
 

     

II Niedziela po Bożym Narodzeniu  5   I   2020 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: J 1, 1-18 

 
 

 

 

 (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.  

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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 Św. Bazyli Wielki 

 

Poznajemy Boga po Jego wszechmocy 

 

Według słów Pisma Świętego: „Boga nikt nigdy nie widział. Syn Jednorodzony, 

który jest na łonie Ojca, Ten nam opowiedział” (J 1, 18).  

Jakież to pouczenie o Ojcu dał Syn Jednorodzony? O Jego istocie czy wszechmocy? 

Jeśli o wszechmocy, to tyle o tym wiemy, ile nas pouczył. A jeśli o istocie, to powiedz, 

gdzież to Syn orzekł, że niezrodzoność jest istotą Boga? Kiedy to Abraham uwielbił Boga? 

Czy nie właśnie wtedy, kiedy w Niego uwierzył? A kiedy w Niego uwierzył? Czyż nie 

wtedy, kiedy został przez Niego wezwany? Gdzież więc w takim razie zaświadczone jest 

przez Pismo Święte jego zrozumienie? 

A uczniowie Chrystusa, kiedy przed Nim się ukorzyli? Czy nie wtedy właśnie, kiedy 

spostrzegli, że poddane Mu jest wszelkie stworzenie? Bóstwo Jego bowiem poznali po 

posłuchu okazanym Mu przez morze i wichry. Z oznak działania Boga bierze się zatem 

Jego poznanie, a z poznania – ukorzenie się przed Nim. 

„Wierzysz, że mogę to uczynić?” (por. Mt 9, 28). „Wierzę, Panie. I upadłszy 

złożyłem Mu pokłon” (J 9, 38).  

Tak więc ukorzenie się przed Bogiem idzie za wiarą, a wiara ta umacnia się przez 

oznaki wszechmocy. A jeśli orzekasz, że ten, kto wierzy, zna również Boga, to zna on Go 

z tego, w co wierzy, lub – nawet na odwrót – wierzy w Niego na podstawie tego, po czym 

Go poznaje. Poznajemy zatem Boga po Jego wszechmocy. Wierzymy więc w Tego, 

którego poznaliśmy, a korzymy się przed Tym, w którego uwierzyliśmy. 

 

 Św. Leon Wielki 

 

Uznaj swą godność, chrześcijaninie 

 

Słowo tedy Boże, Syn Boży, Ten, co „na początku był u Boga, przez którego stało się 

wszystko, a bez Niego nic się nie stało” (J 1, 1), dla wybawienia człowieka od wiecznej 

śmierci, Człowiekiem stać się raczył.  

Dla naszej małości zaś tak bez umniejszenia swego majestatu się zniżył, że postać sługi 

złączył z postacią, w której równy jest Bogu Ojcu (Flp 2, 6).  



Pozostał, czym był, przyjął na się, czym nie był. A takim przymierzem te dwie natury 

ze sobą spoił, że ani niższej – podniesionej – nie wchłonęła wyższa [Boska], ani wyższej 

nie naruszyło w niczym przyjęcie niższej [ludzkiej]. Właściwości obydwu natur pozostały, 

łącząc się w jedną osobę: majestat przyodział się w pokorę, moc – w słabość, wieczny – w 

śmiertelnego. 

Dla spłacenia długu naszego stanu grzesznego natura, z istoty swej niedostępna 

cierpieniom, scaliła się z cierpiętliwą, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek zjednoczył 

się w osobie Pana. W ten sposób – odpowiednio do potrzeby naszego zbawienia – jeden i 

ten sam „pośrednik między ludźmi i Bogiem” (1 Tm 2, 5) i umrzeć mógł ze względu na 

jedną naturę, i z martwych powstać ze względu na drugą. Przeto i narodziny Zbawienia nie 

mogły w niczym naruszyć dziewictwa: wydanie na świat Prawdy było strażą skromności 

panieńskiej. 

Takie narodziny przystały, najmilsi, Chrystusowi, „mocy i mądrości Bożej”, aby 

[Zbawiciel] człowieczeństwem zrównał się z nami, a Bóstwem nas przewyższał. Gdyby 

nie był prawdziwym Bogiem, nie przyniósłby nam zbawiennych środków. Gdyby nie był 

prawdziwym Człowiekiem, nie dałby nam przykładu.  

Dlatego to przy narodzeniu Pana aniołowie z radością wyśpiewują: „Chwała na 

wysokości Bogu” (Łk 2, 14); dlatego też i „na ziemi ludziom dobrej woli pokój” głoszą.  

