
 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

7 stycznia 2019 

Lekcja  80                                          Temat:   Młodzi a wiara w Jezusa 
 

1 J 3,22-4,6 (Biblia Tysiąclecia) 
  
 

 (22) i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego 

przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. (23) Przykazanie zaś Jego jest takie, 

abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i 

miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. (24) Kto wypełnia Jego przykazania, trwa                

w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. 

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

gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. (2) Po tym poznajecie Ducha 

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

Boga. (3) 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. (4) Wy, 

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

tego, który jest w świecie. (5) Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak [mówi] świat, a świat 

ich słucha. (6) 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. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Na całym świecie spotykamy młodych ludzi, katolików i niekatolików, którzy 

wprawdzie nazywają się chrześcijanami, ale w rzeczywistości nie znają zasadniczych 

prawd chrześcijańskich. Wierzą, że Bóg istnieje, ale sądzą, że jest gdzieś daleko i nie 

ma nic wspólnego z naszym codziennym życiem. Że zależy Mu jedynie na tym, 

byśmy przestrzegali przykazań, które tylko utrudniają ludziom życie. 

Mówiąc najkrócej, w ich poglądach religijnych panuje wielki zamęt – jakby ich 

umysły były spowite gęstą chmurą. 

Także Pierwszy List św. Jana został napisany w czasach pewnego zamętu. 

Chrześcijanie pochodzący z różnych środowisk mieli rozmaite poglądy na temat 

tożsamości Jezusa.  



Wielu dyskutowało nad tym, w jaki sposób może On być jednocześnie w pełni 

Bogiem i w pełni człowiekiem. Niektórzy kładli większy nacisk na duchową naturę 

Jezusa, mając nadzieję, że interesuje Go tylko to, co duchowe, i dzięki temu uda się 

im uniknąć konieczności zmiany swojego postępowania na tym świecie.  

Św. Jan chciał wyjaśnić te nieporozumienia. Przypomniał więc swoim czytelnikom 

podstawową prawdę chrześcijańską – to, że Jezus, Syn Boży, dla naszego 

zbawienia rzeczywiście stał się człowiekiem. 

Współcześni młodzi ludzie, podobnie jak pierwsi chrześcijanie, często błąkają się 

w ciemności.  

 Wielu nie ma nawyku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej.  

 Często czują się rozczarowani Kościołem i nie znajdują w nim miejsca dla 

siebie.  

 Bywa też, że przytłoczeni obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi nie mają 

czasu dla Boga.  

A przecież Bóg ich kocha i w każdej chwili gotów jest przygarnąć ich do siebie.  

   Kto im to powie? 

   Kto stanie się Jego wysłannikiem? 

   Może właśnie ty?  

Każdy z nas może pomóc, choćby w drobnych rzeczach. Możesz przyprowadzić 

do Jezusa swoje dzieci i wnuki poprzez swoją miłość i troskę o rodzinę.                    

Możesz postarać się o to, by twoje dzieci czy wnuki podjęły formację w grupach                      

i duszpasterstwach młodzieżowych, by wyjechały latem na rekolekcje lub poszły na 

pielgrzymkę. 

Może znajomy nastolatek potrzebuje, by ktoś go wysłuchał i powiedział mu coś 

mądrego. Możesz też pomóc nawet wtedy, gdy nie masz kontaktu z młodymi ludźmi.  

Nigdy nie lekceważ mocy modlitwy.  

Kto wie, może to między innymi twoje modlitwy rozproszą chmury zamętu i 

zachęcą kogoś do szukania Jezusa! 

 

„Panie, wylej swoją łaskę na wszystkich młodych ludzi”. 

 

Ps 2,7-8.10-12  Mt 4,12-17.23-25 



 

 

  Ewangelia dnia dzisiejszego: 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. 
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Lekcja  81                                         Temat:   Chleb Życia 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 6,34-44 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

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

owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. (35) A gdy pora była już późna, 

przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce jest puste, a pora już późna. (36) Odpraw 

ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. (37) Lecz On im 

odpowiedział: Wy dajcie im jeść! Rzekli Mu: Mamy pójść i za dwieście denarów kupić 

chleba, żeby im dać jeść? (38) On ich spytał: Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie! Gdy się 

upewnili, rzekli: Pięć i dwie ryby. (39) Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na 

zielonej trawie. (40) I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i po 

pięćdziesięciu. (41) 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.  

