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6 stycznia 2020 
 

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” 

 

Świętujemy dziś spełnienie proroctwa Izajasza o tym, że Bóg oświeci swoim 

światłem wszystkie narody, a nie tylko samego Izraela.  

Z pewnością tak właśnie stało się z Mędrcami, podążającymi za gwiazdą do domu 

nowo narodzonego Króla żydowskiego. Wydaje się jednak, że to Boże światło 

zaprowadziło ich tam, gdzie się nie spodziewali. Tak często bywa ze światłem. 

Zastanówmy się nad tym. W zgodzie ze swą własną tradycją religijną Mędrcy 

wierzyli, że pojawienie się nowej gwiazdy zwiastuje narodziny nowego króla. 

Prowadzeni przez gwiazdę, ruszyli w drogę i dotarli do Izraela. Jednak gwiazda nie 

zatrzymała się nad królewskim pałacem Heroda w Jerozolimie. Prowadziła ich dalej, aż 

do skromnego domu w Betlejem. Mędrcy przyjęli światło, które zostało im dane, i szli za 

nim, gotowi przyjąć każdą korektę swego kursu. Na koniec znaleźli się przed Jezusem – 

nie tylko królem żydowskim, ale także Panem wszelkiego stworzenia. Przyjęcie światła, 

pójście za nim i otwarcie na dalsze prowadzenie pozwoliło im dojść do ostatecznego celu 

podróży. 

Podobnie dzieje się z nami.  

Przypomnij sobie sytuację, w której miałeś wrażenie, że otrzymałeś jakieś natchnienie 

od Boga. Może jakiś niezrozumiały aspekt wiary nagle nabrał dla ciebie sensu. Może 

jasno zobaczyłeś, do czego wzywa cię Bóg w kolejnym etapie życia. To jedno „światło” 

nie było jeszcze odpowiedzią na wszystkie twoje pytania. Wiedziałeś, w jakim kierunku 

masz iść, ale nie miałeś dokładnej mapy. Musiałeś więc kroczyć uważnie, rozeznając 

kolejne kroki. A każdy z tych kroków – każdy świadomy wybór, każda ufna odpowiedź 

na Boże światło – powodował w tobie jakieś zmiany.  

W miarę jak przyjmowałeś kolejne światła, twoje postępowanie, poglądy, reakcje 

stawały się inne.  

Zaczynałeś widzieć rzeczy takimi, jakimi widzi je Bóg – oglądać je w Jego świetle. 

Do tego prowadzi nas przesłanie uroczystości Objawienia Pańskiego.  

Jest objawieniem, które zmienia serca. 

 

„Panie, spraw, aby dzisiejszy dzień przyniósł Twoje objawienie także mnie!”. 

 

Iz 60,1-6    Ps 72,1-2.7-8.10-13   Ef 3,2-3a.5-6 
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Lekcja  78                                             Temat:   Jezus jest pośród nas 
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”  

 

Ukryte życie Jezusa dobiegło wreszcie końca. Po chrzcie i czterdziestodniowym 

poście na pustyni nadszedł czas rozpoczęcia działalności publicznej.  

 

 Co więc uczyni Jezus? 

Można by się spodziewać, że wyruszy na południe, do stolicy, którą była Jerozolima. 

To przecież tam była świątynia, to tam mieszkała większość ludzi wykształconych, 

pobożnych, wysoko urodzonych, kapłanów i uczonych w Piśmie.  

 

Czyż nie byli oni najbardziej oczywistymi adresatami przesłania Jezusa? 



Jednak On wyruszył najpierw na północ, do „ziemi Zabulona i ziemi Neftalego (…) 

Galilei pogan” (por. Mt 4,15).  

Te ziemie były pierwszym terytorium Izraela, które na osiem stuleci przed 

narodzeniem Jezusa zostało podbite przez Asyrię. Do czasów Jezusa mieszkający tam 

Żydzi zmieszali się z wieloma żyjącymi wśród nich narodami pogańskimi. W tej 

mieszaninie wierzeń i obyczajów niełatwo było o ekspertów religijnych. Żyli tam rybacy 

i rzemieślnicy, którzy wierzyli, jak potrafili, mierząc się z przeciwnościami i biedą.  

I to właśnie ci ludzie mieli zaszczyt jako pierwsi usłyszeć Jezusa głoszącego, że 

przybliżyło się do nich królestwo Boże. Byli oni tymi, którzy cierpieli najdotkliwiej, 

którzy najbardziej potrzebowali usłyszeć Dobrą Nowinę – i najmniej jej się spodziewali. 

 Czy właśnie nie w ten sposób przemawia do nas Bóg?  