Widzą już bowiem, jak wznosi się gmach niebieskiego Jeruzalem ze wszystkich 

narodów. Jakże my, maluczcy, winniśmy cieszyć się z tego niewysłowionego dzieła 

miłości Bożej, skoro wspaniali aniołowie taką nad nim unoszą się radością! 

Składajmy tedy, najmilsi, dzięki Bogu Ojcu przez Syna w Duchu Świętym. Wszak 

ulitował się nad nami dla wielkiego miłosierdzia swego; przez nie nas umiłował, i 

„gdyśmy byli umarłymi przez grzechy, ożywił nas społem w Chrystusie” (Ef 2, 5), 

abyśmy się w Nim stali „nowym stworzeniem” i nowy przybrali kształt. 

„Zwlekajmy tedy z siebie starego człowieka” (Ef 4, 22 i inne), a skoro otrzymaliśmy 

udział we wcieleniu Chrystusa, wyrzekajmy się spraw cielesnych. 

Uznaj swą godność, chrześcijaninie! 

Skoro Boskiej natury uczestnikiem się stałeś, nie powracaj przez wygodne obyczaje do 

dawnego upodlenia! Pomnij, jakiej to Głowy, jakiego Ciała członkiem jesteś! Miej to 

przed oczyma swymi, iżeś wydarty mocom ciemności, a przeniesiony do światła                              

i królestwa Bożego!  

Przez Sakrament Chrztu świątynią Ducha Świętego się stałeś  (por.  1 Kor 6, 19).  

Nie waż się tak wielkiego Gościa wypędzać z serca swego złym życiem! Nie oddawaj 

się na nowo w niewolę szatana! Wszak okupionyś krwią Chrystusa, Sprawiedliwość 

osądzi, co miłosierdzie odkupiło. Amen. 



 Św. Augustyn 

 

Chrystus światłem 

 

A więc, bracia, mieć duszę, a nie mieć rozumu – to znaczy nie używać go ani też żyć 

według niego – to życie zwierzęce. Choć jest w nas bowiem coś zwierzęcego, ponieważ 

żyjemy w ciele, to jednak trzeba rządzić się rozumem. Z góry bowiem rozum zarządza 

poruszeniami duszy, która idzie za ciałem i pragnie poruszać się w umiarkowanych 

rozkoszach ciała.  

Kto powinien być nazywany prawdziwym mężem? Czy ten, który rządzi, czy też ten, 

kto jest rządzony? Bez wątpienia, jeśli tylko życie jest uporządkowane, rozum rządzi 

duszą; on sam zresztą należy do duszy: lecz umysł jest czymś pochodzącym z duszy. 

Podobnie i oko: nie jest ono czymś innym niż ciało, lecz oko pochodzi z ciała; a chociaż 

pochodzi ono z ciała, to jednak tylko ono cieszy się światłem, bo inne członki ciała mogą 

być nim zalane – nie czują jednak światła. Tylko oko może być nim przepełnione i 

jednocześnie się nim cieszyć.  

Tak też w duszy naszej jest coś, co nazywa się rozumem. I ta właśnie część duszy, która 

nazywa się rozumem lub intelektem, jest oświecona światłem z góry. A owo światło z 

góry, którym umysł jest oświecony, to Bóg: „Było bowiem prawdziwym światłem, które 

oświeca każdego człowieka na świat przychodzącego” (J 1, 9).  

Takim światłem był Chrystus. 

 

 
 

Opracowanie dr. Joanny Jaromin   z "Kręgu biblijnego nr 31" wyd. Biblos 
 

 

Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa 

 

 (J 1,1-18) 

Obchodząc pamiątkę narodzenia Pańskiego, słyszymy często o wcielonym Słowie, które 

stało się ciałem. Pojęcie "słowa" częstokroć przywodzi nam na myśl dzieło stworzenia, kiedy 

to wszystko, co Bóg mówił, urzeczywistniało się:  

"Bóg rzekł [...] i stało się" 

(np. Rdz 1,3.9.11). 



 Słowo Boga jest tak prawdziwe, że staje się 

tym, o czym mówi.  

       Autor Listu do Hebrajczyków pisze: "Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne                    

i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy                   

i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca" (Hbr 4,12).  

      Ostatnim i najskuteczniejszym słowem wypowiedzianym 

przez Boga jest Jego Syn, Jezus Chrystus  - Słowo, które 

stało się ciałem.  

Jan Ewangelista tej tajemnicy poświęca prolog swojej ewangelii, przedstawiając ją                    

w Hymnie o Logosie. Logos w języku greckim oznacza słowo, zatem omawiany tu 

fragment Ewangelii św. Jana jest właśnie hymnem o Słowie. 

