
Uzupełnij:  1. Zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego …  2. Wszyscy snuli …                      
w sercach co do Jana 3. Jan powiedział „Jezus chrzcić nas będzie Duchem Świętym i …” 4.  Duch 
Święty zstąpił na Jezusa, w postaci cielesnej niby …  5. Jan powiedział, że nie jest godzien … 
rzemyka u sandałów Jezusa   6. Niebo się … i Duch Święty zstąpił na Jezusa 7. Chrzest Jezusa 
kieruje naszą uwagę na nasz … chrzest.  8. Jan powiedział „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie … ode 
mnie”  9. Jan przemówił do … 10. Gdy Jezus się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty …na Niego  
11. Także do nas, jako … dzieci Ojca, skierowane są słowa: Tyś jest mój syn umiłowany... córka 
umiłowana... 12. Jezus także przyjął chrzest … 

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 ?                   
-  [x Jan Twardowski].                                                                                                         
Jako dzieci Boże, 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”… 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… Trzecim prawem jest prawo do wsparcia ze 
strony wspólnoty kościelnej, która przyjmuje członka w swoje szeregi... 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... [Ks. Edward Staniek];     

MOJE POSTANOWIENIE: Podziękuję  Bogu za dar chrztu świętego i będę 
wszystkie sprawy przedstawiał(a) Bogu na modlitwie… 
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Jan powiedział: Idzie mocniejszy ode mnie; On będzie was chrzcił Duchem Świętym 
i ogniem (Łk 3, 16);  Łk 3,15-16.21-22                      

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest 
on 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. Cezary Binkiewicz OP, "Oremus" styczeń 2004, s. 43];     

 Ojciec Franciszek  -„Jeśli nie kochasz brata, nie możesz kochać Boga”.  - Wiara daje siłę 

potrzebną do modlitwy za wszystkich, również za nieprzyjaciół. Ona nie pozwala, 
aby rosły w nas uczucia zazdrości i zawiści oraz skłonność do plotkowania. ... 
Ludzie zrodzeni z Boga są zdolni do zwyciężania ducha świata, który jest 
kłamcą. Jest duchem pozorów, bez istotnej treści, podczas, gdy Duch Boży jest 
prawdomówny. Nie głosi rzeczy wymyślonych. Mówić i czynić jest dla Niego tym 
samym. Pobudza On do czynienia dobrych rzeczy w konkrecie życia 
codziennego, a konkretny jest przede wszystkim drugi człowiek. … „Jeśli nie 
jesteś zdolny do kochania Boga w konkrecie, nie jest prawdą, że Go kochasz. 
Duch tego świata jest duchem podziału i kiedy wmiesza się w rodzinę, 

wspólnotę, w społeczeństwo, zawsze tworzy podziały: zawsze. A kiedy podziały rosną, 
przychodzi nienawiść i wojna” ... – „Ducha świata zwycięża się duchem wiary: wierząc,                      
że Bóg jest w moim bracie, w mojej siostrze. Zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest 
nasza wiara. Tylko zachowując wiarę, można podążać tą drogą – Nie chodzi o ludzkie 
myślenie w kategoriach dobrych intencji: to niczemu nie służy. Owszem, pomaga, ale nie 
służy w tej walce. Tylko wiara daje nam siłę… aby modlić się za wszystkich … [z Domu św. 

Marty,  10.01. 2019];   św. Jan Paweł II - Mur, który wznosi się dzisiaj w sercach, mur, który 

dzieli Europę, nie runie bez nawrotu do Ewangelii. Bez Chrystusa nie można budować 
trwałej jedności. Nie można tego robić odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły 
narody i kultury Europy, i od wielkiego bogactwa minionych wieków. Jakże można liczyć 
na zbudowanie „wspólnego domu” dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień 
wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej 
będącej owocem miłości Boga? … [Homilia podczas Mszy św. z ok. 1000-lecia śmierci                                        
św. Wojciecha – Gniezno, 3.VI.1997].   

