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„Crzest Pana Jezusa w Jordanie” - rysował Mikołaj

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1.  Dzisiaj  obchodzimy  niedzielę  Chrztu  Pańskiego,  tym
samym rozpoczynamy okres zwykły w Kościele. 

2. Najbliższa katecheza dla młodzieży przygotowującej się
do  sakramentu  bierzmowania  odbędzie  się  po  feriach
szkolnych,  w  środę  29  stycznia,  o  g.  19.00  w  dolnym
kościele.  Obowiązkowe  spotkanie  dla  rodziców,  w
niedzielę 2 lutego, o g. 19:15 w dolnym kościele. 

3.  W  piątek  tradycyjnie  adoracja  Najświętszego
Sakramentu w kaplicy  adoracji.  O g.  15.00 koronka do
Bożego Miłosierdzia.  Od godziny 16.00 modlitwę przed
Najświętszym Sakramentem poprowadzi Wspólnota Krwi
Chrystusa, o 17.15 różaniec w intencji pokoju na świecie.

4. Trwają wizyty duszpasterskie. Przypominamy, że od
poniedziałku  do  piątku  kolęda  rozpoczyna  się  od  g.
17.00,  natomiast  w  sobotę  i  niedzielę  od  g.  15.00.
Wszelkie  uwagi  i  zgłoszenia  dotyczące  kolęd  prosimy
zgłaszać  osobiście  Ks.  Proboszczowi.  Plan  kolęd  na
nadchodzący tydzień dostępny w biuletynie parafialnym
oraz na stronie internetowej naszej parafii.
5. Za tydzień zbiórka do puszek dobrowolnych ofiar na
wsparcie  działalności  naszego  parafialnego  biuletynu.
Dziękujemy za złożone ofiary. 

6. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych oraz do
czytania  prasy  katolickiej,  odwiedzenia  naszej
parafialnej  strony  internetowej  i  zabrania  ze  sobą
naszego parafialnego biuletynu!
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Opracowanie graficzne i skład: Katarzyna Karczewska 
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Rok liturgiczny A/II

I czytanie:  Iz 42, 1-4. 6-7
Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Psalm: Ps  29 (28)
          Pan ześle pokój swojemu ludowi

II czytanie: Dz 10, 34-38
  Jezus został namaszczony Duchem Świętym 

Ewangelia: Mt 3, 13-17
 Chrzest Jezusa

NIEDZIELA CHRZTU
PAŃSKIEGO

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ewangelizacyjna:
Szerzenie pokoju na świecie. Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli 
szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie.

Z  Ewangelii według św. Mateusza:

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 przy-
chodzisz 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».

KOMENTARZ:

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.

Kolęda 13-19 stycznia 2020
Czwartek, 16. 01 - Przytulna 40, 42, 44, 46 (przeniesiona na 8
stycznia),  Szczęśliwa  -  Kiełpinek  (parzyste),  Szczęśliwa  –
Kiełpinek (nieparzyste), Stężycka (5 Mostów)
Piątek, 17.01 - Szczęśliwa (domki), Stężycka (Szadółki) od nr 11
do 21,  52,  54  (przeniesiona na 7 stycznia),  56,  58,  61,  81  +
nowe, Morelowa 1, 3, 5
Sobota, 18. 01 - Stężycka (Stylowy Jasień) 65, 67, 69, 71, 73,
Morelowa  7,  9,  11,  13  oraz  Lawendowe  Wzgórze  13  A  B,
Morelowa 15, 17, 19, Potęgowska 4, 6
Niedziela, 19. 01 - Potęgowska 8 (nowy), 6 A i B, 6 C, 10, 12,
Lawendowe Wzgórze 10, Potęgowska 16, 18

Poniedziałek,  13.  01 -  Sympatyczna  14,  20;  Przytulna
(nieparzyste) 7, 9, 11, 13 A B C, 15 A B C, 17

Wtorek, 14. 01 - Przytulna (domy od nr 4 do 16) + 21, 19 A B C
D, 23 A B C D, 25, 27 (przeniesiona na 11 stycznia), 29, 18, 20 A
B, 22 A B C

Środa, 15. 01 - Przytulna 24, 26, 28 (przeniesiona na 8 stycznia),
30, 32, 34, 36, 38
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Po co Jezusowi chrzest?

