
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

31 grudnia 2018 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 1, 1-18   (Biblia Tysiąclecia) 
  
 

(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. (2) Ono było 

na początku u Boga. (3) Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 

stało. (4) W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, (5) a światłość w ciemności świeci 

i ciemność jej nie ogarnęła. (6) Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na 

imię. (7)Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli 

przez niego. (8) Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o 

światłości. (9) Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi. (10) Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 

poznał. (11) Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. (12) Wszystkim tym 

jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię 

Jego - (13) którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się 

narodzili. (14) A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I  

oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 

pełen łaski i prawdy. (15) Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o 

którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był 

wcześniej ode mnie. (16) Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po 

łasce. (17) Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły 

przez Jezusa Chrystusa. (18) Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest 

w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Zanim Bóg stał się człowiekiem w osobie Jezusa, szczytem oglądania chwały Bożej 

dla przeciętnego Żyda był doroczny Dzień Pojednania.  

Tego i tylko tego dnia arcykapłanowi wolno było wejść do najświętszej części 

świątyni, gdzie zamieszkiwał Bóg. Nikt inny nie mógł spotkać się z Bogiem ani 

oglądać Jego chwały twarzą w twarz. 

 



Jednak odkąd Jezus stał się jednym z nas, przywilej oglądania chwały Bożej został 

dany nam wszystkim – ponieważ On sam jest chwałą Bożą!  

To, co było abstrakcyjne, Jezus uczynił osobistym i realnym. Wyobraź sobie, co 

czuli Jego uczniowie, mogąc powiedzieć swoim rodakom Żydom, że wprawdzie 

„Boga nikt nigdy nie widział”, ale my „oglądaliśmy Jego chwałę” (J 1,18.14). 

Dzisiejsza Ewangelia zawiera wiele stwierdzeń o Jezusie, które brzmią 

abstrakcyjnie i nieco tajemniczo.  

 Jest On „pełen łaski i prawdy” (J 1,14),  

 jest „światłością”, która „w ciemności świeci” (J 1,5), oraz  

 Tym, przez którego otrzymaliśmy moc, aby stać się dziećmi Bożymi (J 1,12).  

 

Jednak w rzeczywistości słowa te nie są abstrakcyjne, gdyż opisują to, co Jezus 

pragnie uczynić dla każdego z nas.  

 Jezus chce pokazać ci różnicę pomiędzy prawdziwymi, życiodajnymi 

myślami a myślami toksycznymi i negatywnymi.  

 Chce oświecić światłem swojego miłosierdzia sytuacje, które tobie wydają 

się beznadziejne i rozczarowujące.  

 Chce tchnąć siłę i świeżość w te obszary twojego serca, które wydają ci 

się martwe.  

Jakiekolwiek byłyby twoje największe potrzeby, Bóg posłał swego Syna, aby ci 

pomógł. Posłał Go, abyś także ty mógł powiedzieć: „Oglądałem Jego chwałę”. 

 Bóg nie jest daleko od ciebie! On mieszka w tobie i pragnie objawiać ci 

się w zwyczajnych okolicznościach twojego życia.  

Wchodząc w rok 2019, proś Pana, aby pokazał ci te obszary twego życia, które 

najbardziej przeszkadzają ci w oglądaniu Jego chwały. Poddaj Mu je i proś, aby 

przemieniał je swoją łaską. Jezus przyszedł i zamieszkał wśród nas, abyśmy mogli 

oglądać Jego chwałę we wszystkich obszarach naszego życia – nawet w tych, które już 

spisaliśmy na straty! 
 

„Panie, otwórz mi oczy, abym w nadchodzącym roku 

każdego dnia oglądał Twoją chwałę”. 
 

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

 



Świętej Bożej Rodzicielki 

Maryi 
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   Ewangelia dnia dzisiejszego:  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]. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Dzisiaj pierwszy dzień nowego roku. Jak dobrze rozpoczynać go z Maryją, Matką 

Jezusa i Matką naszą! Jak dobrze z radością oddać Jej cześć i z ufnością powierzyć 

wszystkie nasze sprawy. 

Jako Boża Rodzicielka, Maryja otrzymała ten przywilej, że mogła wydać na 

świat Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka.  

 

Wraz z Józefem otrzymała również przywilej – będący zarazem wielkim 

wyzwaniem – wychowywania Dziecka, w którym złączyły się dwie natury, Boska i 

ludzka, nie mieszając się ze sobą. Nic dziwnego, że nazywamy Ją błogosławioną 

między niewiastami! 