1 x S  U  H  J   E 
2 x D  M  S  Y x x x 

3 O   I  M x x x x x 

4 x G  Ł  B   A x x 

5 x x R O  W  Ą   Ć 
6 x O  W  R  Y  O x 

7 x W  A S  Y x x x x 

8 M   N  E    Y x 

9 W   Y  T    H x 

10 x x Z S  Ą   Ł x x 

11 P   Y  R  N   H 
12 x J  N   Y x x x x 
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Stefan Kardynał Wyszyński – … "Przykazanie miłości bliźniego musimy odnieść        

do wszystkich. Mniejsza  z tym, czy wierzą czy nie wierzą, czy nas kochają czy nie. 
Wszyscy mają prawo do naszej miłości".  [http://stefwysz.blogspot.com/2010/09/nowenna];

 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                           
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował                       
go dla ciebie Duch Święty: To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany 

mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie 
narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego                           
na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą 
ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego 
pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę                             
i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś 
otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych,                         
co mieszkają w ciemności”.  (Iz 42,1-5);                                                                        
II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"…-  

Prorok Izajasz ukazuje cechy i zadania tajemniczego sługi Boga. To człowiek napełniony 
Duchem Boga, przez Boga powołany i kształtowany. W swej postawie wobec innych pełen 
delikatności i łagodności tak, że człowiek w swej biedzie i kruchości podobny                                     
do dogasającego knotka czy trzciny nadłamanej nie musi się go lękać… Będzie ocalony.  
Nie musi krzyczeć ani się wydzierać, aby ogłosić z mocą i utrwalić Prawo na ziemi.                         
On niewidomym przywróci zdolność widzenia, jeńców wypuści z zamknięcia … 
wyprowadzi na wolność w życiodajną przestrzeń światła. - Takim sługą Bożym jestem                            
od chwili chrztu świętego. Czy o tym pamiętam? - Czy pamiętam, że to przywilej, 
wyróżnienie, dar a jednocześnie zadanie do wypełnienia, do wykonania? Czy czuję się 
przez Boga powołany i kształtowany? - Czy temu kształtowaniu poddaję się każdego 
dnia? - Czy w życiu publicznym unikam podnoszenia głosu, krzyku, wydzierania się?                          
- Czy swoje racje, argumenty potrafię przedstawić normalnym, spokojnym głosem?                                 
- Jakie są moje postawy wobec ludzi podobnych do nadłamanej trzciny czy knotka                             
o nikłym płomyku: pełne delikatności i łagodności czy przemocy  i brutalności?                        
- Robię wszystko, aby życie ocalić czy zniszczyć? Czy cenię sobie, szanuję i respektuję 
Prawo w różnych jego przejawach? …                                                 
III - Actio/oratio -  ... Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które 
rodzi w tobie słowo.... Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Ponad wodami głos 
Pański, Pan ponad wód bezmiarem! Głos Pana potężny, głos Pana pełen 
dostojeństwa ... (z 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         -    

[wg oprac. ks. Ryszarda Stankiewicza SDS (Centrum Formacji Duchowej, http://www.katolik.pl]. 
    KALENDARIUM:                             
15. 01. – wt. – wsp. św. Pawła z Teb, pustelnika  - ur. się w 228 r. Pierwsze lata spędził 

szczęśliwie w domu rodzinnym. Ok. 240 r., rozpoczęły się prześladowania Dioklecjana. 
Dowiedziawszy się, że jego szwagier - poganin z powodu jego bogactwa planuje wydać go w ręce 
prześladowców, Paweł porzucił wszystko, co posiadał, odszedł na pustkowie i zamieszkał w jaskini. 
Prześladowanie trwało krótko, bo zaledwie dwa lata, ale Paweł tak dalece zasmakował w ciszy 
pustyni, że postanowił tam pozostać na zawsze. Jako pustelnik spędził samotnie 90 lat! - Przez cały 
ten czas zanosił do Boga swe gorące modlitwy, żywiąc się tylko daktylami i połówką chleba, którą 
codziennie przynosił mu kruk. Zmarł mając 113 lat w 341 r .                                 

