzroku. Czy twoje serce jest niespokojne, czy radosne, a także w 

zwyczajnych, codziennych momentach dnia, Jego wzrok spoczywa na tobie i otacza cię 

Jego miłość.  

On zna twoje grzechy i upadki lepiej niż ty sam, a mimo to wciąż czuwa nad tobą i chce, 

abyś do Niego przychodził. 

Niech ta świadomość skłoni cię, jak niegdyś Natanaela, do odpowiedzi na 

miłość Pana i do pójścia za Nim. 

 

„Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który mnie widzi. Dziękuję Ci 

za Twoją miłosierną miłość!” 

1 J 3,11-21   Ps 100,2-5 
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Mt 2,1-12 (Biblia Tysiąclecia) 

(1) Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla 

Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy (2) i pytali: Gdzie 

jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie                    

i przybyliśmy oddać mu pokłon . (3) Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim 

cała Jerozolima. (4) Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu                                        

i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. (5) Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem 

judzkim, bo tak napisał Prorok: (6) A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła 

najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie 

pasterzem ludu mego, Izraela. (7) Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców                             

i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. (8) 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. (9) 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. (10)Gdy ujrzeli 

gwiazdę, bardzo się uradowali. (11) 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. (12) A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do 

Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



Pomyślmy, jak trudna i uciążliwa była podróż Mędrców. Jeśli, jak twierdzi większość 

badaczy, przybyli oni z Persji, musieli przebyć ponad 1500 kilometrów. Byli więc w 

drodze około czterech miesięcy. Wioząc ze sobą tak cenne skarby, jak złoto, kadzidło i 

mirra, byli narażeni na ataki zbójców i drogowych rabusiów. 

 Do tego dochodziły jeszcze zwyczajne niedogodności podróży, owe „drogi tonące 

w śniegu i lodowaty wiatr”, jak mówi poeta, Thomas Stearns Eliot, w wierszu Podróż 

Trzech Króli. Pewnie wiele razy nachodziła ich pokusa, by zawrócić i udać się do domu. 

Na domiar złego, po przybyciu do Jerozolimy przekonali się, że nie ma tam żadnego 

„nowo narodzonego Króla żydowskiego” (Mt 2,2). Musieli udać się do Betlejem                    

i „wypytywać starannie”, gdzie znajduje się Dziecię Jezus (Mt 2,8).  

Co za wspaniały wzór wierności i wytrwałości! 

A przecież byli to poganie, którzy nawet nie oddawali czci Bogu Izraela! 

W tym dniu, kiedy pierwsi poganie oddali cześć Panu Jezusowi, naśladujmy ich 

przykład w naszej własnej drodze ku Niemu. 

❖ Kiedy droga ucznia Jezusa wydaje nam się „tonąca w śniegu”, a wiatr zbyt                      

„lodowaty”, przypomnijmy sobie Mędrców przemierzających dziesiątki 

kilometrów, aby ujrzeć Jezusa. 

❖ Kiedy kłamstwa diabła i ułuda tego świata próbują obrabować nas z wiary, 

przypomnijmy sobie Mędrców strzegących swoich skarbów. 

❖ Kiedy droga do świętości wydaje nam się dłuższa niż sądziliśmy lub pojawia się 

na niej nieoczekiwany zakręt, przypomnijmy sobie Mędrców wędrujących z 

Jerozolimy do Betlejem, aby szukać Dzieciątka. 

Mędrcy „bardzo się uradowali”, gdy znaleźli Pana (Mt 2,10). Podobnie i twoja 

wytrwałość zostanie nagrodzona głęboką radością, jaka płynie z poznania ogromu 

miłości Jezusa. 

Z pewnością warto podjąć tę podróż i nie żałować wysiłku! 

 

„Jezu, daj mi wytrwale dążyć do Ciebie, abym mógł oglądać Twoją 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) 

 

(12) Gdy /Jezus/ posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.(13) Opuścił 

jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i 

Neftalego. (14) Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: (15) Ziemia Zabulona i ziemia 

Neftalego, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! (16) Lud, który siedział w 

ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło 

wzeszło. (17) Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 

królestwo niebieskie.  

(23) I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, 

głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.  

(24) 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. (25) I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z 

Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Galilea z pewnością nie była miejscem, gdzie początkujący kaznodzieja mógł liczyć 

na osiągnięcie sławy. Karierę robiło się w Judei, a już zwłaszcza w Jerozolimie. Tam, 

w świątyni, w portyku Salomona, głoszono nauki, tam sprawowano kult, tam dbano o 

zachowanie Prawa.  

