
    Uzupełnij:  1. „Prawo zostało nadane przez …”                   
2. „Łaska i prawda przyszły przez … Chrystusa 3. „Boga 
nikt nigdy nie …” 4.   „Jednorodzony Bóg, który jest w … 
Ojca, /o Nim/ pouczył”. 5. Przeznaczeniem każdego z nas 
jest …  6. „Chrystus znalazł … w świecie” 7. Miłość … 
każdego człowieka na świat przychodzącego. 8. Jan 
„przyszedł na … aby zaświadczyć o światłości” 9. „Na 

świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat 
Go nie …” 10. „Chrystus został … narodom”.  11. /Słowo/ 
przyszło do swojej …  12. Jan „przyszedł, aby … uwierzyli 
przez niego”  13.  „Na początku było Słowo, a Słowo było                  
u Boga, i … było Słowo”. 14. Słowo stało się ciałem i jest 

źródłem naszego życia i otwarcia się na drugiego 
człowieka i uwielbienia dla …   15. „Światłość w ciemności 

świeci i ciemność jej nie …” 

Papież Franciszek -  W każdej epoce pokój jest 
zarówno darem Bożym, jak i owocem wspólnego 
zaangażowania. … Wszyscy mogą współdziałać w 

budowaniu bardziej pokojowego świata: począwszy od 
własnego serca, poprzez relacje w rodzinie, 
społeczeństwie i środowisku, aż po relacje między 
narodami i między państwami. Chciałbym zaproponować 
tutaj trzy drogi na rzecz budowania trwałego pokoju. 

Przede wszystkim:  - 1 - Dialog międzypokoleniowy na 

rzecz budowania pokoju (Dialog oznacza słuchanie siebie 
nawzajem, konfrontowanie się, zgadzanie się i podążanie 
razem); … - 2 - Kształcenie i wychowanie jako siła 
napędowa pokoju; 3 - Promocja i zapewnienie pracy 
buduje pokój (Praca jest nieodzownym czynnikiem 
budowania i zachowania pokoju… - jest bowiem 

podstawą, na której można budować sprawiedliwość                 
i solidarność w każdej wspólnocie); Zwracam się do 
rządzących i do osób odpowiedzialnych za politykę             
i sprawy społeczne, do duszpasterzy i przełożonych 
wspólnot kościelnych, a także do wszystkich 
mężczyzn i kobiet dobrej woli, aby szli razem tymi 
trzema drogami … Z odwagą i kreatywnością. I niech 

będzie coraz więcej ludzi, którzy bez hałasu, pokornie              
i wytrwale, dzień po dniu stają się budowniczymi pokoju.            
I niech zawsze poprzedza ich i towarzyszy im 
błogosławieństwo Boga pokoju! [z Orędzia na Światowy 

Dzień Pokoju”].   Św. Jan Paweł II - Niech Ten, 

który z ucisku i konfliktu powołuje nas do 
wolności i do współpracy dla dobra wszystkich, 
pomoże ludziom w każdym zakątku ziemi 

budować świat, w którym zapanuje pokój, coraz 
mocniej wsparty na czterech filarach, które błogosławiony 
Jan XXIII wskazał wszystkim w swej historycznej 
Encyklice Pacem in terris: prawdzie, sprawiedliwości, 

miłości i wolności. … [Watykan, 8 XII 2002 r.]             
Bł. Stefan Kardynał Wyszyński – O ludzkie 

oblicze, o ludzkie oczy, o ludzkie twarze walczy 
Kościół! Walczy o to, aby na wszystkich odbiło się 

światło Oblicza Bożego. Tego się nie da zrobić na ulicy. 
Ale da się zrobić w rodzinie chrześcijańskiej … [Wołanie            
o nowych ludzi, Warszawa,1996 , s. 44]. 

- Matka Boża tyle wiedziała o Mesjaszu od wielkich 

proroków Starego Testamentu - od Izajasza, wprost                       
z psalmów mesjańskich … A jednak wsłuchiwała się w to, 
co opowiadali o Mesjaszu prości pasterze, którzy mówili 
językiem codziennym, jakim posługiwali się przy pasieniu 
bydła i strzyżeniu owiec. – Opowiadali o widzeniu anioła, 
a każdy zobaczył go inaczej, chociaż to był wciąż ten sam 
anioł…– Opowiadali jak ważne było to, że przebudzili się 
w nocy. Wierzyli bowiem, że gdy Bóg przerwie sen, to ma 
coś ważnego do powiedzenia. – Opowiadali językiem tak 
prostym, jak język kolęd … - Pokochajmy prostą wiarę 
dziecka, wiarę pasterza, który we wszystkim widzi coś 
wielkiego, chociaż nie wszystko potrafi wypowiedzieć. 
Kryje się w tym wielka wiara i wielka miłość Boga, który 
potrafi przychodzić do ludzi w niespodziewany sposób.  
[Ks. Jan Twardowski].  MOJE POSTANOWIENIE: 