Wszystkie tajemnicze wydarzenia i znaki związane z przyjściem na świat Jezusa 

Maryja zachowywała i rozważała w swoim sercu. Nie narzekała na trudną sytuację, nie 

zamartwiała się o przyszłość, nie żyła przeszłością. Żyjąc w bliskości Jezusa, uważnie 

przyglądała się drogom działania Boga w codziennych wydarzeniach. Nawet jeśli nie 

wszystko rozumiała, nie chciała, by cokolwiek uleciało z Jej pamięci. W każdej 

sytuacji zwracała się do Boga, szukając Jego światła i mądrości. 

 Postawa Maryi, postawa całkowitego zawierzenia Bogu i posłuszeństwa 

Jego woli jest wzorem do naśladowania dla każdego z nas.  

 

Tak jak Ona szukaj obecności Boga w twoim życiu.  

 Przypominaj sobie, co On już dla ciebie uczynił, i z ufnością oddawaj Mu 

swoje pragnienia i zamiary dotyczące przyszłości.  

 Spróbuj odkrywać Jego łaskę zarówno w tych ważnych, jak i w tych 

drobnych codziennych sprawach.  

 Staraj się tak jak Maryja być zawsze blisko Jezusa.  

 

U progu nowego roku postanów sobie każdego dnia znajdować czas na spotkanie              

z Panem poprzez modlitwę i lekturę Pisma Świętego. 

Otwórz się na natchnienia Ducha Świętego, a On udzieli ci swego światła. 

 

„Jezu, pragnę oddać Ci siebie, tak jak to uczyniła Maryja. Pragnę przeżywać 

ten rok, każdego dnia rozważając Twoją dobroć i szukając Twojej obecności. 

Maryjo, święta Boża Rodzicielko, prowadź mnie do Jezusa!” 

 

Lb 6,22-27    Ps 67,2-3.5.8    Ga 4,4-7 
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Lekcja  77                                          Temat:   Trwać przy Bogu 
 

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” 

 

Panie, Ty wiesz, że chcę trwać w Tobie, chcę stale być blisko Ciebie.  

Ale wiesz także, że nie zawsze tak jest. Często absorbują mnie inne sprawy. Nie 

przychodzi mi do głowy, żeby zawołać do Ciebie, gdy sobie z czymś nie radzę. 

Bywam tak zajęty, że w ogóle o Tobie zapominam. Dlatego proszę Cię o pomoc. Nie 

wiem, co mnie spotka w tym roku, jakie czekają mnie radości, jakie smutki. Ale 

wszystko to chcę przeżywać w łączności z Tobą. 

 Panie, pomóż mi trwać w Twojej miłości.  

To Twoja miłość nadaje sens mojemu życiu i napełnia moje serce wdzięcznością. 

Poczucie, że jestem cenny w Twoich oczach, chroni mnie przed zniechęceniem – 

zwłaszcza gdy widzę swoje słabości i upadki. Potrzebuję trwania w Twojej miłości, 

Panie, gdyż bez niej nie potrafię kochać ludzi, których postawiłeś na mojej drodze. 

 



 

Chcę kochać ich tak, jak Ty mnie umiłowałeś, nawet tych, których trudno mi 

kochać. 

 Panie, pomóż mi trwać w Twojej mocy.  

Naucz mnie co rano szukać Twojej łaski na nadchodzący dzień. Ty dodajesz mi sił 

do codziennych zmagań i pomagasz iść dalej, kiedy słabnę. Dziękuję Ci za to, że mnie 

wspierasz, abym mógł troszczyć się o moich bliskich i wykonywać zadania, jakie mi 

wyznaczasz. 

 Panie, pomóż mi trwać w Twojej radości.  

Pragnę pokazać światu prawdziwą wolność i głęboką radość, które płyną z relacji z 

Tobą. Udzielaj mi Twego pokoju i radości nie tylko wtedy, gdy wszystko układa się 

dobrze, ale także wtedy, gdy piętrzą się trudności. 

Panie, Ty wciąż otwierasz dla mnie ramiona, zapraszając, abym trwał w Tobie.            

Nie ma innego miejsca, w którym wolałbym przebywać. Kiedy więc nie przychodzę 

do Ciebie, przypomnij mi, proszę, jak bardzo zależy Ci na moim powrocie. 