Owszem, wiernie wychodzi nam na spotkanie w „Jerozolimie”, w chwilach modlitwy i 

praktyk religijnych. Ale pragnie też wejść do naszej „Galilei pogan”, tam, gdzie 

przeżywamy klęski i rozczarowania, straty i żale, do tych wszystkich poranionych 

miejsc, które łatwo stają się pożywką dla grzechu i podziałów. 

Znaczy to, że możemy liczyć na obecność Jezusa nie tylko wtedy, gdy jesteśmy w 

kościele lub służymy innym.  

 On przychodzi do nas, gdy płaczemy nad stratą przyjaciela.  

 Przychodzi, gdy dąsamy się z powodu rzekomej urazy lub rozkoszujemy drogo 

okupionym zwycięstwem nad przeciwnikiem.  

 Dzieli z nami nasze codzienne życie – korki na drodze, radości rodzinne, 

wszystkie nieporozumienia i sukcesy.  

Tak, królestwo Jezusa jest już bliskie. Jest pośród nas, jest tam, gdzie jesteśmy my. 

 

„Jezu, pozwól mi zobaczyć, że Twoje królestwo jest blisko mnie, nie tylko                

w «świętych» momentach dnia, ale zawsze”. 

 

1 J 3,22--4,6    Ps 2,7-8.10-12 
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Lekcja  79                                             Temat:   Miłość pierwsza, kosztowna, darmowa 
1 J 4,7-10  (Biblia Tysiąclecia) 

 

 (7) Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto 

miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. (8) Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest 

miłością. (9) W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego 

Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.  

(10) W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy 

Boga, ale że On sam nas umiłował 
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.  

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

O miłości można mówić na wiele różnych sposobów. Św. Jan wyraża się jednak w 

sposób prosty i jednoznaczny: miłość pochodzi od Boga.  

Jan mówi nam także, jak wygląda ta miłość – Bóg posyła swego własnego Syna, 

abyśmy mogli uzyskać przebaczenie grzechów i wejść z Nim w osobistą relację.  

Pomyślmy o tym przez chwilę. Miłość Boga, który pierwszy nas umiłował, kosztowała 

Go tak wiele – dla nas stał się człowiekiem i dla naszego zbawienia umarł na krzyżu.                  

A my otrzymujemy ją za darmo. 

 Boża miłość jest zawsze pierwsza. Zanim jeszcze zaświtała ci w 

głowie myśl, by przyjąć miłość Boga lub ją odwzajemnić, On już cię nią 

otaczał. Zanim jeszcze zdołałeś pomyśleć, by pójść za Nim, On umiłował cię i 

dla ciebie posłał na świat swego Syna. Przed twoim chrztem i bierzmowaniem, 

przed jakąkolwiek świadomą decyzją umiłowania Go i służenia Mu, On 

ofiarował ci swoją pełną i bezwarunkową miłość. 

 



 Miłość Boga jest kosztowna. Nie polega tylko na miłych uczuciach ani 

na tym, by dobrze życzyć innym ludziom – także tym, którzy nas skrzywdzili 

czy rozczarowali. Nie jest też tolerancją w stosunku do tych, którzy są inni niż 

my. Miłość, jak pokazał nam to sam Bóg, jest oddaniem drugiej osobie tego, co 

dla nas cenne.  

 Czasami jest to odłożenie książki, którą czytasz, żeby zrobić zakupy 

chorej sąsiadce. 

 Czasami przebaczenie komuś, kto cię dotkliwie zranił.  

 Czasami cierpliwość, kiedy zostawiasz swoje zajęcie, żeby kolejny raz 

pomóc mężowi czy żonie znaleźć kluczyki do samochodu.  

 Czasami gotowość wysłuchania. Może to być cokolwiek. Miłość jest 

więc przede wszystkim oddaniem – poświęceniem – swoich pragnień i 

upodobań dla dobra drugiej osoby. 
 

 Miłość Boga jest darmowa. W miłości dajemy, nie oczekując ani nie 

żądając niczego w zamian. Dajemy to, co mamy, aby ktoś inny także mógł to 

mieć – pociechę obecności przy szpitalnym łóżku, słowo zachęty skierowane 

do załamanego przyjaciela, wsparcie ofiarowane potrzebującemu. Miłość to dar 

bezinteresowny; dar, który sprawia ci tyleż samo radości, co obdarowanemu. 

 

 Czy nie to właśnie uczynił Bóg, posyłając do nas swojego Syna? 

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoją miłość, która jest zawsze pierwsza, kosztowna                  

i darmowa. Pomóż mi kochać innych, jak Ty mnie umiłowałeś”. 

Ps 72,1-4.7-8     

Mk 6, 34-44 

 (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. 
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Lekcja  80                                             Temat:   Zdumienie Wcieleniem 
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”  

 „To niemożliwe! Nie do pojęcia”. Taki okrzyk wyrywa nam się z ust, kiedy jesteśmy 

świadkami lub kiedy słyszymy o czymś tak zdumiewającym, że aż niewiarygodnym. 