Pomodlę się o miłosierdzie i o wiarę - aby  nie zabrakło                 
mi ufności w Miłość, Pokój i Dobro … 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

1 x x M  J  E   A x 

2 x x x J E    A x x 

3 x x W  D    Ł x x 

4 x x Ł  N  E x x x x 

5 x M   O  Ć x x x x 

6 x W   R Ę x x x x x 

7 x x x x O  W  E  A 
8 Ś  I  D  C   O x 

9 x x P  Z   Ł x x x 

10 x O   O  Z   Y x 

11 W  A  N  Ś  I x x 

12 x W   Y   Y x x x 

13 x x x x B  G   M x 

14 x S   Ó   Y x x x 

15 x x x O G  R  Ę  A 
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Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł 
wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki. (1Tm 3, 16)

  J 1,1-18                      

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem 
było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko 
przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 
stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,                       
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie 
ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan 
mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby 
zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez 
niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby 
zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która 
oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na 
świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat 
Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go 
nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało 
moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w 
imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli 
męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem                     
i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski 
i prawdy. 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. Z Jego pełności wszyscyśmy 
otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało 
nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez 
Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten 
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ 
pouczył - . Chrystus jest Słowem u Boga, które istnieje od 
zawsze i samo jest Bogiem. Słowo stało się ciałem, aby 
nas zbawić i dać nam życie w obfitości. W Chrystusie 
narodziliśmy się   z Boga, mamy udział  w Boskiej naturze 
i rzeczywiście jesteśmy dziećmi Bożymi. …. W Nim 
wszystko stało się nowe. Kto Go przyjmie, staje się 
sprawiedliwością Bożą i otrzymuje błogosławieństwo                             
i łaskę ...  [Marek Ristau].                  Mędrcy? Magowie? 
Królowie? Spór o ich istnienie i liczbę – to detale. 

Istotą jest pytanie  o odwagę: Czy stać nas na to, by tak 
jak oni pragnąć widzieć szerzej i wyruszyć w drogę? A 
może jesteśmy jak Herod skoncentrowani na sobie i nie 
dostrzegamy dziejących się obok ważnych spraw, które 
wydają się nam zbyt małe i liche, by stać się przedmiotem 
naszego zainteresowania? No chyba że zagrażają tak 
ciężko wypracowanemu przez nas obrazowi świata... Bóg 
objawia się tym, którzy mają w sobie pasję poszukiwania 
Go, którzy potrafią zostawić siebie i być darem dla innych. 
[O. Cezary Binkiewicz OP, „Oremus” styczeń 04,    s. 24-25]   

MODLITWA WIERNYCH -                       
1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, wszystkich  

Biskupów i Księży aby z wiarą, wielkodusznością                               
i gotowością mędrców wskazywali nam gwiazdę, za którą  
pójdziemy na spotkanie z Panem - CIEBIE PROSIMY… 
2. Módlmy się za wszystkie Misje i misjonarzy                                

o potrzebne łaski - CIEBIE PROSIMY…                                                                              
4. Módlmy się za   dzieci,  rodziców, lekarzy                                                

i pracowników   naszego Instytutu o potrzebne łaski, 
zdrowie i radość – CIEBIE PROSIMY ...            
5. Módlmy się o  pomoc, aby Bóg pomógł nam                                        

w naszych sercach odnaleźć Dary godne Boga, abyśmy 
też mogli je ofiarować - CIEBIE  PROSIMY … - 
Ciebie prosimy – Wysłuchaj nas Panie 
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                         
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował  go dla ciebie Duch 
Święty;   II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj 
siebie:                      "Co Bóg mówi do mnie?"  
 -  Dzisiejsza Ewangelia nieprzypadkowo jest 

umieszczona w bliskim czasie po Bożym Narodzeniu. Po 
niedawnym zachwycie  i wzruszeniu nad 
Nowonarodzonym Jezusem przychodzi czas na 
zastanowienie się, czym właściwie jest przyjście Boga 
na ziemię. Prolog św. Jana jest tekstem trudnym, 

ponieważ składa się z pojęć używanych                                   
w starożytnej filozofii. Pierwsze zdanie, które w oryginale 

brzmi en arche en ho logos, przywołuje dwa ważne słowa, 
którymi posługuje się język filozoficzny. …Słowo arche 
oznacza pierwotną przyczynę wszystkiego. Starożytni 

filozofowie uznawali różne zasady istnienia świata, np.: 
wodę, powietrzę, bezkres czy liczbę. Jednakże, 
Ewangelia pokazuje, że tym, co jest źródłem 
wszystkiego, czyli arche, jest logos. …                                      

