
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”.    

Ojciec Franciszek: -„ Jeśli nie porzucimy naszych 

roszczeń, naszych próżności, naszej zawziętości, 
naszego dążenia do bycia pierwszymi, może 
przydarzy nam się czcić kogoś lub coś w życiu, ale 
nie będzie to Pan! Jeśli natomiast porzucimy nasze 

roszczenia do samowystarczalności, jeśli uczynimy 
siebie małymi wewnętrznie, wtedy na nowo odkryjemy 
cud adoracji Jezusa. Ponieważ adoracja wymaga pokory 
serca” … Magowie uniżają się przed bezprecedensową 
logiką Boga, przyjmują Pana nie takim, jakim Go sobie 
wyobrażali, lecz takim, jakim jest, małym i ubogim. Ich 
padanie na twarz jest znakiem tych, którzy odkładają na 
bok swoje własne idee i czynią miejsce dla Boga.                  
Do tego trzeba pokory.[z rozważania Na Anioł Pański,  06.01. 

2022]; …Wiara wymaga współczucia i miłosierdzia – 
nie zapominajmy o tym stylu Boga: bliskość, współczucie 
i czułość. Wiara zachęca do gościnności… w słowach 25 

rozdziału Ewangelii św. Mateusza (por. w. 31-46). … Jezus 
uroczyście potwierdza, że jest obecny w przybyszu,                  
w uchodźcy, w tym, który jest nagi i głodny. A program 
chrześcijański polega na tym, aby być tam, gdzie jest 
Jezus. Tak, ponieważ program chrześcijański, jak pisał 
papież Benedykt – „jest sercem, które widzi” (Enc. Deus 

caritas est, 31).[z przem. w Mitylenie 05.01.2022];             

Św. 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]                                                                                    
Bł. 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].                                                                    
- 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].    
 MOJE POSTANOWIENIE:  Podziękuję  Bogu 

za dar chrztu świętego i będę wszystkie sprawy 
przedstawiał(a) Bogu na modlitwie… 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

 

1 W  Z  S  K   H x 

2 x D   Y   Y x x x 

3 x M   N  E  S  Y 
4 x x x D U    M x x 

5 x R   M   A x x x 

6 x N  P I  C   M x 

7 x U   Ł   A  Y x 

8 x x x G O  Ę  I  A 
9 x x O  W  R  Y  O 

10 M  S  A  Z  M x x 

11 x x Z  N  R  E  I 
12 x P   Y   Ł x x x 
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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 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. Cezary Binkiewicz OP, „Oremus” 

styczeń 2004, s. 43 

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, W świetle Ewangelii]                               

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

MODLITWA WIERNYCH -                     
1. Módlmy się za Ojca Świętego, wszystkich  Biskupów                         
i Księży aby dalej prowadzili dzieło ewangelizacji, 
podtrzymywali je modlitwą, cierpieniem   i wewnętrzną 
wiernością względem woli Bożej - CIEBIE PROSIMY…                                                                                           
2. Módlmy się  za rządzących państwami, aby widzieli 
Boga we wszystkich sprawach naszego całego życia …                            
3. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, 
ich rodziny, lekarzy, pielęgniarki, aby Maryja orędowała 
za nimi i aby uznając się za grzeszników  ponawiali 
wyrzeczenie się grzechu, uczynione już na chrzcie - …                   
4. Módlmy się aby Bóg pociągnął  również nas do wód 

Jordanu aby wyznać nasze grzechy i oczyścić nasze 
dusze - CIEBIE PROSIMY…  –  Wysłuchaj nas Panie …  

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                    
I – Lectio - Czytaj z wiarą święty tekst Ewangelii,                        
jak gdyby dyktował go 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: Jak liczne są dzieła Twoje, 

Panie! Ty wszystko mądrze uczyniłeś, ziemia jest 
pełna Twoich stworzeń. ... (z Ps 104);                                                          
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia: Chwal i błogosław, 
duszo moja, Pana  (Ps104);                        

[z „Prawa człowieka ochrzczonego”,  ks. Edward Staniek].    