Kiedy  czytam  fragment
Ewangelii  o  chrzcie  Jezusa,
pierwsze  pytanie,  które  od  razu
mi się narzuca, to: po co komuś,
kto  nie  ma  grzechu,  potrzebny
jest  chrzest?  Przecież  ten  sakra-
ment  przede  wszystkim ma  nas
uwalniać  od  skutków  grzechów
i  całej  masy  zła,  która  w  nas
siedzi.

Sam Jezus w dość tajemniczych słowach wyjaśnia, dlacze-
go  pozwolił  się  ochrzcić  Janowi  -  w  ten  sposób  trzeba
wypełnić wszelką sprawiedliwość (por. Mt 3,15). Na pewno
można od razu zauważyć w Ewangeliach pozytywne skutki te-
go wydarzenia: na Chrystusa zstępuje Duch Święty, a z nieba
słychać głos Ojca,  który de facto wyznaje swojemu Synowi
miłość i "potwierdza" Jego misję.

Zacznijmy od początku, czyli kilka słów o samym chrzcie.
Chrzest jako pewne rytualne obmycie, zanurzenie, które

wiąże się z duchowym oczyszczeniem, znajdziemy w bardzo
wielu religiach. W Starym Testamencie dla proroków obmycie
rytualne  stawało  się  symbolem  duchowego  oczyszczenia
(por. Lb 19,23.20-21). Podobnie istniała pewna forma chrztu
prozelitów, czyli pogan przechodzących na judaizm.

Jednak chrzest Janowy był wyjątkowy. Przede wszystkim
dlatego, że wykonywany był tylko raz (inaczej niż we wspól-
nocie  z  Qumran), wokół  niego  nie  gromadziła  się  jedna
wspólnota,  tylko  różni  ludzie,  którzy  później  wracali  do
swojego codziennego życia. Przydomek Jana - Chrzciciel - też
jest odosobnionym przypadkiem. 

Żeby  sobie  to  uzmysłowić,  wyobraźmy  sobie  tę  scenę.
Znajdujemy się nad Jordanem, największą rzeką Ziemi Święt-
ej. Tłum ludzi, przeróżnych stanów, gromadzi się wokół jednej
postaci, ubranej bardzo skromnie i charyzmatycznie przema-
wiającej.

Ludzie stoją w ogromnej kolejce do chrztu. Są tam zapew-
ne i celnicy, i faryzeusze, o czym wspomina Jan:  "A gdy wi-
dział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i sa-
duceuszów, mówił  im:  «Plemię żmijowe,  kto wam pokazał,
jak uciec przed nadchodzącym gniewem?»" (Mt 3,7).

"Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i
cała  okolica  nad  Jordanem"  (Mt  3,5).  Tam  musiał  być
naprawdę  ogromny tłum.  Nie  bez  przyczyny  zastanawiano
się, czy Jan Chrzciciel nie jest przypadkiem Zbawicielem. Był
niezwykle znanym prorokiem. Kiedyś słyszałem trafne porów-

nanie:  to mogło wyglądać niczym wizyta papieża w jakimś
kraju.

Jezus staje w kolejce. W kolejce ludzi, którzy czekają na
chrzest.  W kolejce  grzeszników.  Wszechmogący  Bóg,  Jezus
Chrystus, najczystszy człowiek i zupełnie nieznający grzechu
staje wśród tych, którzy byli ubabrani po pachy w grzechu.
Nie  wchodzi  jak  władca,  którym  zresztą jest, ale jak jeden
z grzeszników.

To  niezwykły  przykład  pokory,  której  zdecydowanie
możemy się uczyć. Kiedy Jan widzi  Jezusa, swojego kuzyna
zresztą,  mówi:  "Oto  Baranek  Boży,  który  gładzi  grzechy
świata" (J 1,29). Najbardziej zastanawiające jest to, że nic się
po  tym  nie  dzieje.  Przynajmniej  Ewangelia  Jana  nic  nie
dodaje.  Nikt  za  Jezusem  nie  idzie.  Potrzebny  jest  drugie
głoszenie.

