
Uzupełnij: 1.  „To jest mój Syn umiłowany, Jego 
słuchajcie”.   2. Jezus przyszedł do Jana, żeby przyjąć od 
niego ...  3. „Jezus przyszedł z Galilei nad …” 4. „Otwarło 
się niebo i …  głos Ojca”.  5. „Tak godzi się nam wypełnić 
wszystko, co …”. 6. Gdy Jezus został … natychmiast 
wyszedł z wody 7. „A oto … Mu się niebiosa i ujrzał 
Ducha Bożego”. 8.  Chrzest w Jordanie – to pierwsze 
publiczne … Jezusa jako Króla i Zbawcy. 9. Gdy Jezus 
wyszedł z wody, otworzyły się …  10.  Jezus zanurza się 

w wody Jordanu,  jak w wody śmierci, … na siebie nasze 
grzechy. 11. Chrzest w Jordanie – to również pierwsze 
… objawienie całej Trójcy Świętej. 12. Duch Boży …              
na Jezusa jak gołębica 13. Jan Chrzciciel pierwszy 

rozpoznał w Jezusie … Mesjasza  

Papież Franciszek - … Prawdziwym światłem jest 

światło Pana, albo lepiej, On sam nim jest. On jest 
naszym światłem; światłem, które nie oślepia, ale 
towarzyszy i daje niepowtarzalną radość. To światło jest 
dla wszystkich i każdego powołuje. (...) U progu każdego 
dnia możemy przyjąć to wezwanie: «Powstań i świeć» 
(por. Iz 60, 1), idź  pośród wielu spadających gwiazd na 
świecie za jaśniejącą gwiazdą Jezusa. Idąc za nią, 
będziemy radośni, tak jak Mędrcy, (...) bo tam, gdzie jest 
Bóg, tam jest radość”. … „Kto pragnie iść w świetle, musi 
przekraczać samego siebie i szukać: nie można się 
zamknąć w sobie, bezczynnie czekać i patrzeć na to,             
co się dzieje wokół, ale trzeba się zaangażować 
całkowicie. Życie chrześcijanina to ciągła wędrówka 
pośród nadziei  i poszukiwania; to droga, którą, podobnie 
jak Mędrcy, trzeba kroczyć nawet wtedy, gdy gwiazda na 
chwilę zniknie nam z oczu. [06.01.2017-  uroczystość 

Objawienia Pańskiego – Anioł Pański]. . Miłość zawsze jest 

owocna. Miłość Boga jest zawsze owocna. Jeśli 
pozwolisz, by Pan w tobie działał, i przyjmiesz 

dary Pana, to sprawi, że dasz je innym. Pan zawsze idzie 
dalej… [Katecheza ,8.01.2020];         Św. Jan Paweł II  - 

Przed ponad tysiącem lat wody chrztu obmyły plemiona 
Słowian na polskiej ziemi... W piastowskich grodach 
dokonało się owo historyczne przeniesienie Ducha 
Świętego na polskie ziemie,  a zarazem zapalenie znicza 
Ewangelii na ziemi naszych praojców” (Jan Paweł II, 

Gniezno 1979). Stefan Kardynał Wyszyński – Czas 
to miłość! …Wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy owocem 

Ojcowej miłości. Nie byłoby nas na świecie … gdyby Bóg 
Ojciec każdego z nas nie umiłował pierwszy! On cię 
umiłował wcześniej, zanim jeszcze twoja matka ujrzała 
cię na swoich ramionach, zanim przytuliła cię do piersi. 
Wiedz, że nie jej miłość do ciebie była pierwsza,                
ale miłość Ojca niebieskiego, który wszczepił swoją 
miłość  w serce twej matki, a ona ci ją tylko przekazała. 
Dlatego jesteśmy wszyscy owocem miłości Ojcowej, 
Bożej. A na umocnienie tej prawdy posłał Bóg Syna 
swego, wołającego: Ojcze! Jako znak, że Ojciec miłuje. 
… Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości. 
(Jasna Góra, 15 sierpnia 1979).                        
Kiedy czytamy o chrzcie Pana Jezusa, jest już po Bożym 
Narodzeniu, ale Ewangelia ta jest dalej 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”. Miałem szczęście czytać kilka książek 
późniejszego Pana doktora, ale przyznam,                    
że najbardziej pamiętam to, co powiedział jako dziecko. 
… - 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 jest zawsze 
radosną nowiną.      [x J. Twardowski].                    
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się za dar chrztu,             

w którym obmyły mnie wody życia wiecznego … 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