 Rozpoczynając analizę prologu Janowego, musimy sięgnąć do początku Księgo 

Rodzaju, by zwrócić uwagę na pewną analogię.  

"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" (Rdz 1,1); "Na początku było Słowo"              

(J 1,1a). Słowo nie zostało przez Boga stworzone, Ono istniało już wtedy, gdy Bóg stwarzał 

świat; jest więc odwieczne, jak On sam. Mówimy tu więc o preegzystencji Chrystusa.  

Ewangelista nie poprzestaje jednak na tym, lecz idzie dalej: "Słowo było u Boga"                    

(J 1,1b.2). Między Bogiem a Słowem od zawsze istnieje silna, nierozerwalna więź. Tylko 

Syn zna Ojca, dlatego Jan w ostatnim wersecie omawianej perykopy powie: "Boga nikt 

nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył"                   

(J 1,18).  

W zakończeniu pierwszego wersetu ewangelista podkreśla jeszcze: "Bogiem było 

Słowo" (J 1,1c).  

Jest to nieco trudniejsza kwestia, gdyż nie są identyczni, ale posiadają taką samą naturę;  

Jezus Chrystus jest doskonale zgodny w myśleniu, sercu, istocie                    

z Ojcem - do tego stopnia, że patrząc na Niego, możemy dokładnie 

zobaczyć, jaki jest Ojciec.  

Pierwszy werset Ewangelii św. Jana podkreśla zatem, że jedynym doskonałym 

objawieniem Boga jest Jego Syn. Dalej Jan mocno podkreśla związek Jezusa - Słowa ze 

stworzeniem świata (J 1,3).  



W kolejnym wersecie ewangelista podaje coś w rodzaju programu swojego dzieła:  

  światło i życie są bowiem wiodącymi tematami całej ewangelii 

.  

Życie jest odwrotnością śmierci, zagłady; Bóg posłał swego Syna na świat właśnie po 

to, aby ludzie mieli życie wieczne (np. J 3,16). 

 Jezus przynosi życie, którego dawcą jest sam Bóg.  

 To życie możemy zyskać przez wiarę w Jezusa Chrystusa: "Kto wierzy w Syna, 

ma życie wieczne" (np. J 3,36; 6,47).  

Światłością natomiast jest dla ludzi sam Jezus (np. J 8,12; 9,5; 12,46).  

 Jest On światłem, które świeci w ciemności (J 1,5), czyli oświeca nasze 

życie, abyśmy nie pogrążyli się w ciemności niewiary i grzechu.  

 Jest On też Światłem objawiającym nam Boga.  

 Wrogiem światła jest ciemność, światło jednak przezwycięża mrok. Ciemność 

symbolizuje niewiarę, niewiedzę, podstęp; w ciemności próbujemy ukryć to, 

czego się wstydzimy, czyli zazwyczaj jakieś popełnione zło.  

 Światłość demaskuje jednak zło, które pragnie być ukryte.  

 Życie bez Chrystusa byłoby życiem w ciemności. 

Hymn o Logosie zostaje w tym miejscu przerwany wzmianką o Janie Chrzcicielu                   

(J 1,6-9). Jan jest tym, który ma świadczyć o światłości; sam nie jest światłością, choć 

niektórzy tak myśleli (czasem - jak wiemy - uważano Jana za obiecanego Mesjasza; on sam 

jednak stanowczo temu zaprzeczał - por. J 1,20), ale ostatnim z proroków, który ma 

przygotować świat na jej objawienie.  

To Jezus jest prawdziwym światłem i tylko za Nim należy podążać, a nie za 

fałszywymi mesjaszami, uzurpującymi sobie prawo do prawdy. Jezus jest światłem dla 

wszystkich, nie tylko dla wybranych (J 1,9). Posłanie Jana przed Jezusem jest 

pierwszym impulsem, modyfikującym powszechne wyobrażenia; miał dać ludziom 

możliwość uwierzenia w prawdziwą Światłość.  

 Ewangelista wraca do przerwanego hymnu, aby dotknąć bolesnej prawdy.  

Słowo, które przyszło na świat pod postacią człowieka, nie zostało przez niego przyjęte, 

choć powstał on dzięki Niemu.  

 



William Barclay pisze:  

"Jezus przyszedł na świat w kraju, który w szczególny sposób był Bożym krajem, i 

do ludzi, którzy w szczególnym znaczeniu byli ludem Bożym. Przychodził więc do 

narodu, który powinien przyjąć go z otwartymi ramionami, otworzyć szeroko bramy na Jego 

przyjęcie. Powinien być witany jak wracający z długiej podróży gospodarz, więcej jeszcze - 

jak król przybywający do swojej dziedziny królewskiej. Tymczasem został odrzucony. 

