27 grudnia
wspomnienie dobrowolne św. Jana Apostoła i Ewangelisty
- patrona aptekarzy, wzywanego w chorobach nóg i kolan, padaczce,
poparzeniach i zatruciach

Święty Jan, apostoł, syn Zebedeusza rybaka, urodził się w Betsaidzie w
Galilei. Był bratem Św. Jakuba zwanego "starszym". Podobnie jak jego
brat i ojciec trudnił się rybołówstwem. Jan, jak wszyscy pobożni żydzi,
oczekiwał nadejścia Mesjasza. Gdy więc usłyszał, że nad Jordanem
pojawił się człowiek nawołujący do pokuty, którego lud uważa za
obiecanego Mesjasza, udał się tam niezwłocznie. Okazało się jednak, że
był to Jan Chrzciciel, przy którym jakiś czas pozostawał, słuchając jego
nauki.
Pewnego dnia, kiedy w swej łodzi wraz z bratem Jakubem naprawiał sieci,
przechodził tamtędy Pan Jezus i zawezwał ich, by poszli za Nim. Jan
usłuchał wezwania i został Jego uczniem i apostołem.
Jego też najwięcej Jezus umiłował, z powodu niezwykłej czystości serca i
bezgranicznego przywiązania do swego Mistrza. Jan był powiernikiem
świętych tajemnic Jezusa. On był z Piotrem i Jakubem świadkiem
przemienienia Jezusa na górze Tabor, On był z Jezusem w ogrodzie
Oliwnym.
W czasie ostatniej wieczerzy, jego Jezus powiadomił o zdradzie Judasza.
Janowi Zbawiciel na chwilę przed śmiercią na krzyżu powierzył swoją
Matkę. Jan wraz z Maria i Magdaleną był pod krzyżem w chwili konania
Jezusa i to on zdjął Go z krzyża, a potem brał udział w złożeniu do grobu.
Jako pierwszy poznaje zmartwychwstałego Chrystusa nad jeziorem
Genezaret i powiadamia o tym Piotra.
Gdy po Wniebowstąpieniu Pańskim Piotr i Jan poszli do świątyni,
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uzdrowili w imię Jezusa chromego. Pojmano ich za to i stawiono przed
wysoką radą, która, aby nie robić rozgłosu poleciła, ich wypuścić,
przykazując im równocześnie, aby więcej nie nauczali o Jezusie. Kiedy
jednak nie zaprzestali działalności ewangelizacyjnej, wtrącono ich
ponownie do więzienia, ale anioł uwolnił ich w nocy. Wkrótce udali się do
Samarii, gdzie powstała gmina chrześcijańska. Tam przebywali przez kilka
lat, głosząc Słowo Boże i chrzcząc nowo nawróconych. Potem Jan udał się
w podróż ewangelizacyjną jeszcze do innych krajów, przebywał między
innymi też w Efezie. Jak podają niektórzy biografowie, Matka Boża
podróżowała z nim wszędzie.
Na koniec należy też przypomnieć, że Jan był autorem Ewangelii, trzech
Listów i Apokalipsy. Czas napisania Ewangelii przypada na lata 70-98, co
wskazuje na to, że wówczas św. Jan miał ok. 85 lat. Zmarł w Efezie 27
grudnia 104 roku od narodzenia Jezusa.
W ikonografii św. Jan jest przedstawiany jako stary Apostoł, czasami jako
młodzieniec w tunice i płaszczu, rzadko jako rybak. Najczęściej występuje
w scenach będących ilustracjami tekstów Pisma św.: jest jedną z
centralnych postaci podczas Ostatniej Wieczerzy, Jan pod krzyżem obok
Maryi, Jan podczas Zaśnięcia NMP, Jan na Patmos, Jan i jego wizje
apokaliptyczne. Jego atrybutami są: gołębica, kielich z Hostią, kielich
zatrutego wina z wężem (wąż jest symbolem zawartej w kielichu truciznyjadu), kocioł z oliwą, księga, orzeł w locie, na księdze lub u jego stóp,
siedem apokaliptycznych plag, zwój.