  1    S   C  A  C  E x 

  2 x x x x x C H     T x x 

  3 x x x x J  R   N x x x x 

  4 x x Z  B  Z  I  Ł x x x 

  5 S  R  W  E  L   E x x 

  6 x x x O   S  C  O  Y x 

  7 x x x x x O T  O   Y  Y 

  8 x x x x O  J  W  E   E 

  9 x x x x N  E  I   A x x 

10 x x x x P  Z  J  U   C 

11 x x x x x P U  L  C   E 

12 x x x x x Z S  Ą   Ł x x 

13 x O  I   A  E  O x x x 
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Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca: "To jest 
mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie"  (Mk 9, 7)

   Mt 3, 13-17  
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby 
przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał 
Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie,                      
a Ty przychodzisz do mnie?" Jezus mu 
odpowiedział: "Ustąp teraz, bo tak godzi się nam 
wypełnić wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu 
ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, 
natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się 
nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego 
zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad 
Niego. A oto głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie". 
Chrzest w Jordanie to pierwsze publiczne objawienie 
Jezusa jako Króla i Zbawcy, a jednocześnie objawienie 
całej Trójcy Świętej. To początek działalności Jezusa                        
i szczyt działalności Jana Chrzciciela, który pierwszy 
rozpoznał w Jezusie obiecanego Mesjasza. Jezus 
zanurza się w wody Jordanu, jak w wody śmierci, 
przyjmując na siebie nasze grzechy. Niech dzisiejsze 
święto będzie dla nas okazją do dziękczynienia za dar 
chrztu, w którym obmyły nas wody życia wiecznego, 
czyniąc nas dziećmi Bożymi. [Halina Świrska, "Oremus" 
styczeń 2008, s. 53]; 

 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]                                          

Oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę                    

– Na naszych oczach pojawił się Ojciec Święty Jan 
Paweł II. Kiedy o nim mówimy, zapominamy o Janie 
Pawle I, ale nie zapomina o nim Jan Paweł II, który 
przyjął jego imię. – Jan Paweł I zapowiedział swoim 
uśmiechem następcę, który wniósł wielkie ożywienie         
w sprawy Boże. Pojawienie się poprzedników Jezusa 
zdarza się w naszym życiu. [x J.T.]. 

MODLITWA WIERNYCH:  Módlmy się -                                                       
1. - za  Kościół św.,  aby  dalej prowadził dzieło 

ewangelizacji, podtrzymywał je modlitwą, cierpieniem                      
i wewnętrzną wiernością względem woli Bożej – CIEBIE                          
2. – o Pokój na świecie i za sprawujących władzę, aby 

byli otwarci na naukę Chrystusa, Który rządzi 
sprawiedliwie i w pokoju- CIEBIE                                                        
3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy, pielęgniarki, aby Pan pociągnął  ich do wód 
Jordanu aby wyznali grzechy i oczyścili dusze- CIEBIE...      

4. Módlmy się za nas, tu obecnych, aby Maryja 
orędowała za nami, byśmy uznając się za grzeszników 

ponawiali wyrzeczenie się grzechu, uczynione już                         
na chrzcie – CIEBIE PROSIMY …                            
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;  
Przeczytaj w skupieniu, kilka razy święty tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował  Go dla ciebie Duch 
Święty.     II -  Meditatio : – Ukazała się dobroć 
i miłość Zbawiciela, naszego Boga – Święto dzisiejsze 
jest także „epifanią”, to znaczy objawieniem Bóstwa 
Jezusa, szczególnie uroczystym ze względu na 

bezpośrednią interwencję nieba. …- Czy dostrzegam, 
jaka to doniosła chwila, bo to mówi … sam Bóg - i to                         

w sposób bardzo uroczysty. Cała Trójca Przenajświętsza 
bierze udział w wielkim objawieniu na brzegach Jordanu: 
Ojciec daje słyszeć swój głos, składając świadectwo 
Synowi, Syn jest ukazany w Jezusie, Duch Święty 
zstępuje na Niego widzialnie. … Bóg mówi: „mój Syn 
umiłowany” – jak wyraźnie wskazuje na boską naturę 
Chrystusa. Duch Święty, którego Jezus posiada w pełni 
jako Syn Boga, ukazuje się nad Nim … w sposób 
widzialny; Bóg przemawia osobiście i publicznie: 
cały lud obecny słyszy Jego głos… - Chrzest Jezusa 

