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 Teksty do medytacji od 24.10.2019 r.  
 

Kontynuujemy pracę ze Słowem Bożym. 
Towarzyszy nam Ewangelia wg św. Jana. Św. Jan, popularnie nazywany Umiłowanym uczniem ma 
nam pokazać już nie same wydarzenia, które poznawać mamy w Kościele przez oczy synoptyków, 
ale ma pomóc nam zobaczyć Tego, kto „mówi”. Czytamy teraz wskazany tekst Ewangelii i konty-
nuujemy pracę ze Słowem Bożym w kluczu, który towarzyszył nam podczas lektury Ewangelii św. 
Marka. 
1. Postaw się w obecności Pana, uświadamiając sobie przed Kim stoisz i z Kim masz rozmawiać. 
2. Przy pomocy umysłu, wyobraźni, pamięci usiłuj odnaleźć się w rozważanej scenie ewange-
licznej i spotkać osobiście z Jezusem, słuchając Jego pouczeń skierowanych do Ciebie, przyglą-
dając się Jego działaniu, by pozwolić Jemu zadziałać w Twoim życiu. 
3. Sformułuj modlitwę przy pomocy treści przeczytanej perykopy w dowolnej formie. 
4. Zadanie, wskazówka lub komentarz w tabeli 
5. Do jakich działań, czynów, dzieł czujesz się przynaglony przez to Słowo? 
6. Zapisz swoje postanowienie, by wieczorem zrobić rachunek sumienia z wypełnienia Bożego 
wezwania płynącego z tego słowa. 
7. Przeczytaj wskazany na dzień fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego.  
  
Na owocną pracę formacji ze Słowem Boga, błogosławię + 
                                                                                                                              ks. Damian, Pasterz 

 

Dzień Fragment 
Ewangelii 

KKK 

Czwartek J 1,1-18 1406-1419 - skrót 

Jezus jest bowiem Słowem, które w tym celu stało się „ciałem". W prologu Jan mówi jak i dlacze-
go Jezus przyszedł, aby objawić Boga. Początek Ewangelii Jana przenosi nas, ponad wszelkie 
stworzenie, aby nam ukazać kim jest Jezus, człowiek posiadający pełne prawo, aby nam objawić 
to, co niewidzialne. Syn Boży, jest Słowem i od wieków jest w łonie Ojca oraz jest Bogiem. Słowo 
odróżnia człowieka od zwierząt. Przed nami 3 dni rozważania tego samego fragmentu. W dniu 
dzisiejszym patrzymy na niego z perspektywy Jezusa. Za słowo „SŁOWO i ŚWIATŁOŚĆ” wpisz 
imię Jezus i przeczytaj tekst. Pokazuje w ten sposób godność Jezusa, Jego bóstwo, Jego misje. 
On jest prawdziwym Bogiem, który jest, który był i który przychodzi. Jezus ma miejsce w dziele 
stworzenia. Dziś myśl nad tekstem patrząc na Jezusa, Kim jest, Jaki jest, co robi? Ojciec stwa-
rzając świat (Rdz 1-2) wypowiedział słowo i się stało. Ojciec oddzielił światło od ciemności. Na 
skutek grzechu jednak świat ogarnęła ciemność. Potrzeba było nowego stworzenia. Bóg posłał 
ŚWIATŁOŚĆ, której ciemność nie ogarnia, bo Jezus nie ma nic wspólnego z grzechem. Aby dać 
nam życie Ojciec daje punkt odniesienia: co jest światłością, a co ciemnością. Kto nie umie tego 
zrobić nie ma życia w sobie, bo Jezus przychodząc na świat uczy, jak żyć w światłości. 