W swojej Ewangelii Marek ukazuje nam niezwykłe spotkania z Jezusem, których 

uczestnicy reagowali właśnie w ten sposób. 

 I tak kiedy w Kafarnaum Jezus uwolnił człowieka od ducha nieczystego, 

„wszyscy byli zdumieni” (Mk 1,22).  

 Kiedy z niezwykłą mądrością nauczał w synagodze swego rodzinnego miasta, 

ludzie pytali „ze zdziwieniem”, skąd On to ma (Mk 6,2). 

 Kiedy uzdrowiony przez Jezusa paralityk wstał, wziął swoje łoże i poszedł do 

domu, „zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni 

mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj»” (Łk 5,26). 

 Kiedy Jezus wskrzesił córkę Jaira, przełożonego synagogi, „rodzice jej 

osłupieli ze zdumienia” (Łk 8,56)  



A w dzisiejszej Ewangelii na widok Jezusa idącego po jeziorze, uczniowie w łodzi 

zatrwożyli się tak bardzo, że aż zaczęli krzyczeć. „Zdumieli się w duszy” (Mk 6,51), nie 

mogąc ogarnąć umysłem tego, co działo się na ich oczach. 

Tak trudno nawet naocznym świadkom cudów Jezusa było pojąć, że nie jest On tylko 

jakimś wyjątkowym człowiekiem, ale Synem Bożym. Od tego czasu wielu ludzi miało 

problemy ze zrozumieniem tego, kim jest Jezus. 

Także dziś niektórzy uważają, że Jezus był po prostu wybitnym nauczycielem etyki, 

ale nie Synem Bożym.  

Prawda o Jezusie jako wcielonym Bogu jest trudna do przyjęcia 

i to nie tylko dlatego, że nie potrafimy zrozumieć, jak nieśmiertelny Bóg mógł stać się 

śmiertelnym człowiekiem. 

Przesłanie Bożego Narodzenia jest tak nieprawdopodobne również dlatego, że trudno 

nam sobie wyobrazić Boga stającego się człowiekiem po to, by być blisko nas i objawić 

nam swoją miłość. Taka pokora, taka miłość jest po prostu nie do pojęcia. 

A skoro wciąż jeszcze przeżywamy okres Bożego Narodzenia, spróbuj dziś na 

modlitwie kontemplować nieprawdopodobną rzeczywistość Wcielenia. 

 Rozważ, jak czyniła to Maryja, co to znaczy, że Bóg „zesłał Syna swego 

Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu” (1 J 4,9).  

 Zadziw się tym, że Bóg nie tylko zesłał swego Syna, ale zesłał Go dla ciebie.  

 Niech zadziwi cię to, że Jezus nie tylko oddał życie, ale że oddał je z miłości 

do ciebie.  

A jeśli wydaje ci się to zbyt nieprawdopodobne, nie martw się – jesteś w dobrym 

towarzystwie. 

Po prostu proś Boga, aby dał ci poznać swoją miłość. 

 

„Jezu, zadziwia mnie to, kim jesteś, i co dla mnie uczyniłeś”. 

 

 

1 J 4,11-18    Ps 72,1-2.10-13 
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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.  

 

 
 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 

To oczywiste, że Jezus wypowiedział te słowa, mając na myśli samego siebie. Ale czy 

jesteś w stanie uwierzyć, że to samo można powiedzieć także o tobie?  

 Każdy, kto został ochrzczony w Chrystusie, otrzymał Ducha Świętego.  

Niezależnie od tego, co czujesz, niezależnie od tego, co podpowiada ci twoje 

doświadczenie, Duch Święty spoczywa na tobie! 

(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. 

 



Co począć z taką informacją? Czy kiedy już otrząśniemy się ze zdumienia tym faktem, 

możemy spokojnie usiąść i napawać się swoim wielkim szczęściem? Bynajmniej. 

Jezus przyszedł zapoczątkować królestwo Boże, miejsce, gdzie zostaną rozwiązane 

wszelkie więzy i otarta każda łza.  

 Nieszczęśliwi usłyszą dobrą nowinę o miłości Boga, a ci, którzy dotąd byli 

niewidomi, przejrzą na oczy.  

 Smutni będą pocieszeni, głodni pokoju nasyceni, a zniewoleni grzechem zostaną 

uwolnieni. 

Wszystko to brzmi całkiem nieźle. 

Ale jak wiemy, nie dokona się w sposób magiczny. Królestwo Boże wzrasta, kiedy my 

– którzy otrzymaliśmy Jego Ducha – miłujemy się wzajemnie, tak jak Bóg nas umiłował, i 

czynimy dla innych to, co On dla nas uczynił. 