(42) Jedli wszyscy do sytości. (43)i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów 

ułomków i ostatków z ryb. (44) A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy kiedykolwiek dostałeś od kogoś niepodziewanie coś do jedzenia czy picia?  

Na przykład sąsiadka przyniosła ci obiad, kiedy byłeś chory. Ktoś w pracy zrobił ci 

dobrą kawę, kiedy w pośpiechu kończyłeś pilny projekt, chcąc oddać go w terminie. 

Albo w dniu urodzin ktoś upiekł dla ciebie twoje ulubione ciasto. 

Cudowne nakarmienie pięciu tysięcy ludzi także było nieoczekiwanym darem.  

Nikt z tłumu, który poszedł za Jezusem na pustkowie, nie oczekiwał, że On sam 

lub Jego uczniowie postawią im obiad. Nikt nie prosił Go o dokonanie tego cudu. 

Zrobił to z własnej inicjatywy, z miłości do tych, którzy przebyli tak długą drogę, 

żeby Go zobaczyć. Nakarmił ich, gdyż wolał, by spędzili z Nim więcej czasu, niż 

żeby odeszli szukać jedzenia w okolicznych wioskach. 



Działo się to wkrótce po egzekucji Jana Chrzciciela i po powrocie uczniów Jezusa 

z rozesłania po dwóch. Początkowo Jezus chciał spędzić z uczniami nieco czasu na 

osobności, ale zmienił plany, kiedy zobaczył tłum ludzi pragnących słuchać Jego 

nauki. Marek mówi, że Jezus „zlitował się nad nimi” (Mk 6,34) i zrezygnował                  

z odpoczynku, żeby zatroszczyć się o przybyłych. 

Mówi nam to wiele o sercu Jezusa. 

 Po pierwsze, Jezus pragnie spędzać z nami czas. Można nawet powiedzieć, 

że jest to dla Niego radością. On nigdy nas nie „odprawia”, gdy do Niego 

przychodzimy. 

 Po drugie, możemy zaufać, że Jezus da nam to, czego potrzebujemy, czasem 

nawet wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy. Wyleje na nas łaskę i pokój, 

nawet gdy nie przyjdzie nam do głowy, żeby Go o to poprosić. 

Wystarczy, że znajdziemy czas – jak tłumy z dzisiejszej Ewangelii – na to, by 

przyjść i usiąść przy Nim.  

Największym darem Jezusa dla nas jest Chleb Życia w Eucharystii. 

W dodatku nie musimy wcale odbywać długich podróży, by otrzymać ten 

niebiański pokarm. Jezus przychodzi na ołtarz podczas każdej Mszy świętej, aby nas 

karmić.  

Ludzie z dzisiejszej Ewangelii jedli i nasycili się – i my także możemy się nasycić 

u stołu Pańskiego. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że zawsze masz dla mnie czas i karmisz mnie 

Chlebem Życia”. 

 

1 J 4,7-10    Ps 72,1-4.7-8 
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Lekcja  82                                          Temat:   Zaproś Jezusa do swojej "łodzi" 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mk 6,45-52 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 (45) Zaraz też przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzali Go na drugi 

brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum. (46) Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się 

modlić. (47) Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam jeden na 

lądzie. (48) 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.(49) Oni zaś, 

gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. (50) Widzieli 

Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz On zaraz przemówił do nich:  

Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się! (51) I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się 

uciszył. (52) Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, 

gdyż umysł ich był otępiały. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Słowa Jezusa w najlepszym razie wprawiają w konsternację. Jak uczniowie mieli 

się nie bać, będąc w takiej sytuacji? Znajdowali się na środku jeziora, było ciemno, 

wokół szalała burza, a na dodatek przybliżała się do nich jakąś postać, którą wzięli za 

ducha. Kto by się nie bał?  

Jak więc mamy rozumieć słowa Jezusa skierowane do uczniów? A mówiąc ściślej, 

jak mamy radzić sobie z lękiem, kiedy sami znajdziemy się w naprawdę 

dramatycznym położeniu?  