Piątek J 1,1-18 1420-1426 – wprowadzenie, nazwa, dlaczego po 
chrzcie 

Dzisiejszy tekst patrzymy z perspektywy stworzenia. Jesteśmy stworzeni przez Jezusa. Zobacze-
nie matki oznacza narodziny: zobaczenie Boga to wystawienie na światło własnej twarzy. Czło-
wiek jest nostalgią za Tym, przed którym jest sobą, pragnieniem zobaczenia Boga, swego zakry-
tego oblicza. Ale Boga nikt nigdy nie widział, gdyż od początku Adam odwrócił się od Niego. Je-
zus Chrystus, będący w łonie Ojca, przez swoje czyny i słowa, przez swe życie i śmierć, okazał 
nam Boga do tego stopnia, że powiedział: „Kto zobaczył mnie, zobaczył i Ojca" (14,9). Słowo Bo-
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że rodzi nas jako synów Bożych. Słowo zakłada kogoś, kto mówi, wyraża się i daje siebie, oraz 
kogoś innego, kto słucha, odbiera je i przyjmuje je w sobie. Słowo implikuje dwie osoby, 
które wchodzą ze sobą w relację, w dialog. Rodzi się ono z miłości mówiącego, odwzajem-
nionej przez tego, kto słucha. Rodzi się z miłości i rodzi miłość. Dlatego Bóg, który jest miło-
ścią (por. J 4,8), jest także Słowem. Stworzenie może albo poznać Jezusa, albo Go odrzucić. 
Przyjęcie Jezusa, nie poznanie Go, daje moc. Bóg mieszka między człowiekiem i w ten sposób 
budowane jest Jego Królestwo. Grzech zniszczył stworzenie i pojawiła się ciemność, która 
ogarnęła cały świat. To skutek grzechu pierworodnego i działania szatana. Działanie szatana to 
pozbawianie godności dziecka Bożego każdego człowieka. Od Rdz 3 świat funkcjonuje w ciem-
ności. Świat zaczął odrzucać Boga i to powoduje ciemność. Dziś trzeba ocenić i medytować nad 
tym, jak świat odnosi się do osoby Jezusa. 

Sobota J 1,1-18 1427-1439 – nawrócenie, pokuta i jej różne formy 

Ostatni przegląd tego tekst to osoba Jana Chrzciciela. Świadectwo największego proroka No-
wego Testamentu to świadectwo o godności Jezusa, prawdziwej Światłości. Jan, który w w. 6-
7 reprezentował mędrców i Proroków, teraz jest bezpośrednim świadkiem Słowa, które 
stało się ciałem. Jego świadectwo wyrażone jest w czasie teraźniejszym. Ma swą wartość 
także dzisiaj. Świadectwo Jana miało miejsce wówczas, gdy opowiedziane zostało w Ewan-
gelii. Jan stanowi tu symbol świadka Słowa. Jan rozpoznaje w Jezusie przychodzącym po 
nim Tego, który jest przed nim, lub lepiej — jest większy od niego, był wcześniej od niego: 
samo Słowo Boga. Co otrzymali od Słowa, które stało się ciałem? Już od prologu wiemy, że 
otrzymujemy od Niego wszystko: stworzenie i Boga samego. Jan głosi to, co sam odkrył w 
Jezusie. Ich pierwsze spotkanie odbyło się, kiedy Jezus i Jan byli pod sercem swoich Mam (Łk 1). 
Jan w łonie mamy rozradowany był w Duchu Świętym na to spotkanie. W mocy Ducha Święte-
go możemy rozpoznawać Kim jest Jezus. Jan głosi również misje Jezusa, to co On zrobił. Świa-
dectwo o Jezusie zawsze dotyczy tego, co On zrobił w moim życiu. Dzisiaj trzeba się skonfron-
tować ze swoim odrywaniem Jezusa, swoją relacją z Nim. Gdzie jestem w relacji z Jezusem? Co 
o Jego działaniu w moim życiu mogę powiedzieć dzisiaj?  

