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 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 został 
posłany, aby zaświadczyć o światłości. 
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: 
«Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». 
Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» 
Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas 
wysłali? Co mówisz sam o sobie?» 
Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». 
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, 
skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» 
Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po 
mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». 
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. 
 

                                                                                                                                                       J 1, 6-8. 19-28 

Zadanie: 

św. Jan Chrzciciel towarzyszy nam w tym czasie Adwentu. To on jest  głównym bohaterem dzisiejszej 
Ewangelii. Jak czytamy: "Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy 
uwierzyli przez niego." Jan daje świadectwo o Jezusie, mówi innym, że Jezus jest kimś ważnym i 
wyjątkowym, godnym czci, itd. Głosząc nad rzeką Jordan nadejście Jezusa, wzywa ludzi do 
nawrócenia.  

W ramach dzisiejszego zadania proszę: 

1) zastanowić się wspólnie i porozmawiać z najbliższą rodziną na poniższe tematy: 

a) Kim dla mnie/ dla nas jest Jezus?  

b)Kto mówi mi o Jezusie ( np. w szkole, w domu, w kościele, w mediach)? Czy im wierzę? Czy ich 
słucham? Komu ufam? 

c) Jak wygląda moje przygotowanie do I Komunii Świętej? Czy jestem co niedzielę na Mszy Świętej? 
Jeśli nie mogę być w kościele, czy uczestniczę we Mszy poprzez transmisję? Czy modlę się 
codziennie? Czy czytamy wspólnie Ewangelie niedzielne i o nich rozmawiamy? itd. 

2) Bądź świadkiem Jezusa! W najbliższym tygodniu powiedz komuś ( komuś z rodziny lub 
kolegom/koleżankom) o Jezusie. 

 

Pamiętaj o sercach! O prezencie dla Jezusa z okazji Jego narodzin! 