Wszyscy znamy sytuacje, które przyprawiają o lęk: zdiagnozowanie przez lekarza 

nowotworu albo innej ciężkiej choroby, utrata pracy, brak pieniędzy na zapłacenie 

rachunków, wypadek dziecka itd. W takich okolicznościach czujemy się przytłoczeni 

i obezwładnieni strachem. Czujemy się jak uczniowie w łodzi, która lada moment 

może się przewrócić do góry dnem. 

Zobaczmy jednak, co dzieje się po tym, jak Jezus wydaje uczniom to na pozór 

niemożliwe do wykonania polecenie. „Wszedł do nich do łodzi” (Mk 6,51).  



Dokładnie to samo Jezus czyni dla nas – wsiada do naszej „łodzi”. Nie tylko mówi 

nam, abyśmy się nie lękali, ale wchodzi w naszą sytuację i obiecuje towarzyszyć nam 

na każdym kroku. Niekoniecznie oznacza to natychmiastowe uzdrowienie z raka lub 

niespodziewany przelew na konto. Oznacza natomiast, że  

  Pan przyjdzie ci z pomocą wtedy, kiedy najbardziej 

będziesz tego potrzebował. 

Może postawi ci na drodze świetnego lekarza. Może znajdziesz nową, lepszą 

pracę. A może nie wydarzy się nic szczególnego, ale pośród całego zamieszania 

będziesz doświadczał pokoju.  

Cokolwiek się stanie, Jezus zapewnia cię, że będzie z tobą na dobre i na złe. On nie 

ma zamiaru cię porzucić. Możesz Mu zaufać nawet podczas najstraszliwszej burzy.  

Kiedy więc czujesz, że twoja łódź zaczyna tonąć, przypominaj sobie słowa Jezusa: 

„Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się!” (Mk 6,50). Jezus jest i będzie z tobą 

zawsze, także we wszystkich najgorszych chwilach. Miej więc oczy otwarte, a 

zobaczysz, jak bardzo się o ciebie troszczy. 

 

„Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną           

i pomagasz mi przezwyciężać moje lęki”. 

 

1 J 4,11-18   Ps 72,1-2.10-13 
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Lekcja  83                                         Temat:   Bóg (pierwszy) nas miłuje  
 

1 J 4,19--5,4 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (19) My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas 

umiłował. (20) Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest 

kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, 

którego nie widzi. (21) Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, 

miłował też i brata swego. 

(1) 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. (2) Po tym 

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

przykazania, (3) albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a 

przykazania Jego nie są ciężkie. (4) Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża 

świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Tadeusz przeżywał trudne chwile. Jego żona od wielu lat zmagała się z ciężką 

chorobą, przez co oboje oddalili się od siebie. Tadeuszowi było coraz trudniej 

zdobywać się na miłość, do której czuł się względem niej zobowiązany. Robił, co 

mógł, ale często bywał rozgoryczony i zniechęcony. Wreszcie zdecydował się 

powiedzieć o tym wszystkim podczas spowiedzi.  

Szczerze wyznał księdzu: „Czasami nie chce mi się nawet wracać do domu, bo 

wiem, jak ciężka i napięta atmosfera tam panuje. Co gorsza, kiedy żona potrzebuje 

mojej pomocy, tracę cierpliwość i wybucham. Czuję się z tym strasznie. Wiem, że 

nie powinno się tak traktować własnej żony. Czy Bóg mi przebaczy? Czy pomoże mi 

się zmienić?”. 

Kapłan zapewnił go, że miłosierny Bóg dobrze zna jego położenie, że kocha i jego, 

i jego żonę, że mu przebacza i na pewno przyjdzie im z pomocą. Po otrzymaniu 

rozgrzeszenia Tadeusz poczuł, jak jego ciężar staje się lżejszy.  



W ramach pokuty ksiądz polecił mu znaleźć sobie zaufanego przyjaciela, z którym 

będzie mógł dzielić się swoimi problemami i modlić się wspólnie raz w tygodniu, 

osobiście lub przez telefon. Następnie poprosił Boga, aby objawił Tadeuszowi swoją 

miłość i pomógł mu kochać żonę tak, jak Jezus ją kocha.  

