
Uzupełnij:  1. Jan przemówił do … 2. „Wszyscy snuli … w sercach”  3. „Ja was 
chrzczę wodą; lecz idzie … ode mnie” 4.   „On chrzcić was będzie … Świętym                
i ogniem”. 5. „któremu nie jestem godzien rozwiązać … u sandałów”                             
6. „Lud oczekiwał z …” 7. „To jest mój Syn ……- Jego słuchajcie” 8. „Duch Święty 
zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby …” 9. „Gdy /Jezus/ się modlił, …                       
się niebo” 10.     Jan Chrzciciel nie był … 11. Przez chrzest jesteśmy … w śmierci 
i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa - prawdziwie obdarowani życiem Bożym. 
12.  „Jezus także … chrzest”.    
 

- Oddajcie Panu chwałę i 
sławcie Jego potęgę. 
Kiedy czytamy o chrzcie 
Pana Jezusa, jest już po 
Bożym Narodzeniu, ale 
Ewangelia ta jest w 
dalszym ciągu świąteczna i 
szczęśliwa, jak śpiewana 

jeszcze kolęda.                                                                       
Woda, w której się 
kąpiemy, obmywa nie tylko 
nasze ciało, ale może 
obmywać i duszę. Pewien 
chłopiec, który dziś jest 

znanym lekarzem, powiedział przed laty : „ Kiedy się kąpię, to rodzę się, bo 
uważam, że myję nie tylko ciało, ale i duszę”. … Stary Testament mówi, że po 
śmierci ostatniego proroka niebo się zamknęło.   Tymczasem Jezus pokazuje, że 
nieba nie można zamknąć i łaska Boga jest ciągłym otwieraniem się nieba dla 
nas.  „A z nieba odezwał się głos”… -  Nie widzimy Boga, ale wciąż Go słyszymy, 
kiedy czytamy Ewangelię, kiedy wsłuchujemy się w glos swojego sumienia.  
Ewangelia zawsze jest radosną nowiną.   Sam Ojciec Niebieski powiedział : Oto 
kocham Jezusa.  – A my ? – Czy naprawdę Go kochamy ? … Czy  możemy 
powiedzieć, że w Jezusie mamy swoje upodobanie, że jest nam najbliższy, że 
widzimy Go w sprawach naszego całego życia ?  -  Jeśli ktoś może powiedzieć, 
że Jezus jest jego umiłowaniem, niech sprawdzi siebie i swoje sumienie wobec 
tekstów Ewangelii świętej.   
 [x Jan Twardowski, W świetle Ewangelii].   

Ponad wodami głos Pański, Pan ponad wód bezmiarem! Głos Pana potężny,                     
głos Pana pełen dostojeństwa. (Ps 29) 

MOJE POSTANOWIENIE: spróbuję czuwać i codziennie słuchać Słowa Bożego 

… zawsze wybierać dobro i piękno …  
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 Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego 
słuchajcie. (Mk 9,7)         Łk 3,15-16.21-22                                  

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do 
Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę 
wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać 
rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy 
cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, 
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby 
gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie.                                                  

Choć zdajemy sobie sprawę, że chrzest Jezusa był zupełnie inny niż nasz, 
dzisiejsze święto jest okazją, byśmy powrócili także do tajemnicy naszego chrztu 
– do chwili, gdy również do nas Bóg powiedział: „Jesteś moim synem 
umiłowanym, jesteś moją córką umiłowaną”. Zanurzeni w śmierci i 
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, zostaliśmy prawdziwie obdarowani życiem 
Bożym. Czy ono wciąż się w nas rozwija? Czy dialog Boga ze mną jest 
kontynuowany?  [O. C. Binkiewicz OP, „Oremus” - I - 2004, s. 43].

 Ojciec Franciszek: «„Nie każda miłość pochodzi od Boga, ale Bóg jest 
prawdziwą miłością... Bóg kocha zawsze, kocha pierwszy, bez względu na to, jak 
wielkimi bylibyśmy grzesznikami… Takie słowa jak miłość czy współczucie 
inaczej są rozumiane przez Boga, a inaczej przez ludzi. …. Miłość jest piękna ze 
swej natury, pięknie jest kochać, ale szczera miłość umacnia się i wzrasta w 
darze z własnego życia. … „Tego słowa miłość używa się tak często, że kiedy się 
je wypowiada, nie wiadomo już, co dokładnie oznacza. Czym jest miłość? 
Niekiedy myślimy o miłości z seriali. Nie, to nie wydaje się być miłością. 
Miłością może się wydawać entuzjazm dla jakiejś osoby, który z czasem 
gaśnie. Skąd pochodzi prawdziwa miłość? «Każdy, kto miłuje – mówi Jan – 
narodził się z Boga (...), bo Bóg jest miłością». Nie mówi: «Każda miłość jest 
Bogiem», ale «Bóg jest miłością»”. Jan wskazuje też na inną cechę miłości Boga: 
On pierwszy umiłował. … U Jezusa miłość do ludzi prowadzi do tego, że za nich 
cierpi, angażuje się w ich życie...  [Źródło: Homilia, 08.01.2016].                        