Przyjęto Go z nienawiścią zamiast z uwielbieniem. Oto jest tragedia narodu, który był 

przygotowywany do podjęcia wielkiego zadania, a następnie uchylił się od niego".  

 Nie wszyscy jednak odrzucili Jezusa. Ci, którzy Go przyjęli, którzy uwierzyli w 

Jego imię, dostąpili łaski stania się dziećmi Bożymi (J 1,12).  

 

 Wierząc w Jezusa, odkrywamy, jaki jest Bóg, gdyż jest taki, jaki jest 

Jezus: dobry, miłujący i miłosierny.  

 W Jezusie odkrywamy także zamysł Boga względem człowieka; 

dzięki temu potrafimy zawierzyć Bogu i stać się Jego dziećmi. 

 W tym momencie dochodzimy do sedna prologu Ewangelii św. Jana, a nawet możemy 

pokusić się o stwierdzenie, że dochodzimy do prawdy, dla objawienia której Jan napisał 

swoją ewangelię. "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" 

(J 1,14) - to chyba najbardziej szokujące wyznanie zarówno dla Żydów, jak i dla pogan.  

Do tej pory tok rozumowania Jana był dla nich jasny.  

 Natomiast fakt, że to Słowo, które posiadało moc stwórczą, było życiem             

i światłością, nagle zniża się i staje człowiekiem, przekracza wszelkie ich 

wyobrażenia.  

Słowa te są potwierdzeniem wypełnienia się Bożej obietnicy złożonej pierwszym 

rodzicom po upadku w raju (por. Rdz 3,15).  

Co więcej, Jan dodaje: 

"I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje               

od Ojca, pełen łaski i prawdy" (J 1,14), 

czyli ta Moc, która stała się człowiekiem, była dobrze znana autorowi ewangelii i 

wspólnocie, która daje o tym świadectwo; nie jest więc postacią wymyśloną, ale 

prawdziwym, realnie istniejącym człowiekiem.  

 



 Barclay przypomina nam ważną prawdę:  

"Nawet dzisiaj może się zdarzyć, że tak gorliwie uchwycimy się faktu, że Jezus był 

Bogiem, że zapominamy prawdy o tym, że był w pełni człowiekiem.  

W słowach tekstu: " A Słowo ciałem się stało", jak nigdzie w całym Nowym 

Testamencie ogłoszona jest chwała pełnego człowieczeństwa Jezusa.  

W Nim dostrzegamy stwórcze Słowo Boga, kierujący wszystkim rozum, Boga 

przybierającego na siebie człowieczeństwo. W Jezusie widzimy Boga żyjącego takim 

życiem, jakim żyłby Bóg, będąc człowiekiem. Gdybyśmy niczego więcej nie mogli o 

Jezusie powiedzieć, pozostaje to jedno, że On pokazuje 

nam, jak Bóg przeżyłby nasze 

życie".  

W wersecie J 1,14 występują jeszcze trzy istotne określenia dotyczące Jezusa: 

"łaska", "prawda" i "chwała". 

 Jest On bowiem pełen łaski Bożej, pełen Bożego piękna, które ofiaruje 

ludziom, jeśli tylko chcą je przyjąć.  

 Jest także prawdą, jak zresztą mówi sam o sobie (por. J 14,6). 

Również tej prawdy udziela nam w obfitości; a Jego prawda jest tym, co nas wyzwala 

(por. J 8,32). Wiemy jednak, że za prawdę ludzie niejednokrotnie chcieli zabić Jezusa                        

(np. J 8,40). 

 Jego życie było wreszcie przejawem chwały i to chwały Bożej 

(np. J 7,18; 8,50-54; 11,4). Wymowne w tym kontekście stają się słowa Jezusa tuż przed 

męką, wskazujące jednocześnie na Jego preegzystencję: "A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie 

u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał "(J 17,5).                 

Tę chwałę Jezus przekazuje także swoim uczniom (por. J 17,22). 

 Po raz drugi pojawia się świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie:  

"Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 

godnością, gdyż był wcześniej ode mnie" (J 1,15). 

 



Jezus był sześć miesięcy młodszy od Jana, zatem prorok porusza tu także ważne 

zagadnienie teologiczne, jakim była preegzystencja Jezusa, dość często w omawianym tu 

fragmencie podkreślana.  

Wymowny jest także werset kolejny: "Z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali - łaskę po 

łasce" (J 1,16).  