Stopniowo frustracja Tadeusza zaczęła ustępować. Nie ulegał już pokusie 

późniejszych powrotów do domu. Znalazł w sobie więcej współczucia dla żony i 

wybuchy zniecierpliwienia zdarzały mu się o wiele rzadziej. Z czasem żona, 

ośmielona jego życzliwością, zaczęła zwierzać mu się z tego, jak wiele żalu i gniewu 

nagromadziło się w niej w wyniku choroby.  

Małżonkowie zaczęli modlić się wspólnie, co doprowadziło ich do głębszego 

doświadczenia Bożej miłości i przebaczenia. Dziś w ich domu jest o wiele więcej 

pokoju. Wciąż trafiają im się lepsze i gorsze dni, ale doświadczyli miłości Boga, 

która przemieniła ich małżeństwo. 

Są dziś żywym dowodem tego, że także w bardzo trudnej sytuacji można wzrastać 

w miłości, jeśli otwieramy serce na Boga.  

A jak mówi nam św. Jan w dzisiejszym pierwszym czytaniu, my miłujemy 

Boga, ponieważ On pierwszy nas umiłował – a także troszczymy się o siebie 

nawzajem, gdyż Bóg nie przestaje troszczyć się o nas. 

 

„Panie, napełnij mnie dziś Twoją miłością.                                                                 

Pomóż mi kochać tak, jak Ty kochasz”. 

 

Ps 72,1-2.14-15.17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 4,14-22a (Biblia Tysiąclecia) 

 

(14) Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła 

się po całej okolicy.(15) On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez 

wszystkich. (16) Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień 

szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby 

czytać. (17) Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił 

na miejsce, gdzie było napisane: (18) Duch Pański spoczywa na Mnie, 

ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał 

wolnymi, (19) abym obwoływał rok łaski od Pana. (20) Zwinąwszy księgę oddał 

słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim 

utkwione. (21) Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa 

Pisma, któreście słyszeli. (22) A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się 

pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.  
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Lekcja  84                                          Temat:   Taka jest nasza wiara! 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  1 J 5, 5-13  (Biblia Tysiąclecia) 
 

  

(5) A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest 

Synem Bożym? (6) 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. (7) Trzej bowiem dają świadectwo: (8) Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się 

łączą. (9) Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi - to świadectwo Boże więcej znaczy, 

ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. (10) Kto wierzy w Syna 

Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie 

uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. (11) A świadectwo jest takie: że                 

Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. (12) Ten, kto ma 

Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. (13) O tym napisałem do 

was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Czym jest to zwycięstwo nad światem, o którym mówi św. Jan?  

Nie jest to zwycięstwo odniesione przez dowódcę wojskowego na polu bitwy, nie 

jest to też wygrana finałowego meczu na Mundialu. Nie jest to również zwycięstwo 

w wyborach ani w sporze intelektualnym. Niewiary świata nie przezwycięży żadnego 

rodzaju dominacja. Jak mówi św. Jan: „zwycięstwem, które zwyciężyło świat, 

jest nasza wiara” (1 J 5,4). 

Wiara nie jest zbiorem twierdzeń teologicznych i zasad moralnych. One nie 

wystarczą. Nie dadzą nam łaski i siły potrzebnej do oparcia się egocentrycznej 

mentalności otaczającego nas świata. Oczywiście należy znać prawdy naszej wiary, 

ale trwałe zwycięstwo przychodzi wtedy, gdy przyjmujemy te prawdy sercem, 

pozwalając im przemieniać nasze myślenie i postępowanie. 



Przypomnijmy sobie na przykład obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, do 

czego wszyscy jesteśmy zaproszeni w Okresie Wielkanocnym. 

 Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekasz 

się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?                         

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? 

Wyrzekam się. Wiem, że Zły posługuje się kłamstwami i półprawdami, aby 

nakłonić mnie do grzechu. Obiecuję wystrzegać się jego wpływu i biec do Jezusa po 

ratunek, kiedy ogarnie  mnie pokusa. 

 Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? 

Wierzę. Wierzę, że mam Ojca w niebie, który stworzył mnie z miłości i chce dla 

mnie jedynie dobra. Obiecuję ufać Jemu samemu i Jego obietnicom, kiedy świat 

wmawia mi, że jestem samotny i bezradny. 

 Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, Pana naszego, 

narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał             

z martwych i zasiada po prawicy Ojca? 