Jan Paweł II  - "Odnowienie swojej wiary w sposób bardziej dojrzały jest 

warunkiem pełnego i uczciwego uczestnictwa w Eucharystii, która stanowi centrum 
życia chrześcijańskiego i życia Kościoła … Wszystkim ochrzczonym życzę, … aby uczynili 
ze swego życia stałą ofiarę dla Boga w codziennym wypełnianiu przykazania miłości". 
[01.09.05]                                                                        
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Stefan Kardynał Wyszyński - Całym sercem życzę Wam, Dzieci 
Najmilsze, aby rok, który zaczynacie, był dla Was dalszym krokiem 
pogłębiającym waszą miłość ku Bogu i waszą wierność łasce. Aby Was 
zbliżał do wspaniałego progu Tysiąclecia … [DZIEŁA ZEBRANE TOM VIII, styczeń–lipiec 

1962 s.12-13].   

  Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                          
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby 
dyktował dla ciebie Duch Święty.                                                                                 
II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg 
mówi do mnie?" - - Celem przyjęcia chrztu jest udział w życiu samego Boga. Po 

chrzest wyciąga rękę ten, kto chce przekroczyć barierę śmierci, kto chce mieć pewność 
wiecznej przynależności do Boga. Dokonuje się to przez polanie lub zanurzenie człowieka 
w wodzie, z równoczesnym wypowiadaniem słów: „ja ciebie chrzczę /to znaczy zanurzam/ 
w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. W tym momencie serce człowieka zostaje nie tylko 
oczyszczone z wszelkiego grzechu, ale i wypełnione życiem Bożym. … - Sama tajemnica 
jakiegokolwiek życia jest dla nas zakryta. Nie znamy ani tajemnicy życia ukrytej w 
nasieniu maku, ani tajemnicy życia promieniującej z paproci, ani tej, którą nosi w sobie 
biedronka czy ludzkie serce. Tym bardziej nie znamy tajemnicy życia Bożego. Co najwyżej 
obserwujemy, w pewnej mierze poznajemy, objawy życia oraz rządzące nim prawa.- Jako 
dzieci Boże, razem z życiem nadprzyrodzonym otrzymujemy na chrzcie świętym 
pewne prawa, które wyróżniają nas spośród milionów ludzi nieochrzczonych. Te właśnie 
prawa odsłaniają nam rąbek tajemnicy owego życia, jakie Bóg w nas zapoczątkował. - 
Pierwszym z nich jest prawo mówienia Bogu — „Ojcze”. … Bóg objawia nam siebie 
jako Ojca, i to zawsze dobrego, nawet wówczas, gdy my jako dzieci okażemy się tego 
niegodni. Od chrztu modlitwa ma charakter rozmowy rodzinnej. …- Zastanowię się, czy 
rzeczywiście modlę się jak ufne dziecko do kochającego Ojca… -  Ochrzczony otrzymuje 
również prawo spożywania pokarmu nieśmiertelności. Życie Boże zapoczątkowane w 
człowieku na chrzcie ma się rozwijać i osiągać pełnię dojrzałości. Do tego jest potrzebny 
Boski pokarm ustanowiony przez Jezusa Chrystusa w Wieczerniku. Komunię świętą ma 
prawo przyjąć każdy, kto jest ochrzczony i nie stracił łaski uświęcającej. … - Czy dbam o 
życie w łasce, jak często się spowiadam… ? - Trzecim prawem jest prawo do wsparcia 
ze strony wspólnoty kościelnej… Chrześcijanin należy do parafii … i ta parafia jest za 
niego odpowiedzialna. Wspólnota ma wspierać w rozwoju życia religijnego, oraz podzielić 
się, gdyby zabrakło [komuś] środków do życia …- Czy pamiętam, że gdzie dwóch, albo 
trzech się modli, tam Bóg jest między nimi… - czy modlę się za swoich współbraci w 
Chrystusie?- czy czasami chociaż pomagam materialnie współbraciom w potrzebie, czy 
składam ofiary na ten cel? … - Czwarte prawo dotyczy dziedziczenia dóbr, jakie 
posiada nasz Ojciec niebieski. Każde dziecko ma prawo do udziału w dobrach swoich 
rodziców. Podobnie Bóg obiecuje swoim dzieciom dziedziczenie wszystkich Jego dóbr. A 
ponieważ cały świat jest Jego własnością, cały będzie i naszym dziedzictwem. …  A 
biorąc pod uwagę przyszłość, czekamy na udział w szczęściu samego Boga.  … 
 III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić 
Mu o przeżyciach,   rodzi  w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: 
Pan zasiadł nad potopem, Pan jako Król zasiada na wieki. (Ps 29)                                                        
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia 
Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Pan ześle pokój 
swojemu ludowi (Ps 29)    [z „Prawa człowieka ochrzczonego”,  ks. Edward Staniek].  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                 

