
Ewangelia na niedzielę 19.01.2020r.
J 1, 29-34
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Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: "Oto Baranek Boży, który
gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż,

który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie
znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi". Jan dał
takie świadectwo: "Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na
Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą,
powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na
Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On
jest Synem Bożym". /J 1, 29-34

8

Drodzy Rodzice!

Dla dzieci!

1.
2.
3.
4.

Jak mog dego dnia? Kto lub co mi w tym pomaga?
Jak mog wiadectwo o Jezusie?
Co mi przeszkadza w poznawaniu Jezusa, w zbli aniu si
Czy dzi kuj e zgodzi ój grzech?

Baranku Bo y, który g adzisz grzechy wiata. Zmi uj si

ę poznawać Jezusa każ
ę dawać ś

ż ę do Niego?
ę ę Jezusowi za to, ż ł się wziąć m

ż ł ś ł ę nad nami i obdarz nas pokojem.

G

Dzisiejsza Ewangelia to wiadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie. Na pierwszy plan
wysuwaj owa „Oto baranek Bo y, który g adzi grzechy wiata”. Który g adzi grzechy
wiata... Jezus zanurza si nym grzechów, w tym moich. Przyjmuje je na

siebie. On nie zna owiekiem solidarny i przyj

Dalej Jan mówi, e przedtem nie zna usa. Jest to powtórzone dwukrotnie. Przecie
wi ty, który si nego

wiadectwa o tym, e Jezus to Syn Bo y. Co to znaczy zna
ca? Mam Go poznawa y czas, nieustannie. To Duch wi ty mnie w tym umacnia,

mnie do tego uzdalnia.

ś
ą się sł ż ł ś ł

ś ę w Jordanie peł
ł grzechu, a jednak tak bardzo chciał być z czł ął

ten grzech na siebie.
ż ł Jez ż

Jan to kuzyn Jezusa. Dopiero Duch Ś ę ę pojawia, uzdalnia o do dania peł
ś ż ż ć Jezusa? Czy mogę go poznać
do koń ć cał Ś ę
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