Wierzę. Wierzę, że Jezus wybawił mnie od grzechu i uczynił dzieckiem Bożym. 

Wysławiam Jego ofiarę i obiecuję trwać przy Nim przez wszystkie dni. Obiecuję 

uczynić wszystko, aby pogłębić moją relację z Jezusem i ufność w Jego miłość do 

mnie. 

 Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie 

świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

Wierzę. Wierzę, że Duch Święty, zesłany na świat w dzień Pięćdziesiątnicy, 

prowadzi mnie i oświeca. Obiecuję otwierać się na Jego dary. Wierzę w Kościół, 

mistyczne Ciało Chrystusa, wspólnotę wszystkich wierzących w Niego, którego 

jestem cząstką. Chcę ufnie przyjmować to, czego naucza. 

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła. Taka jest wiara, która 

pozwala przezwyciężać wszystkie pokusy, jakie podsuwa nam świat. 

 

„Wierzę, Panie. Zaradź mojemu niedowiarstwu”. 

Ps 147,12-15.19-20 

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 5,12-16   (Biblia Tysiąclecia) 

 

(12) Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem.                    

Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie 

oczyścić. (13) Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony.                    

I natychmiast trąd z niego ustąpił. (14) A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: Ale idź, 

pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na 

świadectwo dla nich. (15) Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy 

zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań.  

(16) On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się. 
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  Ewangelia dnia dzisiejszego:  J 3,22-30  (Biblia Tysiąclecia) 
 

(22) Potem Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał 

chrztu. (23) Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam 

wiele wody. I przychodzili /tam/ ludzie i przyjmowali chrzest. (24) Nie wtrącono bowiem jeszcze 

Jana do więzienia. (25) A powstał spór między uczniami Jana a /pewnym/ Żydem w sprawie 

oczyszczenia. (26) Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: Nauczycielu, oto Ten, który 

był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i 

wszyscy idą do Niego. (27) Na to Jan odrzekł: Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu 

nie było dane z nieba. (28) Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem 

Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. (29) Ten, kto ma oblubienicę, jest 

oblubieńcem; a Przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej 

radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. (30) Potrzeba, 

by On wzrastał, a ja się umniejszał. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wypowiadający te słowa Jan Chrzciciel był w Izraelu powszechnie znany                         

i uważany za proroka. Lud poważnie potraktował jego wezwanie do nawrócenia. 

Nad Jordan, gdzie nauczał, ciągnęły całe tłumy, by przyjąć chrzest z jego ręki. 

Wyobraź sobie teraz Jana oznajmiającego swoim uczniom, że przekazuje pałeczkę 

Jezusowi. Wie, że jego misja właśnie dobiega końca. Można by przypuszczać, że 

jego pożegnanie z uczniami odbywa się w atmosferze smutku i powagi.  

Jednak Jan jest radosny. Podobnie jak przyjaciel pana młodego – którego rolą                 

w czasach Jezusa było zorganizowanie wesela – jest szczęśliwy, słysząc głos 

nadchodzącego Oblubieńca. Cieszy się, że Jezus wkracza na scenę, a on sam z niej 

schodzi. Doznaje radości, mogąc się „umniejszać” po to, aby Jezus mógł „wzrastać” 

(J 3,30). 

Postawa Jana może być lekcją dla nas wszystkich. 



 Wszyscy potrzebujemy się „umniejszać” na różne sposoby, aby 

Chrystus mógł pełniej w nas żyć.  

 

  Może powinniśmy „umniejszyć” swoją niecierpliwość, złość czy egoizm.  

  Może przydałoby się nam „umniejszyć” plotki, złośliwą krytykę czy ilość 

czasu spędzanego przed komputerem lub telewizorem. 

Jeśli przychodzi ci to z trudnością, nie zniechęcaj się ani nie denerwuj, ale ciesz 

się, jak św. Jan! Pamiętaj: Jezus kocha cię tak bardzo, że chce jeszcze mocniej wejść 

w twoje życie. 

 

 Najpiękniejsze w życiu duchowym jest to, że kiedy Bóg prosi 

cię o jakieś wyrzeczenie, to po to, aby dać ci o wiele więcej.  