W późniejszym znaczeniu jest to słowo, czyli 
wypowiedziana myśl. Chrześcijaństwo utożsamiło 
Osobę Jezusa Chrystusa z logosem. Powoduje to, że w 

nowonarodzonym Niemowlęciu objawia się cały zamysł 
Boga wobec świata i człowieka.                         
Przyjście na świat Jezusa Chrystusa jest przełomowym 
momentem w dziejach świata. Narodzenie „Słowa” jest 
również punktem zwrotnym w moim życiu. Tak jak w 

życiu każdej rodziny, narodziny dziecka powodują 
ogromną zmianę, tak Boże Narodzenie ma również mnie 
przemienić. Chrystus ma być pierwszą zasadą, sensem 
mojego życia.  III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. 
Otwórz przed Bogiem serce... Może ci w tym pomóc 
modlitwa psalmu: Słowo Wcielone wśród nas 
zamieszkało (Ps 147); IV – Contemplatio: Trwaj przed 

Bogiem ...  Powtarzaj w różnych porach dnia: 
 Chwal, Jerozolimo, Pana.   (z Ps 147)                                                                                         

[z komentarza Jakuba Zinkowa kleryka V r WMSD w Warszawie];

  KALENDARIUM:    
03. 01. – pn. – Wspomnienie Najświętszego Imienia 
Jezus- Jezus jest Barankiem Bożym, którego Bóg złożył 

w ofierze, aby usunąć grzech świata. Jezus jest Synem 
Bożym, który się objawił po to, aby zgładzić grzechy,                         
w Nim zaś nie ma grzechu. On jest ofiarą przebłagalną      
za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz również                  
za grzechy całego świata. Chrystus wziął na siebie karę 
za nasze grzechy i każdy, kto wierzy, że Jego krew 
usunęła nasze grzechy, jest uratowany od gniewu Boga. 
Bóg bowiem uniewinnia  i przyjmuje grzeszników tylko 
dlatego, że Chrystus zgładził ich grzechy. [Marek Ristau].                                                           
06. 01. – czw.   - Uroczystość Objawienia Pańskiego - 

Została nam objawiona tajemnica zakryta od wieków                        
i pokoleń, którą jest Jezus Chrystus, Syn Boży, nasz Pan                       
i Zbawiciel. W Nim zawarta jest pełnia objawienia. Każdy 
człowiek może poznać tajemnicę Bożą, to jest Chrystusa. 
Światło i chwała Pańska rozbłysła nad ludami i narodami                         
i każdy może przyjść do Jezusa, aby mieć życie wieczne. 
W Nim bowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla 
wszystkich ludzi. [Marek Ristau].                                                                        
06 stycznia - obchodzony jest od wielu lat jako dzień 
misyjny.                                                     
Astrologowie, którzy wpatrzeni w gwiazdę przyszli, by 
oddać cześć Bogu, byli poganami, ludźmi 
niewierzącymi. Nie znali przecież ani Pisma Świętego, 

ani żydowskich proroków, ani jerozolimskiej świątyni. 
…Trzej królowie uczą nas pokory  i spokoju. Pokory, bo 
może jestem gorszy od tego, który inaczej wierzy , - może 
on kiedyś mocniej uwierzy niż ja. Spokoju – bo Bóg 
prowadzi Bożą sprawę. Objawia  się i w potędze – i w 
słabości. Byle Mu zaufać.  - *Jak długo nieraz rozum musi 
podróżować, ile musi tłuc się na wielbłądach, ile 
udźwignąć pakunków, żeby wreszcie pokłonić się Panu 
Bogu.   Pokłon rozumu jest niezwykły i wzruszający. 
Pasterze może uklękli, a może stali tylko  w stajni                                         
z sercem wyrywającym się do nieba, a rozum dumny, 
szukający prawdy, wszystko sprawdzający, położył się na 
ziemi jak cichutka myszka. Pokłon rozumu jest 
ważniejszy, bo głębszy od pokłonu serca.  [x Jan 
Twardowski, W świetle Ewangelii, s. 12-13].                                            
… I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie 
narody będą Mu służyły Wyzwoli bowiem 
biedaka, który Go wzywa                                               
i ubogiego, co nie ma opieki  (z Ps 72);    


