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ZE SŁOWA BOŻEGO NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO 
Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9-10; Dz 10,34-38; Mk 9,7; Mk 1,6b-11 

      Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za 
mną mocniejszy ode mnie, a ja nie je-
stem godzien, aby się schylić i rozwią-
zać rzemyk u Jego sandałów. Ja 
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić 
was będzie Duchem Świętym. W 
owym czasie przyszedł Jezus z Naza- 

retu w Galilei i przyjął od Jana chrzest 
w Jordanie. W chwili gdy wychodził z 
wody, ujrzał rozwierające się niebo i 
Ducha jak gołębicę zstępującego na sie-
bie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest 
mój Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie.                    Mk 1,6b-11 

KOMENTARZ 

      Dziś Słowo Boże chce nas wyraźnie 
podprowadzić do zamyślenia się nad ta-
jemnicą własnego chrztu, by zobaczyć 
czy ja w swoim sercu noszę miłość Boga, 
która mnie wybrała. Czy jest we mnie 
świadomość, że przez chrzest jestem  za-

mkniętym, zapieczętowanym listem, 
który Syn Jezus Chrystus wysyła do Ojca 
i którego nikt inny nie otworzy, tylko Oj-
ciec? Bóg w niebie rozpoznaje nas i od-
czytuje dzięki pieczęci Syna, która zo-
stała na nas wyciśnięta przez Ducha Św. 
na Chrzcie Świętym. To właśnie chrzest 
sprawia, że Ojciec czyta nasze historie 
życia, otwiera koperty naszych serc i 
rozpoznaje pieczęć Ducha, czyli upo-
dobnienia do Chrystusa. Dzisiejsza 
scena z ewangelii pokazuje nam, że Bóg 
przemawia do człowieka posługując się 

na różne sposoby, także przez geografię. 
Warto wiedzieć, że rzeka Jordan prze-
pływa przez największy teren depresy- 

jny na świecie. Chrzest Jezusa odbył się 
w miejscu ujścia Jordanu do Morza Mar-
twego, które z powodu dużego zasole-
nia nie ma w sobie życia. Miejsce to nie 
jest przypadkowe. Jezus w czasie chrztu 
stawiał stopy właśnie tu i w sposób sym-

boliczny potwierdził, że On jest tym, 
który ratuje człowieka przed śmiercią, 
której symbolem jest Morze Martwe. 
Jordan stał się rzeką Chrystusa i rzeką 
chrześcijanina. Być może czujesz, że 
Twoje życie jest tylko martwym dołem, 
w którym nic dobrego nie chce rosnąć, a 
jego przestrzeń wypełnia tylko wodny 
muł grzechów. Może tak jest, że Twoje 
serce przypomina raczej ekologiczną ka-
tastrofę z powodu różnych zanieczysz-
czeń niż oazę czystych wód. Jeśli taki 
obraz widzi Twoje oko, to znaczy, że pa-

trzysz na Chrystusa, który wchodzi w 
brudną rzekę Jordan, czyniąc ją 
Chrzcielnicą Twojego ocalenia. Ks. Wojtek 
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KONKURS DLA DZIECI 
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o 
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE: Czy chrzest Jezusa był sakramentem? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„ŚWIĘTO JORDANU” 
       Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli 
dzień przybycia i pokłonu Mędrców ze 
Wschodu w Kościele Katolickim obchodzi się 
6 stycznia. Podobnie jest w Kościołach 
wschodnich prawosławnych i katolickich. Ko-
ścioły te posługują się jednak kalendarzem ju-
liańskim, dlatego u nich ta uroczystość zwana 
Bohojawleniem (Objawieniem się Boga) jest ob-
chodzona 19 stycznia. Właściwie to celebruje 
się trzy objawienia: pokłon Mędrców, chrzest 
w Jordanie i gody w Kanie Galilejskiej. Z tych 
trzech objawień się światu najważniejsze jest 
objawienie się Bóstwa Chrystusa podczas 
Chrztu. Jest to zatem święto o wysokiej ran-
dze, poprzedzone postem ścisłym i uroczy-
stymi nieszporami. W dzień świąteczny 
wierni gromadzą się na uroczystości w cerkwi 
na uroczystej Mszy Św. – Liturgię Św. Bazy-
lego. Jest to bardzo długa celebracja, dłuższa 
niż zwykle. Po jej zakończeniu wyrusza z cer-
kwi procesja z krzyżem i śpiewem nad rzekę, 
która symbolizuje Jordan. Jeśli nie ma w po-
bliżu naturalnych zbiorników wodnych, 
wtedy przygotowuje się obok Świątyni specja 
lne naczynie do poświęcenia wody. Procesja ta 