Nie wiemy, ilu ludzi nawróciło się pod wpływem słów Jana
Chrzciciela, którego Jezus nazywa największym z proroków -
większym  od  Mojżesza  czy  Eliasza,  nie  ma  co  do  tego
żadnych  wątpliwości:  "Zaprawdę  powiadam  wam:  Między
narodzonymi  z  niewiast  nie  powstał  większy  od  Jana
Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy
jest  niż  on"  (Mt  11,11). Ilu  gwałcicieli,  zabójców,  złodziei,
jawnogrzeszników, faryzeuszy, kobiet popełniających nierząd
obmyło się nad Jordanem? Z pewnością bardzo wielu.

Historia  Jana  Chrzciciela  (z  hebr.  Jo-chanan,
oznaczającego  "Jahwe  był  łaskaw,  okazał  łaskę") jest  jak
wprost wyjęta z Biblii - człowiek, żyjący całe życie na pustyni,
wychodzi  nad  rzekę  Jordan,  aby  wejść  w  rozumieniu
duchowym do Ziemi Obiecanej.

Przypomnijmy: Naród Wybrany ucieka z niewoli egipskiej
z  Mojżeszem  na  czele,  czterdzieści  lat  wędruje  przez
pustynię,  aby  pod  wodzą  Jozuego  (czyli  z  hebr.  Jeszua  -
dokładnie  to  samo  imię  nosił  Jezus)  przekroczyć  Jordan  i
wejść do Kanaanu. Gramy w "znajdź różnice na obrazku"?

Dokończenie na następnej stronie.
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Chrzest Jana nad Jordanem to symbol. Symbol i zapowiedź
chrztu Jezusa, ale też dla każdego, kto w tym uczestniczył,
symbol  nawrócenia.  Ta  rzeka spłynęła  ludzkimi  grzechami,
stała się od nich brudna.  I  Jezus w nią wszedł,  przyjął  ten
sam chrzest. Lecz jako czysty nie mógł się nawrócić, jednak
był wśród grzeszników. Bardzo symbolicznie bierze te grze-
chy na siebie. Bo przecież po to przyszedł na świat.

Ale to  nie tylko symbol,  ma to  też  inny wymiar.  Bardzo
konkretny. Jan Chrzciciel miał zapowiedzieć Mesjasza. Zgro-
madził  wielu  uczniów  i  słuchaczy.  Wielu  ludzi,  konkretnie
dotkniętych swoją grzesznością (inni nie czują potrzeby się
oczyszczać  i  nawracać),  gromadzi  się przy  ostatnim z  pro-
roków Starego Testamentu. Przychodzi nad Jordan wybawie-
nie ludzkości - Jezus Chrystus, wcielony Bóg i zostaje zapo-
wiedziany wprost, inaczej niż do tej pory.

Dotychczas prorocy mówili o przyjściu Boga, o Jego karze,
o nawróceniu tylko jako pośrednicy. W tamtym momencie
Bóg był wśród ludzi, On sam przyszedł do nich. Zauważmy,
że w momencie chrztu Jezusa Jan praktycznie nic nie mówi.
Bo jak zapowiada sam Pan Bóg: "Oto mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie". Od tej pory to Jezusa ludzie mają słuchać.
Chce  się  aż  powiedzieć:  wreszcie  możemy  z  Nim  poro-
zmawiać bez pośredników. I tak jest do dzisiaj.

Przykre, ale i znaczące jest to, że z tego wielkiego tłumu
tylko dwóch uczniów Jana chce poznać Jezusa. Nikt więcej.
Mesjasz został ogłoszony… i nic. Zapewne po odejściu Jezusa
Jan chrzcił dalej.

To  pokazuje  bardzo  konkretną  prawdę  duchową:  Bóg
najczęściej  jest  tam,  gdzie  się  Go  nie  spodziewamy.  Na
przykład w kolejce grzeszników do chrztu. Na przykład tam,
gdzie nie ma zbyt  wiele świętości.  Na przykład tam, gdzie
jest mnóstwo grzechów.