Niedziela J 1,19-34 1440-1449 – sakr. pokuty i pojednania 

Niedziela – Z jednej strony Jan i Jezus, odpowiednio świadek Słowa i Słowo świadczone — czło-
wiek wobec Boga i Bóg wobec człowieka — z drugiej Żydzi, kapłani, lewici i faryzeusze, władza 
przywódcza, przeciwnicy Słowa. Proces ten, który tu rozpoczyna się przeciwko Janowi Chrzcicie-
lowi, kontynuowany będzie dalej przeciwko Jezusowi, a później przeciwko Jego uczniom. Ten sam 
proces dokonuje się wewnątrz słuchaczy Słowa. Słuchając Słowa znajdują się oni w sytuacji, że 
stają się albo przeciwnikami Słowa, albo Jego świadkami. Jan Chrzciciel, otwarty całkowicie 
na dar Boży, realizuje przejście od pragnienia do Upragnionego, od oczekiwania na Ocze-
kiwanego. W nim dostrzega się kontynuację między różnymi przymierzami Boga, mię-
dzy przymierzem stworzenia i objawienia, przymierzem Prawa oraz przymierze w ciele 
Jezusa. Przez niego dopełnia się wszelka obietnica. Jan Chrzciciel jest człowiekiem pra-
gnień. Jeśli pragnienie odnosi się do tego, co powinno być a jeszcze nie zaistniało, Jan 
określa siebie przede wszystkim jako tego, który „nie jest". Byli jednak i zawsze będą 
świadkowie głupoty i niewoli, którzy zamiast przyczyniać się do postępu człowieka, 
sprawiają, że on się cofa. Fałszywych świadków można ławo rozpoznać: są fanatykami 
i bezkompromisowymi, gwałtownymi względem siebie i innych. Prawdziwy świadek 
natomiast odnosi się z najwyższym szacunkiem do siebie i do innych, nie jest polemicz-
ny i zdolny wchłonąć opozycję. Jest „męczennikiem" posiadającym cechy Baranka Bo-
żego, który bierze na siebie zło świata. 

Poniedziałek J 1,35-51 1450-1460 akty panitenta 

Punktem wyjścia świadectwa jest Betania po drugiej stronie Jordanu, gdzie przyjmowano 
chrzest Jana (w. 28). Miejsce prawdy o człowieku jest też miejscem spotkania z Panem. Roz-
poczyna się przygoda uczniów głosu, którzy stają się uczniami Słowa. Pójść za Jezusem, pod-
jąć tę samą drogę co Syn, stanowi syntezę doświadczenia chrześcijańskiego. Po raz pierw-
szy Jezus otwiera usta i czytelnik słyszy Go. Jego pierwsze słowa to pytanie, które wymaga 
odpowiedzi: Słowo prowokuje słowo. Jego pytanie brzmi: „Czego szukacie?" Jezus zwraca się 
do nas nie ze stwierdzeniami czy nakazami, ale z pytaniem, które każdy powinien sobie 
postawić: „Czego rzeczywiście szukam w moim życiu, w mej pracy, w mych relacjach?" 
 
 



Wtorek J 2,1-12 1461-1470 – szafarz sakr. + skutki 

Po rozważaniach dotyczących Słowa, które stało się ciałem w Chrystusie, po Janie Chrzcicielu, 
który staje się głosem Słowa i pierwszych uczniach, którzy Słowo przyjmują, Ewangelia przed-
stawia wspólny los Jezusa i jego uczniów. Opowiadanie to ukazuje nam „gdzie mieszka" Pan i 
Jego chwała: w radości i miłości, nie w obrębie świątyni zredukowanej do religijnego domu 
handlowego. Pierwszy „znak" Syna Człowieczego polega na dodaniu ponad 600 litrów wina 
na ucztę! Co powiedziałby na to Jan Chrzciciel, asceta z pustyni? Opowiadanie nie zatrzymuje 
się na cudzie; koncentruje się na darmowości i wielkości daru. Różne szczegóły interpretować 
należy w świetle tego, co dla ewangelisty dokonuje się w Kanie: obecność Jezusa jest odnową 
przymierza, początkiem godów niebieskich. Tekst mówi o godach, o braku wina, sługach, o 
sześciu stągwiach kamiennych, o wodzie i dobrym winie zachowanym aż do tego momentu. 
Nie jest wspomniana oblubienica; oblubieniec pojawia się pośrednio dopiero pod koniec, 
jako współrozmówca mistrza stołu. Jeśli gody przedstawiają przymierze między Bogiem i 
ludem, brak wina oznacza brak ludzkiej miłości; puste stągwie kamienne dla oczyszczeń na-
wiązują do nie zachowanego Prawa. Woda, element pierwszy stworzenia, staje się „dobrym 
winem", danym na końcu, którego możemy jednak zaczerpnąć „już teraz". 