Ma bardzo podniosły charakter i przypomina 
trochę katolicką procesję Bożego Ciała.  Tak 
zwane „Wielkie poświęcenie Wody” rozpo-
czyna się odpowiednim śpiewem a następnie 
trzema czytaniami z proroctwa Izajasza. Po tej 
modlitwie następuje jakby konsekracja wody, 
którą Kościół prawosławny stawia na równi z 
sakramentami. W czasie tej modlitwy używa 
się trzech potrójnych zapalonych świec, zwa-
nych trojcami, które płonące zanurza się w wo-
dzie. Następnie Celebrans bierze krzyż, błogo-
sławi nim wodę, zanurza go obiema rękami i 
wyśpiewuje modlitwę.  W niektórych stro-
nach w tym właśnie momencie wypuszcza się 
białe gołębie symbolizujące Ducha Św., uno-
szącego się nad wodami Jordanu. Na zakoń-
czenie kapłan kropi wszystkich święconą „Jor-
dańską Wodą”, którą każda rodzina zabierze 
do domu, aby wystarczyło jej na cały rok. Jest 
ona otaczana wielką czcią, nazywa się ją 
Wielką Hagiazmą, czyli Wielką Świętością. Ob-
rzędy święta Jordanu mogą się trochę różnić 
w zależności od miejsca ich sprawowania i lo-
kalnych zwyczajów.  
                                     Ks. Henryk Krukowski 

          MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. 1. Od soboty do niedzieli (13-14 I) w naszej 

parafii będzie miała miejsce wizytacja kano-

niczna pod przewodnictwem ks. bpa Zbi-

gniewa Zielińskiego.  

2. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w 

życiu parafii. Obecność biskupa na wizyta-

cji w parafii nawiązuje do starożytnego 

zwyczaju, gdy Apostołowie odwiedzali 

mniejsze wspólnoty w Kościele. Jest to też 

czas i okazja do bliższego spotkania bi-

skupa z wiernymi. 

3. Program wizytacji wywieszony jest na pla-

katach. Przypominamy, że wyjątkowo w 

niedzielę (14 I) nie będzie Mszy świętej o 

godz. 14.00. 

4. Zapraszamy na Msze święte pod przewod-

nictwem ks. Biskupa: 

• W sobotę na godz. 18.00 – rozpoczęcie wi-

zytacji oraz Nabożeństwo Fatimskie; 

• W niedzielę na godz. 12.30 – uroczysta 

Suma parafialna z uczestnictwem wszyst-

kich grup parafialnych; 

5. 2. W sobotę (13 I) zapraszamy na Nabożeń-

stwo Fatimskie, które poprowadzi ks. bp 

Zbigniew Zieliński. O 18.00 Msza Święta, a 

po niej różaniec z rozważaniami. Od 8.30 do 

17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu w 

kaplicy MBF. 

6. 3. Msze Święte w tym tygodniu: 

• W intencji dobroczyńców, podopiecz-

nych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu 

Caritas - w poniedziałek (8 I) o godz. 18.00. 

Po Mszy świętej spotkanie opłatkowe dla 

Parafialnego Zespołu Caritas; 

• Zbiorowa za zmarłych w czwartek (11 I) 

o godz. 18.00. Intencje można składać w za-

krystii; 

7. • Dla chorych i ich rodzin – w sobotę (13 I) 

o godz. 10:00. Po Mszy Świętej spotkanie w 

sali parafialnej. 

8.  Plan wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędy, na 
najbliższe dni: 

Niedziela, 7 I ul. Subisława 23 CDEFG 

Poniedziałek, 8 

I 
ul. Subisława 23 HIKLM 

Wtorek, 9 I ul. Subisława 23 PRS; 21AB 

Środa, 10 I ul. Pomorska 14 ABCD 

Czwartek, 11 I 
ul. Pomorska 14 EFG, Pomor-

ska 15 AB 

Piątek, 12 I ul. Pomorska 16 ABCD 

9. Zapraszamy na pielgrzymki organizowane 

przez naszą parafię w 2018 r.: 

• Do Lwowa w dniach od 30 kwietnia do 

5 maja. Więcej informacji na plakatach i ks. 

Proboszcza. Koszt 1090 zł. 

• Samolotową do Fatimy w dniach od 8 

do 15 maja. Więcej informacji na plakatach 

i u ks. Andrzeja. 

• Samolotową do Ziemi świętej w dniach 

od 20 do 27 maja. Więcej informacji na pla-

katach i ks. Wojciecha. Koszt 3600 zł. 