Może uważasz, że absolutnie nie nadajesz się do tego zadania? Bądź pewien, że Bóg 

wcale tak nie myśli. Dał ci przecież swojego Ducha. Ucząc się odczytywać Jego 

natchnienia i poddawać się Jego prowadzeniu, zaczniesz przekraczać ograniczenia, które 

dziś kładą się wielkim cieniem na twoim sercu. Z czasem nabierzesz pewności siebie i Bóg 

będzie mógł dokonywać przez ciebie coraz więcej. 

Odczytywanie natchnień Ducha może wydawać ci się zbyt trudne, ale w 

rzeczywistości chodzi o coś bardzo prostego.  

 Może to być ten cichy głos, gdzieś w tyle głowy, przekonujący, by przebaczyć 

koleżance to, co o tobie powiedziała.  

 Może odwiedzenie sąsiada, który wydaje się samotny. Może to ściśnięcie gardła, 

kiedy masz powiedzieć coś niestosownego czy raniącego.  

Za każdym razem, kiedy idziesz za tymi subtelnymi przynagleniami, kładziesz kolejny 

kamień pod fundamenty królestwa Bożego. Ale nie tylko.  

Za każdym razem umacniasz również fundament swego własnego życia – fundament 

pokoju i ufności w Duchu Świętym, który żyje w tobie. 

 

„Jezu, pomóż mi dziś odczytywać natchnienia Twego Ducha i iść za Jego 

prowadzeniem”. 

 

1 J 4,19--5,4   Ps 72,1-2.14-15.17 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 5, 12-16 

 (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. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 

We wrześniu ubiegłego roku w Watykanie otwarto proces kanonizacyjny Johna 

Bradburne’a, Brytyjczyka, który zmarł w 1979 roku, po piętnastu latach posługi 

trędowatym w Zimbabwe.  

Bradburne był znany i kochany za to, że w swoich podopiecznych, ludziach 

zdeformowanych, pokrytych ranami, widział osoby mające swoją godność, którą potrafił 

uszanować. 

 

 



Jednym z przykładów takiej jego postawy była historia kobiety o imieniu Weronika. 

Była ona tak przygnębiona z powodu swej zniekształconej twarzy, że nikt nigdy nie 

widział jej uśmiechniętej. Jednak pewnego dnia Bradburne powiedział do niej przy 

wszystkich: „Weroniko, kiedy pójdziesz do nieba, będziesz wyglądać pięknie, po 

prostu pięknie”. Powiedział to z taką szczerością i przekonaniem, że po raz pierwszy na 

twarzy Weroniki pojawił się uśmiech.  

To doświadczenie zmieniło jej życie. Weronika stała się źródłem pociechy dla wielu 

ludzi. Biegła (choć bez palców u nóg) do ich łóżek, kiedy byli przygnębieni, i nigdy nie 

zmarnowała okazji do niesienia otuchy umierającym. Słowa Bradburne’a uleczyły jej 

serce. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia liczba cierpiących na trąd, czyli chorobę 

Hansena, w ciągu ostatnich dwudziestu lat zmniejszyła się radykalnie – z 5 milionów 200 

tysięcy do zaledwie 175 tysięcy. Choć zachorowania na tę straszną chorobę są coraz 

rzadsze, to jednak przypadki izolacji i wykluczenia społecznego z różnych przyczyn rosną 

w zatrważającym tempie.  

Ludzie, niezależnie od ich statusu społecznego czy materialnego, pragną więzi z 

innymi, pragną być doceniani i kochani. Tęskniąc za kontaktem z drugim człowiekiem, 

przypominają często Weronikę czy mężczyznę z dzisiejszej Ewangelii, którego Jezus 

uzdrowił z trądu, przywracając go do życia między ludźmi. 

Samotnych, zagubionych i nieszczęśliwych mamy wokół siebie bardzo wielu.  

Możesz nieść tym ludziom Chrystusa. Dzięki łasce Jego Ducha możesz nauczyć się 

patrzeć na nich oczyma miłości Chrystusa. Możesz dotrzeć do nich z dobrą nowiną o 

zbawieniu w Chrystusie i pomóc im spotkać się z Nim. On może dać im uzdrowienie 

fizyczne czy uzdrowienie bolesnych wspomnień. Może doprowadzić ich do pojednania z 

kimś, kto ich zranił. A ty, przez swoje słowa i czyny, możesz dać im odczuć, że nie są 

sami, pokazać, że Jezus ich widzi, ceni i kocha. 

 

„Panie, daj mi odwagę wychodzenia do samotnych i zapomnianych, aby nieść im 

Twoją miłość”. 

 

1 J 5,5-13   Ps 147,12-15.19-20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Niedziela Chrztu 

Pańskiego 
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Iz 42,1-4.6-7   (Biblia Tysiąclecia) 

 
 
 
 

(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    Dz 10,34-38   Mt 3,13-17 

 

 