Środa J 2,13-22 1471-1479 odpusty 

W Kanie ukazał „gdzie mieszka": w radości i w miłości. Teraz, po przyjściu do świątyni, jego 
mieszkania par excellence, bierze rózgę, gdyż znajduje w niej zupełnie coś innego. Ten ob-
raz, drogi dla reformatorów i kontestatorów wszech czasów, jest groźnym i niepokojącym 
widmem, którego nie da się zapomnieć. Jeśli pierwsi uczniowie, zamiast usunąć tę scenę, 
postawili jaw miejscu uprzywilejowanym, mieli z pewnością szczególną intencję, której nie 
wolno przeoczyć. Dla nas chrześcijan sprawa ta jest normalna i jasna, gdyż myślimy o świą-
tyni jerozolimskiej, która już nie istnieje i mówimy o „oczyszczeniu", które to określenie ma 
charakter „pobożnościowy".Świątynia zostanie zniszczona, ale nie przez Jezusa, a przez przy-
wódców. Aby zachować swoje władze, zniszczą Jezusa, jak zniszczyli już świątynię, czyniąc z niej 
miejsce handlu. Jezus natomiast odbuduje ją, dopełniając w sobie samym tego, co świątynia 
oznacza. 

 

 
Intencje do modlitwy 
 

 Za wspólnotę o oczyszczenie z każdej formy zła oraz umocnienie w dobru 
 Za błądzących w wierze, odrzucających nauczanie Jezusa oraz za poszukujących wiary, 

o łaskę Ducha Świętego dla nich 
 O jedność wszystkich chrześcijan 

 

 
Ogłoszenia   
 

1. Przypominamy, o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji naszej wspólnoty oraz 
zachęcie Pasterza do postu w intencji wspólnoty 12 dnia miesiąca. 
 

2. Posługa modlitwą wstawienniczą prowadzona jest w pierwszą i trzecią środę miesiąca 
w godz. od 17.00 do 18.00 w salce Miriam. Zapisy na modlitwę wstawienniczą za pomocą 
formularza na naszej stronie internetowej www.miriam.rzeszow.pl w zakładce Zapisy. Oso-
bą koordynującą posługą jest animator diakonii modlitwy wstawienniczej Marcin Zacharski.  

 
3. Informacja dla wszystkich chętnych . Trwają zapisy na IX Podkarpackie Forum Charyzma-

tyczne w Krośnie, które odbędzie się w dniach 9 i 10.11.2019r. Hasło tegorocznego forum 
brzmi: Zawsze się radujcie! Prowadzący: Zespół Mocni w Duchu z o. Pawłem Sawiakiem SJ. 
Zapisy osobiście przez stronę internetową www.piotrajana.pl. Koszt uczestnictwa dla osób 
dorosłych: 30 zł – bez wyżywienia; 70 zł – z wyżywieniem. Wspólnota nie zapewnia trans-
portu zorganizowanego. 

 
4. W dniu 29.10.2019r. (wtorek) o godz. 18.30 w salce Miriam spotkanie członków diakonii 

modlitwy wstawienniczej. Zapraszamy . 
 
 

http://www.miriam.rzeszow.pl/
http://www.piotrajana.pl/


 
5. W dniu 30.10.2019r. (środa) o godz. 19.00  w Bazylice oo. Bernardynów w Rzeszowie, ul. 

Sokoła 8 zostanie odprawiona Msza święta dla członków Wspólnot Katolickiej Odnowy 
Diecezji Rzeszowskiej.   
 

6. W miesiącu kwietniu 2020 r. nasza Wspólnota będzie organizować Seminarium Odnowy 
Wiary. Zapraszamy wszystkich chętnych, a szczególnie zachęcamy tych członków Wspólno-
ty, którzy jeszcze nie odbyli Seminarium Odnowy Wiary, do tego, aby przeżyć go we Wspól-
nocie. 
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