
 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. … Podobnie Bóg 
obiecuje swoim dzieciom dziedziczenie wszystkich Jego dóbr... [Ks. Edward Staniek]; 
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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 swych 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 będzie was chrzcił 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                  
nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Ty jesteś moim 
Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie". -- Do Królestwa Bożego wejdą 
narodzeni na nowo, narodzeni z wody i z Ducha, ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem. 
Wejdą ludzie zbawieni nie ze względu na swoje dobre uczynki, lecz zbawieni z łaski                    
i miłosierdzia Boga, przez obmycie odradzające    i odnawiające w Duchu Świętym, 
którego otrzymali ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego..  [Marek 
Ristau]. 

 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];                                                                                            

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… [DZIEŁA ZEBRANE 

T.VIII, styczeń–lipiec 1962 s.12-13].   

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]             

                                                            

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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Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina -                                          
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: 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);      -    

[wg oprac. ks. Ryszarda Stankiewicza SDS (Centrum Formacji Duchowej, http://www.katolik.pl]. 

   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]. 

 

              OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    
                      Niedziela Chrztu Pańskiego -     
              09 stycznia 2022r.   

                                 
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. Nie omijajmy kwestujących szerokim łukiem, ale 

wesprzyjmy biedniejszych od siebie. „Bóg zapłać” za wszelkie wsparcie! 

3. Dziś, jak w każdą II niedzielę m-ca, o g. 16.30 spotkanie członków Żywego 
Różańca w Sali parafialnej, a po nim  zapraszamy wszystkich chętnych i kochających 

modlitwę różańcową na wspólne nabożeństwo różańcowe w kościele o g. 17.15                                
4. Pod chórem można zaopatrzyć się w wodę święconą, dlatego że w Wielką 

Sobotę nie było takiej możliwości. Woda święcona jest przydatna i powinna być w każdym 
domu człowieka wierzącego.  Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na fundusz 
liturgiczny naszej parafii. Jest jeszcze do nabycia kreda i kadzidło. Można już nabyć 
świecę gromnicę.  

5. Przyjmujemy również zgłoszenia osób, które chciałyby przyjąć księdza                       
z wizytą duszpasterską. Prosimy o zgłoszenia osobiste w kancelarii albo w zakrystii lub 

telefoniczne. Wizyty będą się odbywały w reżimie sanitarnym.   

6. Msze św. „kolędowe” dla mieszkańców poszczególnych ulic w tym tygodniu:                   

w poniedziałek – ul. Ludwiki, Szymczaka, Bema i Klonowicza. We wtorek – Al. Pr. 
Tysiąclecia 34, 72, od 85 do 93, Kasprzaka 90, 92, 96 i Armatnia. W czwartek – ul. 
Grabowska i Wolska. 

7. W środę,12 stycznia, swój dzień imienin obchodzi nasz Proboszcz                             
Ks. Kanonik Arkadiusz Wójtowicz. Życzliwych Jego osobie zapraszamy na Mszę św.                      

w intencji Solenizanta na godz. 18.00. Po Mszy św. będzie możliwość złożenia życzeń 
Czcigodnemu Solenizantowi. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.                                      
A Ks. Proboszczowi już dziś składamy serdeczne życzenia obfitości Bożych Łask! 
    KALENDARIUM:                                                 
10. 01. – pn.    - Wspomnienie Grzegorza z Nyssy, biskup i doktora Kościoła-                            

(335 – 395) -   Jego ojciec był retorem w szkole wymowy. Był młodszym bratem św. 
Bazylego. Po ojcu obrał sobie zawód retora i wstąpił w związek małżeński. Po śmierci 
małżonki poświęcił się ascezie. Za namową św. Bazylego przyjął święcenia kapłańskie                        
i wstąpił do założonego przez niego klasztoru. Stamtąd powołano go w roku 371                                         
na biskupa Nyssy. Uczestniczył w Soborze w Konstantynopolu (381 r.);                                                            
15. 01. – wt. – wsp. św. Pawła z Teb, pustelnika  - (228 – 341) urodził się w Tebach - 

starożytnej stolicy faraonów – żył 113 lat. Odebrał bardzo staranne wychowanie, biegle 
władał greką i egipskim. Wcześnie stracił rodziców i odziedziczył po nich pokaźny majątek. 
Gdy miał ok. 20 lat, w 250 r. rozpoczęły się prześladowania Decjusza. Dowiedziawszy się, 
że jego szwagier-poganin, chcący przejąć jego bogactwa, planuje wydać go w ręce 
prześladowców, Paweł porzucił wszystko, co posiadał, odszedł na pustkowie i zamieszkał 
w jaskini. 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.  

http://www.katolik.pl/