jest jakby urzędowym nadaniem Mu misji Zbawiciela. 
Ojciec i Duch Święty potwierdzają tożsamość Jezusa 
jako Syna Bożego i przedstawiają Go światu, aby świat 
przyjął Jego posłannictwo. W ten sposób historia 
zbawienia dokonuje się w Chrystusie z udziałem całej 
Trójcy Przenajświętszej. – Czy mam świadomość, że te 
wszystkie wydarzenia dotyczą również osobiście mnie ?- 
że Bóg mi objawił moje zbawienie w Chrystusie? …                        
że wskazał mi drogę zbawienia … - „Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne”. (J 3,16) … - Jak odpowiadam na to, że objawił 
się tak szczodrobliwie… - Czy słucham Psalmisty, kiedy 
mówi: „Oddajcie Panu, synowie Boży, oddajcie Panu 
chwałę Jego imienia, uwielbiajcie Pana ze świętą 
okazałością” (Psalm respons.).                                                        

III - Actio/oratio:- Pozwól Bogu zstąpić do swojego 

serca i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. 
Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. Może ci w tym 
pomóc modlitwa Psalmem: Zagrzmiał Bóg majestatu:                                
a w świątyni jego wszyscy wołają: „Chwała”(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: O. Gabriel od św. Marii 

Magdaleny, karmelita bosy, Żyć Bogiem, t. I, str. 223]          
Jan udzielał w Jordanie chrztu na odpuszczenie 
grzechów. Garnęły się do niego tłumy. Ludzie wyznawali 
swe winy, a następnie Jan zanurzał ich w wodzie …                         
W czasach Chrystusa mieszkańcy Palestyny mogli 
przyjąć dwa chrzty. Jeden z rąk Jana Chrzciciela, drugi                                          
z rąk Apostołów Jezusa. Na czym polegała różnica 
między jednym i drugim?   - Chrzest Jana można 

porównać do mycia naczynia. Chcąc aby ono było 
czyste, należy wysypać z niego zawartość, a następnie 
dobrze je wymyć. Otóż słuchacze Jana wyznając grzech, 
„wysypywali” zawartość swoich serc, a następnie 
wchodzili do wody, by je „wymyć”. Wychodzili na brzeg 
Jordanu z sercem czystym — ale pustym. Jan 
przygotowywał serca na wypełnienie łaską, ale nie miał 

mocy jej udzielania. - Chrzest ustanowiony jako 
sakrament przez Jezusa różni się zasadniczo od chrztu 

Janowego. Sakrament nie tylko oczyszcza, ale i wypełnia 
serca samym Bogiem. Serce zostaje zanurzone 
równocześnie w wodzie i w Imieniu Boga — Ojca                       
i Syna, i Ducha Świętego. Od chrzcielnicy człowiek 
odchodzi wypełniony najcenniejszą rzeczywistością, 
której ziemia ani nie posiada, ani nie rodzi, samym 
Bogiem […] Człowiek dopiero po wypełnieniu Duchem 
Świętym staje się chrześcijaninem w pełnym słowa 
znaczeniu. …[Ks. Edward Staniek]. KALENDARIUM:  - 
12 stycznia – pt.  – Wsp. św. Antoniego, opata –                      

(251-356). Po śmierci rodziców, sprzedał ojcowiznę,                              
a pieniądze rozdał ubogim. Udał się na pustynię w 
pobliżu Egiptu.. Jego żywot, spisany przez św. 
Atanazego, głosi, że Antoni musiał znosić wiele jawnych 
ataków ze strony szatana... Doznawał wtedy 
umacniających go wizji nadprzyrodzonych. … Sława                                    
i cuda sprawiły, że zaczęli ściągać uczniowie, pragnący 
poddać się jego duchowemu kierownictwu. W 311 r. 
Antoni gościł w Aleksandrii, wspierając duchowo 
prześladowanych przez cesarza Maksymiana 
chrześcijan… ok. 312 roku, udał się do Tebaidy, gdzie w 
górach odległych ok. 30 km od Nilu, spędził ostatnie lata 
życia.  [http://mateusz.pl/czytania/2020/20200117.html].  