Niedziela Chrztu Pańskiego  –                                         

.          10  Stycznia 2016r.                                             
                                                            

1. Dzisiejsze święto Chrztu Pana Jezusa w Jordanie kończy liturgiczny okres  
Bożego Narodzenia. Po każdej Mszy św. członkowie Parafialnego Zespołu  
„Caritas” kwestują przed kościołem na dzieła miłosierdzia naszej parafii. „Bóg 
zapłać” za każde wsparcie!                                                                       
2. Dziś o 16.30 spotkanie członków Żywego Różańca połączone z wymianą 
tajemnic. Bezpośrednio po spotkaniu o g. 17.15 wspólne nabożeństwo 
różańcowe. Zachęcamy do uczestnictwa.                              

3. We wtorek, 12 stycznia na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w int. 
naszego Ks. Proboszcza z racji przypadających tego dnia Jego imienin.                        
Po Mszy św. będzie możliwość złożenia życzeń Solenizantowi.                    Przed 
Mszą św. na godz. 17.30 zapraszamy wszystkich do wspólnego kolędowania 
przy Żłóbku Dzieciątka Jezus.                             

4.  W następną niedzielę o godz. 16.00 Msza św. inicjacji eucharystycznej dla 
dzieci i ich Rodziców przygotowujących się do I Komunii Św.                             
5. Kolęda w najbliższym tygodniu:                                           
jutro, 11.I.- ul. Szymczaka 5, 6, i 8 oraz ul. Bema 72 i 74;                                           
we wtorek, 12.I.- ze względu na imieniny Ks. Proboszcza – kolędy nie będzie;                            
w środę, 13.I.- ul. Bema 76, 81, 83, 87 i 91 ;                                                             
w czwartek 14.I.- ul. Bema 65 i 69, ul. Prądzyńskiego 23 oraz Kasprzaka 90;                             
w piątek, 15.I.- ul. Kasprzaka 92, Grabowska 4 oraz Al. Prymasa Tysiąclecia 85; 
W następny poniedziałek, 18.I.- Al. Pr. Tysiąclecia 87 i 89 oraz Grabowska 6 i 8;
 Kolęda odbywa się od poniedziałku do piątku od 16.30 do 21.00. 
Tradycyjnie prosimy bardzo mieszkańców wymienionych bloków o pomoc w 
rozwieszeniu powiadomień o planowanej kolędzie. Powiadomienia są do odbioru 
po Mszy św. w zakrystii.                                                         
„Bóg zapłać” za pomoc!                                               

Ile ludzi przybiegło do rzeki, ilu się razem kąpało !  … Czy tylko chcieli umyć 
plecy, włosy, szyję i zęby ? Czy tylko wszyscy wołali : - Święty Janie, umyj nam 
gęby, podbródki, chudszym wystające żebra, wodą błyszczącą w słońcu, jakby 
była ze srebra ! ?                                                   
Tylu ludzi zbiegło się do rzeki …  Tym, co teraz powiem, wszystkich wzruszę: 
chcieli umyć nie tylko ciało, ale także zaniedbane dusze.  – Nagle Jezus w rzece 
przystanął wśród brudasów jasny jak anioł. Kiedy  przyjdzie kąpać się w rzece, 
miednicy, łazience, jeziorze, - Ty, Który mówisz wprost z Nieba, obmyj nam 
serca, Boże… A serce pamiętać każde musi, by nie dokuczać mamusi.                      
[ x. Jan Twardowski]. 