 

Przyjdź, Jezu, i zamieszkaj w moim sercu.                         

Bądź ze mną we wszystkie dni rozpoczynającego się roku. 

 

„Ojcze, dziękuję Ci za to, że zesłałeś swojego Syna, aby mnie zbawił”. 

  

Ps 98,1-4    J 1,19-28 
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Lekcja  78                                         Temat:   Potrzeba "duchowego teleskopu" 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  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. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 

To przedziwne, że tak mały instrument 

jak teleskop może ukazać nam obiekty 

oddalone o tysiące kilometrów od nas. 



W przypadku księżyca i najbliższych planet widok jest tak czytelny, że możemy 

dostrzec na ich powierzchni wiele szczegółów. 

Wydaje się, że Jan Chrzciciel dysponował czymś w rodzaju 

„duchowego teleskopu”.  

 Będąc jeszcze w łonie matki, rozpoznał Jezusa pod sercem Maryi.                 

 Jako prorok żyjący na pustyni, przygotowywał drogę na przyjście 

Mesjasza, wzywając lud do nawrócenia. 

Sam Jezus docenił gorliwość i oddanie Jana, mówiąc: „Między narodzonymi            

z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela” (Mt 11,11). 

Zastanawiając się nad wyjątkowością Jana Chrzciciela, przypomnijmy sobie, że – 

jak sam przyznał – nie od razu rozpoznał Mesjasza w przychodzącym nad Jordan 

Jezusie.  

Dopiero gdy Duch Święty otworzył mu oczy, był w stanie wyznać: „Ja to ujrzałem 

i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym” (J 1,34). Było to możliwe, ponieważ 

Jan nauczył się rozpoznawać głos Ducha Świętego i był posłuszny Jego prowadzeniu. 

Jak myślisz, co zmieniłoby się w twoim życiu, gdybyś miał tego rodzaju „duchowy 

teleskop”? Co takiego mógłbyś zobaczyć?  

 Może to, że jedno z twoich dzieci z własnej chęci troskliwie zajęło się 

młodszym bratem czy siostrą.  

 Może to, że znajoma przyszła z pomocą waszej sąsiadce, która właśnie 

straciła męża. 

 Może twoje własne serce przynagliło cię, by zaproponować wspólną 

modlitwę choremu koledze. W tym wszystkim obecny był Jezus. 

Boże działanie można zobaczyć wszędzie. 

Jezus wciąż „podchodzi ku nam” (J 1,29) ze swoją łaską i błogosławieństwem, 

zapraszając nas do wychodzenia ku ludziom, których mamy wokół siebie. Proś więc 

Ducha Świętego, aby otworzył ci oczy i pozwolił zobaczyć obecność Jezusa w 

zwykłych, codziennych sytuacjach. Może pokaże ci coś zaskakującego. Może pozwoli 

ci dostrzec kogoś będącego się w potrzebie. Wiedz jednak, że już sama twoja prośba 

do Ducha Świętego jest znakiem, że Jezus działa w tobie. 
 

„Duchu Święty, pomóż mi widzieć Jezusa i ukazywać Go innym”. 

1 J 2,29--3,6   Ps 98,1.3-6 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek         

4 stycznia 2019                    

Lekcja  76                                          Temat:   Wskazywać na Jezusa 
 

(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” 

 

Proste słowa, sugestia, przynaglenie – tyle otrzymali od Jana Chrzciciela Andrzej             

z drugim uczniem. To jednak wystarczyło, aby zaczęli sami szukać Jezusa.  

Jan nie musiał ich namawiać. Powiedział tylko: Oto On! Oto nadchodzi.                     

Idźcie i zobaczcie, sprawdźcie to sami. Kiedy następnie Andrzej pierwszy podszedł do 

Jezusa, Ten wypowiedział równie lakoniczne słowa: „Chodźcie, a zobaczycie”                 

(J 1,39). 

Było to kolejne wezwanie do patrzenia i szukania. Możemy poczuć się wręcz 

rozczarowani tym, że spotkanie Andrzeja i drugiego ucznia z Jezusem odbywa się w 

tak mało spektakularny sposób. Nie ma tu dramatyzmu, gromów z jasnego nieba czy 

teologicznych rozważań. Po prostu jedna osoba proponuje drugiej, żeby sama coś 

zobaczyła. I to wystarcza. Jak widzimy, zwykłe wskazanie na Jezusa może być 

skuteczną formą ewangelizacji.  