Modlitwy:
Oświeć łaskawie, Panie Jezu Chryste, Twój Kościół święty, aby naukami
św. Jana Apostoła i Ewangelisty oświecony, przyjść mógł do dóbr
wiecznych. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i
na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.
Jezu Zbawicielu nasz, Tyś pozwolił Janowi św. spoczywać na piersiach
Swych przy ostatniej wieczerzy, aby wynagrodzić go za niewinność serca i
nadzwyczajne przywiązanie do Swej osoby. Racz łaskawie i mnie udzielić
podobnie gorącej miłości, abym tak jako św. Jan kochał(a) Cię
prawdziwie, kochał(a) Twoją świętą naukę, szedł (szła) wszędzie za Tobą,
nie lękając się szyderstw i złośliwości ludzkiej, a nawet cierpień i mąk dla
Wiary i Imienia Twojego świętego. O wielki Apostole, któryś szedł za
pojmanym Jezusem śmiało aż na górę Kalwarii, i stałeś z Maryją i
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niewiastami pod krzyżem umierającego Zbawiciela, tyś w nagrodę swej
wierności i miłości został oddany w opiekę Najświętszej. Maryi Pannie.
Uproś mi, błagam Cię, miłość krzyża, aby był przewodnikiem i światłem
życia mego, i oddaj mię Matce Najświętszej w opiekę, i abym pod Jej
macierzyńską strażą bezpiecznie przepłynął (przepłynęła) przez to życie
do szczęśliwego porta wieczności. Amen.
Litania do św. Jana Apostoła
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Apostołów módl się za nami
Święty Janie, synu Zebedeusza,
Święty Janie, synu Gromu,
Święty Janie, Rybaku z Galilei,
Święty Janie, Bracie Jakubowy,
Święty Janie, Uczniu św. Jana Chrzciciela,
Święty Janie, powołany przez Chrystusa Pana do Grona Dwunastu,
Święty Janie, Umiłowany Uczniu Mistrza z Nazaretu,
Święty Janie, wiernie słuchający Dobrej Nowiny,
Święty Janie, wspaniały Apostole,
Święty Janie, świadku wskrzeszenia córki Jaira,
Święty Janie, oglądający jaśniejące Oblicze Pana przemienienia na górze
Tabor,
Święty Janie, spoczywający na piersi Chrystusa w czasie Ostatniej
Wieczerzy,
Święty Janie, przyjmujący Ciało i Krew z Rąk Chrystusa,
Święty Janie, wybrany do czuwania w Getsemani,
Święty Janie, trwający z Matką Bolesną przy konającym
Zbawicielu na Golgocie,
Święty Janie, słuchający ostatnich słów Boga – Człowieka,
Święty Janie, Opiekunie Matki Chrystusa,
Święty Janie, biegnący do Grobu w poranek wielkanocny,
Święty Janie, trwający na modlitwie w Wieczerniku przed
Zesłaniem Ducha Świętego,
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Święty Janie, autorze natchniony Ewangelii,
Święty Janie, piszący listy i Apokalipsę,
Święty Janie, Sługo Zbawiciela,
Święty Janie, Patronie Emerytów i Rencistów,
Święty Janie, Orędowniku nasz u Tronu Bożego,
Święty Janie, Wzorze życia świętego,
Święty Janie, Patronie nasz,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P. Wspomóż nas, możny Patronie.
W. Bo w Tobie pokładamy ufność.
Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, który dałeś ludziom Swego Jedynego
Syna, w Jego Imię i za wstawiennictwem Świętego Jana Apostoła,
prosimy pokornie, abyś raczył wysłuchać modlitwy Kościoła
Chrystusowego, naszej parafii i każdego, kto się Twej woli poddaje.
Amen.
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