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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, [z tego],
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 w 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. 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 wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo
zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie
Ojca, [o Nim] pouczył.
Wizja życia zawarta w Piśmie Świętym niesie ze sobą światłość i nadzieję, a ciemność
i beznadzieja nie mogą jej przezwyciężyć. Czy doświadczasz, że Słowo przynosi światło
do twojego życia, nadaje mu sens i kierunek? Gdy jakieś życiowe ciemności próbują
przesłonić światło w twoim życiu, czy wierzysz, że relacja z Jezusem pomoże ci je
przezwyciężyć? Fragment Pisma Świętego twierdzi, że kto przyjmuje Słowo, ten
otrzymuje moc i wiarę, by doświadczać obecności Boga, widzieć Jego działanie, a przez
to nie ulegać pokusom czy poczuciu beznadziei. Możesz się zapytać, czy przyjmujesz
Słowo w swoim życiu i widzisz Jego działanie, czy tylko słuchasz i nic poza tym się nie
zmienia. Ewangelia zaprasza cię do przyjmowania Słowa. Proś o gotowość do
przyjmowania i wypełniania tego, co Bóg przygotował w twoim życiu.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy masz świadomość, że czytając Pismo Święte, przebywasz
z Bogiem? Czy chcesz poświęcać swój czas na przebywanie z Nim? W Słowie jest
życie, czy chcesz poznawać to życie, które Bóg przez Biblię chce ci ukazać?
Do wykonania: Każdego dnia przeczytam fragment Pisma Świętego.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

03.01 (poniedziałek) Wspomnienie św. Genowefy, dziewicy, patronki Paryża

Urodziła się ok. 422 roku w Nanterre pod Paryżem. Kiedy rozeszła się wieść, że nadciągają wojska
Attyli, mieszkańcy Paryża zaczęli się przygotowywać do ucieczki. Genowefa przekonała ich, że
mogą odwrócić karę Bożą przez post i modlitwę i w ten sposób zapewnić sobie opiekę niebios.
Wydarzenia, które nastąpiły, potwierdziły przepowiednie, gdyż barbarzyńcy nagle zmienili
kierunek marszu. Życie św. Genowefy było ascetyczne i pełne poświęcenia. Umarła w roku 512.
04.01 (wtorek). Wspomnienie św. Elżbiety Anny Seton, wdowy
Właśc. ang. Elizabeth Ann Bailey Seton (ur. 28 sierpnia 1774, zm. 4 stycznia 1821) Św. Elżbieta Anna
Seton jest pierwszą kanonizowaną świętą urodzoną w Stanach Zjednoczonych. Była Założycielką
amerykańskich SióstrMiłosierdzia św. Józefa i jest uznawana za pionierkę szkolnictwa katolickiego,
która utorowała drogę systemowi katolickich szkół parafialnych w Stanach Zjednoczonych. 25
marca 1850 r. Siostry Miłosierdzia św. Józefa z Emmitsburga przyłączyły się do założonego we
Francji Zgromadzenia SióstrMiłosierdzia św. Wincentego a Paulo.
05.01 (środa) Wspomnienie św. Jana Nepomucena Neumanna, biskupa
Pochodził z Czech i tamże w 1831 wstąpił do seminarium duchownego. Rozpoczął studia
teologiczne na Uniwersytecie w Pradze. Interesował się też astronomią i botaniką. Jego biskup
diecezjalny odmówił święceń z powodu zbyt dużej liczby księży w jego diecezji. Szukał więc
w całej Europie biskupa, który mógłby dokonać tego obrzędu, a za namową biskupa misyjnego
Frederica Baragi skierował prośbę do biskupów Ameryki. Udał się do Stanów Zjednoczonych i
tam przyjął święcenia z rąk ordynariusza Nowego Jorku. Pracował m.in. wśród niemieckich
imigrantów w okolicach Nowego Jorku. W 1842 złożył śluby w zakonie redemptorystów. W
marcu 1852 został mianowany biskupem Filadelfii. Sakry udzielił arcybiskup Baltimore Francis
Patrick Kenrick, prymas Stanów Zjednoczonych. Był znakomitym organizatorem sieci szkół
katolickich. Za jego rządów szkoły te wzrosły liczebnie od jednej do ok. dwustu. Założył też wiele
gazet i czasopism katolickich, opublikował dwa katechizmy i tłumaczenie Biblii na język niemiecki.
06.01 (czwartek) Uroczystość Objawienia Pańskiego. Uroczystość
Objawienia Pańskiego jest określana także terminem pochodzenia wschodniego: „Epifania”. W
interpretacji ojców Kościoła święto Objawienia wspomina powołanie wszystkich ludów do
zbawienia, również pogan, których przedstawicielami są mędrcy przybyli ze Wschodu. Tradycja
ludowa widziała w trzech postaciach mędrców oddających cześć Dziecięciu symbol różnych ras i
nacji, uważając ich za potomków Sema, Chama i Jafeta, synów Noego, a także egzemplifikację
trzech etapów życia ludzkiego.
07.01 (piątek) Wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera
Urodzonypomiędzy 1170 a 1175 r. w pobliżuBarcelony (Hiszpania),w starej szlacheckiej rodzinie
katalońskiej Penyafort. Był spokrewniony z królem Aragonii. W Bolonii ukończył prawo kościelne
irzymskie. Już jakodwudziestoletni młodzieniec wykładał filozofię w Barcelonie. W tym też czasie
wydał swoje pierwsze monumentalne dzieło „Summę prawa”, podręcznik dla studentów
prawa. Pracował żarliwie nad nawróceniem Maurów i Żydów, a równocześnie opracowywał
dzieło zawierające wskazówki dla spowiedników. Został wezwany przez papieża Grzegorza IX do
Rzymu, by objąć urząd kapelana pałacu apostolskiego. Stał się osobistym spowiednikiem i
doradcą papieża. Zebrał wszystkie obowiązujące w jego czasach dekrety biskupów rzymskich w
jednym dziele, które Stolica Apostolska zatwierdziła bullą „Rex Pacificus”. Powstał w ten sposób
zbiór prawa kanonicznego tzw. Decretales Gregorii IX. W 1238 r. wybrano go generałem
dominikanów. Zorganizował studium do nauki języka arabskiego i przyczynił się do rozwoju misji
na terenach Afryki Północnej. Pomimo bardzo czynnego życia i praktyk pokutnych, którymi trapił
swoje ciało, dożył 100 lat. Jego relikwie spoczywają w Barcelonie, w kościele Dominikanów. 29
kwietnia 1601 r. został zaliczony do grona świętych.