Nie trzeba używać wzniosłych słów ani przekonujących argumentów. Czasami 

stanowią one nawet przeszkodę, ponieważ i tak każdy musi sam zobaczyć Jezusa. 

Nasze słowa, nawet najbardziej trafne, działają najskuteczniej wtedy, gdy mobilizują 

innych do samodzielnego szukania Pana. 

Zobacz, co stało się z Andrzejem! Po spędzeniu zaledwie jednego dnia z Jezusem 

nabrał przekonania, że znalazł Mesjasza. Następnie swym odkryciem podzielił się z 

Piotrem, swoim bratem. W jaki sposób? Mówiąc do niego: Znaleźliśmy Mesjasza. 

Musisz pójść się z Nim spotkać! 

 Jak więc mamy wskazywać innym Jezusa?  

Nie uda nam się raczej zobaczyć Go nad brzegiem Jordanu, jak zobaczył Go Jan 

Chrzciciel, który następnie wskazał Go uczniom, mówiąc: „Oto Baranek Boży”            

(J 1,36). Widzieliśmy jednak, w jaki sposób dotknął naszego własnego życia i jak 

okazał nam swoją dobroć i miłosierdzie. I jest to już dobry początek. 

Z pewnością podczas najbliższych dni będziesz miał wiele okazji, by podobnie jak 

Jan Chrzciciel wskazać komuś Jezusa.  

Na przykład, jeśli ktoś znajomy przeżywa trudny okres, podtrzymaj go na duchu, 

opowiadając, w jaki sposób Jezus działa w twoim życiu. A jeśli sam przeżywałeś 

podobną sytuację, podziel się tym, w jaki sposób Jezus ci pomógł – nawet jeśli 

zobaczyłeś to dopiero po fakcie. To tylko jeden przykład. Bądź otwarty na wszystkie 

nadarzające się okazje. I wiedz, że jeśli zaczniesz dzielić się tym, kim jest dla ciebie 

Jezus, inni będą mieli szansę Go zobaczyć. Będzie to dla nich zaproszenie, aby zbliżyć 

się do Niego i zacząć Go słuchać.  

 

„Jezu, uczyń mnie żywym znakiem wskazującym na Ciebie”. 

 

1 J 3,7-10   Ps 98,1.7-9 
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(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”  

Filip i Natanael szukali jakiego mentora, rabbiego, kogoś, kto pomógłby im 

zrozumieć Boże tajemnice. Dlatego poszli za Janem Chrzcicielem. Wzorem 

pobożnych Żydów wszystkich stuleci zagłębiali się w Pisma i dyskutowali z zapałem 

nad znaczeniem pradawnych proroctw.  

 Kiedy Bóg ustanowi swoje królestwo?  

 W jaki sposób wybawi swój lud wybrany z niewoli obcych mocarstw, takich 

jak Rzym?  

Możliwe, że właśnie nad tymi pytaniami rozmyślał Natanael, siedząc pod drzewem 

figowym. Jednak pierwszym, który w tym fragmencie „znajduje” kogoś, nie jest ani 

Filip, ani Natanael. To idący do Galilei Jezus spotyka Filipa i mówi do niego:  

„Pójdź za Mną!” (J 1,43). Wie dobrze, że Filip pobiegnie zaraz podzielić się swoim 

odkryciem z Natanaelem, i czeka, aż obaj przyjdą do Niego.  



Początkowy sceptycyzm Natanaela zamienia się w podziw, gdy okazuje się, że 

Jezus go zna – i przygotował dla niego wielkie rzeczy! Jezus sam szukał uczniów – 

żeby oni mogli Go znaleźć! 

Każdy z nas jest w pewnym sensie poszukującym. Wszyscy 

chcielibyśmy wzrastać w wierze, lepiej poznać Jezusa, być wierniejsi w modlitwie i 

służbie. Wszyscy szukamy Jezusa. 

Wspaniale jest mieć świadomość, że On wcale nie ukrywa się przed nami.                    

On kocha cię i szukał cię już wtedy, kiedy tobie nie przyszło jeszcze do głowy, żeby 

szukać Jego. Także teraz cię szuka, zapraszając, byś przyszedł i spędził jakiś czas 

przy Nim.  