17. 01.–czw.- Dzień Judaizmu - Hasłem obchodów XXII Dnia Judaizmu będą słowa z Księgi 

proroka Ozeasza „Nie przychodzę, żeby zatracać” (Oz 11,9);  

   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                 

.                                          NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO   

                            13 STYCZNIA 2019     

 

1. Dzisiejsze święto Chrztu Pana Jezusa w Jordanie kończy liturgiczny okres  Bożego 

Narodzenia.                                                              
2. Dziś po każdej Mszy św. Zespół Caritas zbiera ofiary do puszki na cele dobroczynności 

naszej parafii.                                                    
3. Jutro o g. 19.00 w kancelarii parafialnej przygotowanie dla rodziców                                  

i chrzestnych dzieci, które mają być chrzczone w najbliższym czasie.                               
4. W piątek, 18 stycznia rozpoczyna się w Kościele 51 Tydzień Modlitw                                         
o Jedność Chrześcijan. Tegoroczne hasło to słowa z Księgi Powtórzonego Prawa:                    
„Dąż do sprawiedliwości”(Pwt 16,20).                                   

Codziennie na Mszach św. o g. 18.00 będziemy się modlić o jedność Pańskiej Owczarni                         
i rozważać kolejne jej aspekty. Serdecznie zachęcamy do wspólnej modlitwy, według 
nakazu samego Chrystusa: „aby była jedna owczarnia i Jeden Pasterz”.                                 
5. Podczas uroczystości Trzech Króli zebrano za kadzidło i kredę  1.848 zł, za które 

ministranci kupili do kościoła 5 paten komunijnych z futerałem, 6 komży dla starszych 
ministrantów oraz dwa ornaty, z których jeden możemy wszyscy dziś widzieć. 
 Serdeczne „Bóg zapłać” za złożone wszystkie ofiary!                                                                                       
6. Kolęda w najbliższym tygodniu:  - w poniedziałek, 14.I. – ul. Grabowska 4 i 6;                        
- we wtorek 15.I. – ul. Grabowska 3 i 8;  - w środę  16.I. – ul. Wolska 113 i 113A;                            
- w czwartek, 17 .I. - ul. Wolska 115, 117, 117A i 117B; - w piątek, 18.I – ul. Wolska 115A                                   
i 115B oraz Kasprzaka 96. - W przyszły poniedziałek, 21.I.- ul. Ordona 7B;   

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!                                                                       

Kolęda trwa od poniedziałku do piątku w godz. od 16.30 do 21.00 .                                      
Cały plan kolędy do końca wywieszony jest w gablocie przed kościołem                  
oraz zamieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii.    
   KALENDARIUM cd.:                              
17. 01.–czw.- wsp. św. Antoniego, opata – (250-356);W młodości usłyszał w kościele słowa 

Ewangelii: „Idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, i chodź za Mną”, jako skierowane osobiście 
do siebie. Sprzedał cały majątek i do końca życia prowadził na pustyni egipskiej życie wypełnione 
modlitwą, ascezą i pracą fizyczną… Jest wzorem radykalnego słuchania słowa Bożego oraz 
przykładem pokazującym, że żyjąc autentycznie Bogiem, można pociągnąć za sobą innych.                                                                 
18  0I - pt.  - Rozpoczyna się -  Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan                                   
18  0I - pt.  - Wsp. św. Małgorzaty Węgierskiej, dziewicy - (1242 -1271) –córka króla Węgier Beli IV 
i cesarzówny Nikai  Marii Laskaris. Ofiarowana Bogu, w wieku trzech i pół  (do klasztoru dominikanów 
św. Katarzyny w Veszprém) z prośbą o uratowanie Węgier z najazdu tatarskiego. W wieku 10 lat 
zamieszkała   w klasztorze dominikanek, który wzniósł jej ojciec na wyspie na Dunaju (obecnie) św. 
Małgorzaty  w Budapeszcie. Tam złożyła w wieku 12 lat śluby zakonne. Czyniła starania                        
o pokój, gdy jej brat Stefan V walczył z ojcem Belą IV. W zakonie pracowała głównie z chorymi…                  
19 0I - sb. - Wsp.św.Józefa Sebastiana Pelczara, b-pa  - (1842-1924)  Swoje życie 

podporządkował Bogu. W trosce o zagrożone moralnie dziewczęta, a także o chorych i ubogich 
założył Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Jako biskup przemyski był 
wzorem gorliwości apostolskiej, z wielką troską zabiegał o podniesienie poziomu wiedzy 
duchowieństwa i wiernych. Wiele się modlił, każdą chwilę poświęcając na chwałę Bożą i zbawienie 
dusz.                                     
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