10.  Z wielką radością pragniemy poinformo-
wać Was drodzy parafianie, iż od dzisiaj rozpo-
czynamy wydawanie miesięcznika dotyczącego 
życia naszej parafii i kościoła powszechnego 
pt: "u Pani Fatimskiej". Miesięcznik będzie się 
ukazywał w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, 
będzie zawierał nie tylko opisy wydarzeń mi-
nionego miesiąca ale również ciekawe artykuły, 
wywiady, opisy mniej znanych świętych i bło-
gosławionych związanych z naszą ojczyzną, 
charakterystykę jednej parafialnej wspólnoty 
oraz modlitwy.  
7.    Obowiązkowe spotkanie dla ministrantów 
w sobotę 13 stycznia o godz. 11:00 do zakrystii. 

8.    Dzieci zapraszamy na spotkanie kółka ró-
żańcowego w sobotę na godz. 12:00 o salki. 

10. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, bu-
downiczych i dobrodziejów naszego kościoła, śp. Ja-
dwigę Zientalską-Miller (l. 79) Magdalenę Mueller, 
Henryka Dejka (l. 77), których pożegnaliśmy w mi-
nionym tygodniu oraz zmarłych z naszych rodzin 
polećmy Bożemu Miłosierdziu… Dobry Jezu… 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 8 STYCZNIA 2018 R. 

7.00 
1) † Józef (Msza Święta gregoriańska) 
2) O Boże bł., wszelkie łaski, zdrowie i wyjście z beznadziejnej sytuacji dla Zofii 

8.00 
1) W intencji Anny Balawajder 

2) † Lucyna, Czesław 

18.00 W intencji Caritas 

 WTOREK, 9 STYCZNIA 2018 R. 

7.00 
1) † Jadwiga, Teresa, Czesława (k), Agnieszka z rodzinami 
2) O uratowanie wzroku Damianka, błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę MBF 

8.00 W intencji Anny Balawajder 
18.00 † Józef (Msza Święta gregoriańska) 

 ŚRODA, 10 STYCZNIA 2018 R. – ŚW. GRZEGORZA Z NYSY 

7.00 
1) † Józef (Msza Święta gregoriańska) 
2) † Janina i Ewa 

8.00 
1) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MBF, zdrowie i wzrost wiary dla Tadeusza z okazji 
urodzin 

2) O błogosławieństwo Boże, zdrowie, dobry rozwój, opiekę anielską dla dzieciny Anny 

18.00 † Józef Żywicki w 2. rocznicę śmierci 

 CZWARTEK, 11 STYCZNIA 2018 R. 

7.00 
1) † Józef (Msza Święta gregoriańska) 
2) O błogosławieństwo Boże, zdrowie, pomyślność, opiekę MBF i aniołów dla Zofii, rodziców, 
rodzeństwa z rodzinami 

8.00 
1) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MBF, zdrowie dla Marysi z okazji urodzin 
2) † Halina w 15. rocznicę śmierci, Zygmunt i zmarli rodzin Zaborowskich i Głomskich 

18.00 † Zbiorowa za zmarłych 

 PIĄTEK, 12 STYCZNIA 2018 R. 

7.00 O błogosławieństwo Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Edyty, Sylwii i Artura z rodzinami 

8.00 † Henryk w 1. rocznicę śmierci, Zenon 

18.00 † Józef (Msza Święta gregoriańska) 

 SOBOTA, 13 STYCZNIA 2018 R. – DZIEŃ FATIMSKI (WIZYTACJA) 

7.00  

8.00 
1) † Antoni Nowak w 12. rocznicę śmierci 
2) O Bożą pomoc w czasie operacji dla naszej córki Małgosi i jej szczęśliwy powrót  do zdrowia 

18.00 

Nabożeństwo Fatimskie 
1) † Józef (Msza Święta gregoriańska) 
2) † Honorata w 15. rocznicę śmierci, Stanisław w 29. rocznicę śmierci, Józef, Czesława (k), 
Janusz 

3) † Krzysztof w 2. rocznicę śmierci oraz dziadkowie z obojga stron 

 NIEDZIELA, 14 STYCZNIA 2018 R. (WIZYTACJA) 

6.30 † Roman, rodzice, brat, ksiądz Franciszek 

8.00 † Jan Szczepkowski w 1. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

9.30 
† Paulina w 12. rocznicę śmierci, Ksawery w 37. rocznicę śmierci, Krystyna, Henryk, zmarli z 
rodzin obojga stron 

11.00 † Genowefa w 22. rocznicę śmierci, zmarli z rodzin obojga stron 

12.30 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie, potrzebne łaski dla 
Czesława (m) z okazji 80. urodzin 

2) † Klara w 8. rocznicę śmierci, Alfons, dziadkowie z obojga stron 

18.00 1) † Anna w 18. rocznicę śmierci, Rozalia, Leon i Jan 

2) † Józef (Msza Święta gregoriańska) 
19.30 Za parafię 

 