Dlaczego więc nie usiądziesz na chwilę pod swoim własnym „drzewem figowym” 

i nie pozwolisz Mu się znaleźć? Możesz rozważyć któryś werset dzisiejszego psalmu 

albo jedno z czytań. Lub po prostu powtarzać imię Jezus. Nie martw się, jeśli twoje 

myśli zaczną się rozpraszać, po prostu staraj się być otwarty na Pana. 

Dochodzimy w ten sposób do sedna życia chrześcijańskiego.  

 

 Chodzi o to, żeby wyjść z ukrycia i trwać w ciszy dostatecznie długo, by 

Jezus mógł nas znaleźć i skierować do nas swoje słowo.  
 

Kiedy Filip przyszedł do Natanaela, by powiedzieć mu o Jezusie, Natanael trwał       

w ciszy, oczekiwaniu i kontemplacji – i to pomogło mu otworzyć swoje serce. 

Jezus szuka ciebie także teraz. Nie chowaj się! Trwaj w ciszy dostatecznie długo, 

by mógł cię odnaleźć. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że to Ty  pierwszy mnie szukasz.                                   

Pomóż mi dziś rozpoznać Twój głos”. 

 

1 J 3,11-21   Ps 100,2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objawienie Pańskie 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

6 stycznia 2019                           

(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” 

Epifania kojarzy nam się zwykle z uroczystością Objawienia Pańskiego, czyli 

Trzech Króli. Samo pochodzące z greckiego słowo epifania, czyli objawienie, oznacza 

także nagłe uświadomienie sobie natury czy wagi jakiegoś zjawiska.  

Na przykład narodziny dziecka mogą być epifanią, która w nowy sposób 

uzmysłowi nam, czym jest miłość i odpowiedzialność. Także ostrzeżenie otrzymane 

od lekarza może być czymś w rodzaju epifanii, która każe nam zmienić swoją dietę 

czy rzucić palenie. A fragment Pisma Świętego, homilii albo książki duchowej może 

stać się epifanią, która pozwoli nam w nowy sposób zobaczyć Jezusa.  



 
 
   

Dziś obchodzimy dzień, w którym Bóg objawił swoją chwałę Mędrcom ze 

Wschodu. Najpierw zobaczyli oni gwiazdę i postanowili wyruszyć w ślad za nią w 

drogę, by szukać Jezusa. Następnie, gdy Go odnaleźli, „upadli na twarz i oddali Mu 

hołd” (Mt 2,11). Z całą pewnością powrócili do swych domów przemienieni. 

Ten sam schemat powtarza się w naszym życiu. 

 Bóg codziennie nawiedza naszą ziemię. Można by powiedzieć, że nigdy nie 

odszedł!  

 Codziennie staje u drzwi twego serca i pyta: „Czy mogę wejść?” (por. Ap 3,20). 

 



Mędrcy nie musieli podążać za gwiazdą. Była to ich dobrowolna decyzja.  

Ty także możesz podjąć decyzję, że otworzysz Bogu drzwi swego serca.                   

Kiedy Mędrcy ujrzeli Dzieciątko, w którym rozpoznali nowo narodzonego Króla, 

oddali Mu cześć.  

Podczas dzisiejszej Mszy świętej ty także oddaj cześć Bóstwu Jezusa.  

 Rozważ, kim On jest i co dla ciebie uczynił.  

 Uklęknij przed Nim – przed Zbawicielem całego świata – i pozwól, by 

twoje serce napełniła radość i wdzięczność.  

 

Mędrcy zostali przemienieni przez to, co zobaczyli. Wiemy, że gdy we śnie 

otrzymali nakaz, aby uniknąć spotkania z Herodem, bez wahania podążyli do domu 

inną drogą. Możemy sobie wyobrazić, jak trudno było im po tym, co przeżyli, wrócić 

do swojej „normalnej” codzienności. 

 Odkąd ujrzeli chwalę Bożą, nic już nie było takie samo! 

Twoje życie może się zmienić według tego samego wzorca. Jeśli pójdziesz do 

Jezusa, oddasz Mu cześć i otworzysz się na prowadzenie Ducha Świętego, także twoje 

życie, myślenie i postępowanie stanie się inne. 

 

„Panie, proszę Cię dziś o moją prywatną epifanię.                                                   

Pomóż mi zobaczyć Cię na nowo”. 

 

Iz 60,1-6   Ps 72,1-2.7-8.10-13   Ef 3,2-3a.5-6 