Pierwsza jej część wydaje się całkowicie zrozumiała, gdyż oczywisty jest fakt, że Jezus 

posiada pełnię wszelkich łask, których hojnie nam udziela, nie umniejszając jednocześnie 

swojej pełni.  

Zwrot "łaska po łasce" natomiast różnie bywa rozumiany.  

 W kontekście następnego wersetu możemy przyjąć, że chodzi o łaskę Nowego 

Przymierza otrzymaną po łasce Starego Przymierza;  
 

 inne rozumienie dotyczy otrzymania łaski udziału w synostwie Bożym jako 

konsekwencji wcielenia. 
 

 Jeszcze inna możliwość to ogrom łask, które następują jedna po drugiej. 
 

 Raz jeszcze wracamy do Łaski i prawdy z J 1,14, Jan podkreśla bowiem:  

 

"Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły 

przez Jezusa Chrystusa" (J 1,17). 
 

 Łaska i prawda nastały w miejsce Prawa, człowiek przestał być jego ślepym 

wykonawcą, gdyż Bóg, któremu Prawo podlegało, stał się naszym Ojcem, stąd też - dzięki 

łasce i prawdzie - człowiek zapragnął wypełniać je z synowską, a nie niewolniczą 

gorliwością.  

 

 Na zakończenie raz jeszcze wracamy do przytoczonego już wcześniej wersetu                  

J 1,18.  

Tylko Jezus, będąc Synem Bożym, zna Boga i może prawdziwie o nim 

nauczać. Tylko On, który był z Ojcem jeszcze przed stworzeniem świata, może 

objawić pełną prawdę o Bogu miłosiernym i sprawiedliwym, o kochającym Ojcu 

szukającym tych, którzy opuścili Jego dom. Jezus jest odbiciem czy raczej 

odblaskiem Ojca, jest Jego dokładnym obrazem ( np. J 14,9). 

 Już w drugim czytaniu słyszeliśmy, że Jezus jest "odblaskiem Jego chwały i odbiciem 

Jego istoty" (Hbr 1,3). To właśnie w Jezusie Chrystusie ten nieznany i niewidzialny Bóg 

przyszedł do ludzi, a od momentu, w którym został nam objawiony przez Jezusa, już nigdy 

nie może stać się nam obcy, tym bardziej, że  



 Bóg stał się człowiekiem, aby nas upodobnić do siebie.  

Podsumowując prolog Ewangelii św. Jana, należy podkreślić, że głosi on rzeczywistą 

obecność Boga w świecie w osobie Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem                          

i którego dotyczą takie pojęcia, jak: preegzystencja, chwała czy łaska, a także jest 

prawdziwym człowiekiem z całą dotkliwością jego kondycji. Głosi także jednoznacznie 

wypełnienie zapowiedzi starotestamentalnych dotyczących przyjścia Mesjasza.    

 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 2019/2020 
 

 

Spotkanie opłatkowe w dniu 4 stycznia 2020 roku: 
 

„A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). 

     Wszystkim studentom, słuchaczom i sympatykom Studium Biblijnego Diecezji 
Rzeszowskiej składam najserdeczniejsze życzenia radosnych świąt Narodzenia 
Pańskiego. Niech tajemnica Wcielenia oświeca nasze umysły, rozpala nasze serca                     
i przemienia nasze życie! 

     Zapraszam do wspólnego świętowania tego wydarzenia, przez udział w spotkaniu 
opłatkowym – 4 stycznia 2020 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym. Spotkanie 
rozpoczniemy celebracją Eucharystii o godzinie 9.00, po niej wysłuchamy 
okolicznościowego wykładu, podzielimy się opłatkiem i wspólnie będziemy śpiewać 
kolędy. 

     Proszę o włączenie się w organizację tego wydarzenia przez podzielenie się 
skromnym poczęstunkiem (ciasto, owoce, napoje). 

                                                                                Ks. Dr Marek Dzik 

 

 

 

Tematyka zajęć w dniu 18 stycznia 2020 roku: 

 

 
  9.00-10.30: s. dr hab. Joanna Nowińska SM: „1 i 2 Księga Machabejska – 

tekst biblijny, a historia powszechna, samoidentyfikacja wyznawców jahwizmu, 

nowość w spojrzeniu teologicznym”; 

 

 11.30-13.00: s. dr hab. Joanna Nowińska SM: „1 i 2 Księga Machabejska – 

tekst biblijny, a historia powszechna, samoidentyfikacja wyznawców jahwizmu, 

nowość w spojrzeniu teologicznym”. 

  

 