Prawdziwy  chrzest  Jezusa,  ten,  z  którego  my  teraz
korzystamy  i  w  którym  jesteśmy  zanurzeni,  odbył  się  na
krzyżu.  Chrzest,  z  greckiego  baptisma,  znaczy  dosłownie
zanurzenie,  obmycie.  Jezus  został  zanurzony  w  cierpieniu
i samotności,  skąpany we własnej Krwi.  To źródło naszego
chrztu. Ale bardzo ważnym momentem jest chrzest Janowy.
Dla samego Jezusa jako człowieka, bo dostaje potwierdzenie
swojej misji, swojego powołania z góry, od Boga.

Dla nas jest z kolei znakiem, że Jezus, czyli Najwyższy Bóg,
nasz Stworzyciel, nie brzydzi się naszego grzechu. On się nie
boi  podejść  nawet  do  najgorszego  grzechu.  Naprawdę  te
grzechy przezwycięża.

I tak na koniec: Jan chrzcił w rzece, obaj mężczyźni stali po
pas w wodzie, po czym Chrzciciel zanurzył Jezusa. Pociągnął
Go na dno. Jezus znalazł  się na dnie. Tak samo na krzyżu,
kiedy  krzyczy:  "Boże  mój,  Boże,  czemuś  mnie  opuścił".
Wtedy  też  znajduje  się  na  dnie  samotności,  ciemności,
cierpienia i  braku obecności  Boga.  On tam się już znalazł,
więc jeśli jesteś na dnie, to wiedz, że On ten stan zna.

Maciej PIKOR

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek  13.01. 2020  Wtorek  14.01.2020

8.00 1. wolna
2. wolna

8.00 1.+ Józef KROPIDŁOWSKI  /greg.14/
2.+ Klemens – 19 rocz. śm. o radość nieba

18.00 1. O zdrowie, przemianę serca i uzdrowienie relacji w rodzinie
2.+ Józef KROPIDŁOWSKI / greg.13./

18.00 + Małgorzata WITEK – /m-c po śm./

 Środa 15.01.2020  Czwartek  16.01.2020
8.00 1. ++ rodzice: Stefan i Józefa, teściowie: Stefan i Anna i kuzynka 

Romualda o łaskę nieba
2. + Józef KROPIDŁOWSKI / greg.15/
3. + Alicja, Marian i Krzysztof o życie wieczne

8.00 1. wolna
2. wolna

18.00 ++ rodzice: Jadwiga i Wacław i szwagier Stanisław o niebo 18.00 + Józef KROPIDŁOWSKI / greg.16/
 Piątek 17.01.2020
8.00 1. wolna

2. wolna
18.00 1.  Za mamę Katarzynę SZCZERBOWSKĄ w 94 urodziny- dziękczynno-błagalna

2.+ Józef KROPIDŁOWSKI / greg.17/
 Sobota 18.01.2020   
8.00 1. + Józef KROPIDŁOWSKI  / greg. 18 /

2. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mamy Krystyny z okazji urodzin
18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę M Bożej dla Łukasza, Patrycji i Karola z okazji urodzin
Niedziela  19.01. 2020    /II  NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 1. ++ rodzice: Anna i Tadeusz KLOC  - o niebo
2. Za Henryka i Reginę o Boże błogosławieństwo i opiekę M Bożej

9.00 1. + za Henrykę i Romana o niebo
2. Dziękczynno-błagalna za Alicję z okazji urodzin

9.15 /dk/  Za rodzinę Andrzeja i Magdy i dzieci Wiktorię i Mikołaja o potrzebne łaski
10.30 1. ++ rodzice: Agnieszka i Antoni ZWARA o łaskę nieba

2. + Leon KAMIŃSKI  w 36 rocz. śm.
12.00 1. +Rozalia, Franciszek, Gertruda, Tadeusz i Cecylia o niebo

2.+ Regina, Joanna i Marian PIECIUN oraz Helena i Zygmunt WEYNA o niebo
3. W intencji Angeliki o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla dziecka

13.15 + Józef KROPIDŁOWSKI / greg. 19/
18.00 1.  Za Elżbietę i Mirosława z okazji urodzin  o Boże błogosł. i opiekę M Bożej dla rodziny

2. O szczęśliwe narodziny Bartłomieja i zdrowie oraz potrzebne łaski dla  rodziców: Agnieszki i Janusza
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