 

Niezależnie od tego, jak bardzo musisz się jeszcze zmienić, Duch Święty 

zapewnia, że „przemieniony ty” będzie o wiele lepszy niż przedtem – szczęśliwszy, 

łagodniejszy, pełen pokoju – bardziej podobny do Jezusa. 

Oto jak możesz rozpoznać głos Oblubieńca, gdy dociera do ciebie przez Pismo 

Święte, homilię, słowa przyjaciela czy po prostu natchnioną myśl – Jego głos nigdy 

nie jest szorstki ani dominujący. Nigdy nie wywołuje przygnębienia. Wręcz 

przeciwnie, daje nadzieję, że możesz się zmienić, i niesie radość z tego, że Chrystus 

jest blisko ciebie. 

Chociaż niektóre rzeczy w tobie potrzebują umniejszenia, Jezus nigdy nie 

umniejsza ciebie. Chce, abyś wzrastał – w wierze, miłości i radości. 

 

„Panie, pomóż mi wsłuchać się w Twoje słowa.                                                       

Pragnę, abyś Ty we mnie wzrastał, a ja bym się umniejszał”. 

 

1 J 5,14-21   Ps 149,1-6.9 
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(Łk 3,15-16.21-22- Biblia Tysiąclecia) 
 

(15) Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły                       

w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, (16) 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. (17) Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze 

do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. (18) Wiele też innych napomnień dawał 

ludowi i głosił dobrą nowinę. (19) Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu 

Herodiady, żony swego brata, i z powodu innych zbrodni, które popełnił, (20) dodał do 

wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu. (21) Kiedy cały lud przystępował do chrztu, 

Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo (22) 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” 

Ludzie, którzy przychodzili posłuchać Jana Chrzciciela, oczekiwali czegoś 

spektakularnego. Pojawił się prorok, który demaskuje wszystkich wrogów, wytyka 

grzechy niegodziwcom utrudniającym ludziom życie. Kto wie, może nawet jest 

Mesjaszem, posłanym, by przepędzić Rzymian wraz z ich poplecznikami, a następnie 

przywrócić Izraela do jego dawnej chwały? 

Wtedy jednak na scenie pojawił się prawdziwy Mesjasz – Jezus, cieśla z małego 

miasteczka, który poświęcał czas ubogim i grzesznikom. To na Nim, pokornym 

Człowieku, głoszącym przebaczenie i miłość nieprzyjaciół, a nie na płomiennym 

proroku wytykającym ludziom ich grzechy, widomie spoczął Duch Święty, a głos                

z nieba oznajmił: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”                 

(Łk 3,22).  

Dla wielu musiało to być ogromnym zaskoczeniem. Jezus przyszedł „otworzyć 

oczy niewidomym”, a nie posłać do piekła wszystkich złych ludzi.  



Przyszedł „z zamknięcia wypuścić jeńców” (por. Iz 42,7), a nie karać 

grzeszników. Przyszedł zgładzić nasze grzechy, abyśmy nauczyli się miłować siebie 

nawzajem – zarówno tych dobrych, jak i tych złych. 

Kiedy usłyszysz to czytanie podczas dzisiejszej Mszy świętej, zamknij oczy                       

i wyobraź sobie tę scenę. 

 

 
 

Świętujemy dziś początek naszego zbawienia. Zbawienia ofiarowanego 

wszystkim, którzy zechcą z niego skorzystać – dobrym i złym. Radujmy się więc                   

i prośmy Jezusa, aby uczył nas kochać tak, jak On kocha – wszystkich bez wyjątku. 

 

„Jezu, Ty wziąłeś na siebie nasze grzechy. Chwała Tobie, Panie!” 

 

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

Zobacz, jak Jan zanurza Jezusa w rzece 

Jordan – rzece, która przyjęła grzechy ludzi 

proszących o chrzest. Zobacz, jak Jezus bierze 

wszystkie Przez kolejne trzy lata będzie je 

dźwigał, wędrując po drogach Palestyny.                      

I nosząc je, będzie nauczał o miłosierdziu 

Ojca, uzdrawiał rany zadane przez grzech, 

wybawiał od nienawiści i goryczy 

nagromadzonej w sercach ludzi. A następnie 

zaniesie cały ten ciężar, całą nienawiść                        

i gorycz, na krzyż, gdzie zada im śmierć na 

wieki. 

te grzechy na siebie. 


