
17. Ja jestem światłością świata 

A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: „ JA  JESTEM  
ŚWIATŁOŚCIĄ  ŚWIATA.  KTO IDZIE ZA MNĄ,  NIE BĘDZIE CHODZIŁ  
W  CIEMNOŚCI,  LECZ  BĘDZIE  MIAŁ  ŚWIATŁO  ŻYCIA .” 
          Jan 8, 12 



Sakrament chrztu świętego 
Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka .......................................od urodzenia. Uczniowie 
jego zadali Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził............................... - on czy jego rodzice?” 
Jezus odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły 
sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, 
kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata”. To powie- 
dziawszy spluną na ziemię, uczynił  błoto ze śliny i nałożył je na oczy  ............................., i rzekł do niego: 
„Idź obmyj się w sadzawce Siloam” - co tłumaczy : ..................................... . On więc odszedł, obmył się  
i wrócił .................................... . A  sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili:  
„Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?” Jedni twierdzili: „Tak to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest 
tylko do tamtego podobny”. (...)  
  Jezus(...) spotkawszy go rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?” On odpowiedział:  
„A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?” Rzekł do niego Jezus: „Jest  nim Ten, którego widzisz  
i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: ........................... , Panie”, i oddał Mu pokłon.  
            Jan 9, 1-9;35-38 

W sakramencie chrztu zostaliśmy  
zanurzeni w Chrystusie, byśmy  
razem z Nim mogli wkroczyć  
w nowe życie. 
 
Czy wyrzekasz się grzechu,  
aby żyć w wolności  
dzieci Bożych? 
……………….. 
Czy wyrzekasz się 
wszystkiego,  
co prowadzi do zła,  
aby cię grzech  
nie opanował? 
………………. 
Czy wyrzekasz się  
szatana, który jest  
głównym sprawcą  
grzechu? 
………………... 

              Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, 
         Stworzyciela nieba i ziemi? 
         .......................................... 
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, a naszego 
Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, 
który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? 
        ............................................ 
Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, 
obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie  
ciała i życie wieczne? 
       .............................................. 