W Galilei – zwanej lekceważąco „Galileą pogan” (Mt 4,15) – gdzie ścierały się 

wpływy żydowskie i pogańskie, trudno było zachować czystość rytualną. Pod względem 

religijnym były to tereny drugiej kategorii, na które wielu żydowskim nauczycielom po 

prostu szkoda było czasu. 

 

 



Jednak dzisiejsza Ewangelia odwraca ten porządek.  

Jerozolima ukazana jest jako miasto, które więzi proroków, co spotkało właśnie Jana 

Chrzciciela. Galilea natomiast staje się pierwszym miejscem działalności Jezusa, 

dokąd udaje się On bezpośrednio po kuszeniu na pustyni.  

Ewangelista Mateusz widzi w tym wypełnienie proroctwa Izajasza mówiące o tym, 

że „mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło” (Mt 4,16). Jezus 

obchodzi „całą” tę pogardzaną Galileę i żaden jej zakątek nie wydaje Mu się zbyt 

brudny i grzeszny, aby tam się skierować. 

Także każdy z nas ma swoją „Judeę”, czyli „miejsca”, którymi chętnie 

legitymujemy się przed Bogiem – może regularne uczęszczanie do kościoła, uczciwe 

życie, pomoc biednym, udział w rekolekcjach.  

Ale mamy też swoją „Galileę”, którą wolelibyśmy się nie chwalić.  

❖ Trudne relacje z bliskimi.  

❖ Konkretny grzech, z którym nie potrafimy sobie poradzić.  

❖ Bolesne wspomnienia z przeszłości. 

❖ Brak przebaczenia, urazy, rozgoryczenie. 

❖ To wszystko, o czym nie mamy ochoty myśleć, a przecież wciąż do nas 

powraca. 

To właśnie tam Jezus chce wejść najpierw, jak wszedł do Galilei. Nie po to, żeby 

karcić i wytykać grzechy, ale by uzdrawiać „wszelkie choroby i wszelkie słabości” 

naszego wnętrza (Mt 4,23). Aby mówić, że właśnie tam, gdzie jesteśmy na co dzień,                  

„bliskie jest królestwo niebieskie” i warto jest się nawrócić, aby doświadczyć Jego 

mocy (Mt 4,17). 

Zaprośmy Go dziś do naszej codzienności. Nie ukrywajmy przed Nim tego, co trudne 

i co nas przerasta. Pozwólmy, by Jego światło zapłonęło w najmroczniejszych zakątkach 

naszego serca. 

 

„Panie Jezu, Ty jesteś moim Zbawicielem. Przyjdź do tego, co trudne                    

w moim życiu, i pomóż mi się nawrócić.” 

 

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

 



 

 

 

Chrzest Pański 

 

Szkoła 

„SŁOWA BOŻEGO” 
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Mt 3,13-17 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(13) Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 

(14) Lecz  

Jan powstrzymywał Go, mówiąc:  To ja potrzebuję chrztu od 

Ciebie, 

a Ty przychodzisz do mnie? (15) Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się 

nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. (16) A gdy Jezus został 

ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał 

Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. (17) A głos                         

z nieba mówił:  

        Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

➢ Dlaczego doskonały Syn Boży przyjął chrzest?  



I my, jak kiedyś Jan, dziwimy się, gdy Jezus wchodzi w wody Jordanu. Był przecież 

bezgrzeszny, nie potrzebował nawrócenia. 

Otóż Jezus uczynił to ze względu na nas. Przyjmując chrzest nawrócenia od Jana, 

utożsamił się z nami w sposób pełny i niezwykle osobisty. Tego dnia przyjął doskonały 

plan Boży, by „wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Mt 3,15) i wziął na siebie 

wszystkie nasze grzechy.  

Możemy sobie wyobrażać, że Jego pierwsze kroki po wyjściu z wody były zarazem 

pierwszymi krokami na drodze krzyżowej – a to wszystko dla nas! Ale to jeszcze nie 

koniec. Mateusz mówi, że przy chrzcie Jezusa „otworzyły się nad Nim niebiosa i 

ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica” (Mt 3,16).  

To zstąpienie Ducha Świętego przy chrzcie Jezusa zapoczątkowało 

całkowicie nową erę.  

 Jezus odeprze pokusy Złego na pustyni i rozpocznie swoją misję w mocy 

Ducha.   

 Będzie głosił królestwo Boże wśród znaków i cudów.  

 Od tego momentu nic już nie będzie takie samo. 

Ale zauważ również, że i twój chrzest zapoczątkował całkowicie nową erę w 

twoim życiu. Otrzymałeś oczyszczenie z grzechu pierworodnego i dar Ducha 

Świętego, który uzdalnia cię do wypełnienia niepowtarzalnej misji powierzonej ci przez 

Boga.  

Ten sam Duch działa w głębi twego serca, przemieniając je i coraz bardziej 

upodabniając cię do Pana. 

W uroczystość Chrztu Pańskiego miejmy mocno w pamięci to, że Jezus wziął na 

siebie naszą grzeszność, abyśmy zostali ocaleni i mogli żyć. 

Pamiętajmy, że Jego chrzest stał się początkiem misji, której konsekwencją był dar 

Ducha Świętego dla nas. Znajdźmy czas na to, by ucieszyć się Bożym życiem, które 

zostało nam dane przez Chrystusa. Królestwo Boże jest w nas i już nigdy nie będziemy 

tacy sami. 

„Panie Jezu, niebo zostało otwarte, wylej dziś na mnie Twego Ducha.” 

 

 



Iz 42,1-4.6-7:  

(1) Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. 
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;  

On przyniesie narodom Prawo. 

(2) Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na 
dworze. (3) Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On 
niezachwianie przyniesie Prawo. (4) Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali 
Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy.  
 (6) Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, 
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, (7) abyś otworzył 
oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co 
mieszkają w ciemności.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

  

Dziś kończy się okres Bożego Narodzenia. 

Teksty Ewangelii o narodzinach i dzieciństwie Jezusa pozostały już za nami. Ochrzczony 

przez Jana i napełniony Duchem Świętym, Jezus jest już gotów do głoszenia Dobrej 

Nowiny.  

➢ Przyjrzyjmy się więc jeszcze raz wydarzeniom, 

które do tego doprowadziły. 

 Na początku Adwentu czytaliśmy wspaniałą zapowiedź tego, że wszystkie narody 

popłyną do świętej góry Boga (Iz 2,1-5).  

 Ale potem pojawiły się teksty mówiące o prostych, pokornych ludziach: starszym 

kapłanie Zachariaszu, pobożnym cieśli Józefie i jego młodej żonie Maryi.  

 Czytaliśmy o ich podróży do Betlejem, o Dziecku owiniętym w pieluszki, o 

pasterzach z gór.  

 Najbardziej spektakularnym wydarzeniem były odwiedziny tajemniczych 

Mędrców ze Wschodu. 

 

➢ Gdzie więc są te „narody”, o których prorokował Izajasz? 

Odpowiedzią jest dzisiejsza uroczystość. 

Jezus przyjmuje chrzest w wodach Jordanu z rąk Jana Chrzciciela, a następnie wyrusza, 

by „przynieść narodom Prawo” (Iz 42,2). Będzie to nowe Prawo, Prawo miłości.  

Napełniony Duchem Świętym, ustanowiony „przymierzem dla ludzi, światłością dla 

narodów” (Iz 42,6), będzie przemierzał całą Palestynę, aby „otworzyć oczy niewidomym, 

aby z zamknięcia wypuścić jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności” (Iz 42,7). 

 



Począwszy od dnia swojego chrztu, Jezus nie przestaje wychodzić do ludzi na 

całym świecie.  

❖ Najpierw czynił to osobiście.  

❖ Następnie posyłał Piotra i Apostołów, Pawła i kolejnych uczniów.  

❖ A teraz posyła ciebie. 

Nie martw się jednak, nie posyła cię samego. Dziś i każdego dnia napełnia cię tym samym 

Duchem, który spoczął na Nim w chwili Jego chrztu.  

Spróbuj więc w dzisiejszych czytaniach zobaczyć siebie. 

Jesteś dzieckiem Boga, w którym On ma upodobanie. Wzywa cię, byś „niósł Prawo” 

temu zakątkowi „narodów”, w którym mieszkasz – i jest gotów ci w tym pomagać. 

 

„Oto jestem, Panie! Poślij mnie, abym głosił Dobrą Nowinę”. 

Ps 29,1-4.9-10 


