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Święto Chrztu Pańskiego

Pierwsze czytanie

Iz 42, 1-4. 6-7

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza
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 zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie
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".
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Dz 10, 34-38

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym
wywodzie: "Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym
narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo
synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem
wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który
głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem Świętym i
mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając
wszystkich, którzy byli pod władzą diabła".
Oto Słowo Boże.
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Aklamacja

Mk 9, 7

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie".

Ewangelia

Mt 3, 13-17

Słowa Ewangelii według Świętego 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 przychodzisz 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".
Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
Opis chrztu Jezusa następuje bezpośrednio po narracji na temat działalności Jana Chrzciciela
(Mt 3,1-12), która pełni rolę wstępu dla przedstawienia czegoś o wiele ważniejszego. W tym
wypadku wstęp jest kilkakrotnie obszerniejszy niż opis wydarzenia, do którego wprowadza.
Relacja na temat chrztu Jezusa w Jordanie znalazła się w każdej z Ewangelii kanonicznych. Być
może jest to najbardziej odpowiedni fragment, na przykładzie, którego można zauważyć
i porównać ze sobą teologiczne założenia każdego z ewangelistów. Chociaż wszystkie cztery
opisy dotyczą tego samego wydarzenia i na pierwszy rzut oka są bardzo do siebie podobne,
to jednak wnikliwa lektura pozwala dostrzec ważne niuanse na korzyść oryginalności kolejnych
redaktorów. Cechą najbardziej wyróżniającą relację Mateusza jest dialog pomiędzy Jezusem
i Janem Chrzcicielem.
Na temat celowości rozmowy pomiędzy protagonistami wydarzenia powstało wiele teorii
w historii egzegezy tego fragmentu. Jedne z nich są bardziej, inne mniej godne uwagi.
Spróbujmy, na podstawie tekstu i przy uwzględnieniu znanych nam okoliczności powstania
Ewangelii Mateusza, odpowiedzieć na pytanie: dlaczego jedynie Mateusz mówi o dialogu
pomiędzy Jezusem i Chrzcicielem? Punkt wyjścia dla udzielenia odpowiedzi stanowi fakt,
że Mateusz pisał pierwotnie swoją Ewangelię dla judeochrześcijan, czyli Żydów, którzy przyjęli
chrzest i stali się wyznawcami Jezusa Chrystusa. W ten sposób zredagowana rozmowa
pomiędzy Janem i Jezusem wiele wyjaśniała żydowskim czytelnikom. Przede wszystkim
pozwalała zachować bohaterom wydarzenia właściwy im status. Nawet jeżeli to Jan chrzcił
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Jezusa, a nie odwrotnie, jak powinno być według logiki, to jednak Jezus
jest tym pierwszym, większym, ważniejszym. I właśnie ta kwestia została
tutaj wyraźnie wyjaśniona. Należy pamiętać, że w szeregach chrześcijan
we wspólnocie Mateuszowej mogli być i z pewnością byli wcześniejsi
uczniowie Jana Chrzciciela. Szczególnie dla nich dialog ten posiadał
ogromne znaczenie. Ponadto, co wydaje się argumentem kluczowym, taki,
a nie inny przebieg wydarzenia miał na celu wypełnienie woli Ojca. Sam
Jezus, w rozmowie ze swoim poprzednikiem, zwraca na to uwagę.
W swoim nauczaniu niejednokrotnie jeszcze powróci On do tego tematu,
między innymi w wypowiedzi, że Jego pokarmem jest pełnienie woli
Tego, który Go posłał (zob. J 4,34). Wreszcie pozycja przyjmującego
chrzest pozwoliła Jezusowi stanąć w jednej linii, z tymi,
do których przyszedł. Po raz pierwszy w Ewangelii ujawnia się stosunek
Jezusa do grzeszników. Pośrednio zostało to już zapowiedziane w Jego
liście rodowodowej (Mt 1,1-17). Sam nigdy nie popełniwszy grzechu,
we wszystkim dzielił życie tych, którzy na wszelkie sposoby zostali
uwikłani w grzech.
Opis chrztu Jezusa w Jordanie zasługuje na uwagę jeszcze z tego powodu,
że pozwala nam spotkać się z Osobami Boskimi, z całą Trójcą
Przenajświętszą. Właśnie ta scena nad Jordanem stwarza – jak żadna inna
– pierwszorzędną przesłankę dla wnioskowania, że jest Jeden Bóg,
ale w Trzech Osobach. Ojciec poprzez swoją wypowiedź najlepiej
uwiarygadnia zbawczą misję swojego Syna. W podobny sposób uczyni
to jeszcze w wydarzeniu przemienienia Jezusa (Mt 17,5). Zstąpienie
Ducha Świętego na Jezusa można odczytać jak wyraz jedności Osób
Boskich, ale można widzieć w tym również zapowiedź zstąpienia
Parakleta na tych, którzy oddadzą Jezusowi swoje życie.
Ojcowie Kościoła interpretowali chrzest Jezusa między innymi, jako
uświęcenie wody chrzcielnej dla całej późniejszej misji Kościoła. Takie
spojrzenie nie jest obce także współczesnej teologii. Od chrztu Jezus
rozpoczął swoją publiczną działalność: nauczał, czynił znaki i cuda,
przebaczał, rozgrzeszał, pocieszał… Jego misja doprowadziła Go na krzyż,
ale też do chwalebnego zmartwychwstania i wiecznego królowania.
Podobnie każdy z nas poprzez chrzest wstępuje na drogę życia z Jezusem:
słucha i głosi słowo Boże, stara się pełnić wolę Najwyższego, czyni
wysiłki skierowane na bycie miłosiernym względem bliźnich. W tym
wszystkim nie brakuje też cierpienia, może i wielkiego, ale podobnie jak
nasz Pan zmartwychwstaniemy i będziemy razem z Nim królować
na wieki. A początkiem jest chrzest…
Boże, nasz Ojcze! Odnów w nas świadomość bycia Twoimi dziećmi. Daj nam
zrozumieć znaczenie chrztu, który przyjęliśmy. Ożyw pragnienie wierności
Tobie na drodze, która wiedzie do wiecznego zjednoczenia z Tobą. Amen.

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie 1 Sm 1, 1-8
Ewangelia Mk 1, 14-20
Wtorek

1 czytanie 1 Sm 1, 9-20
Ewangelia Mk 1, 21-28
Środa

1 czytanie 1 Sm 3, 1-10.
19-20

Ewangelia Mk 1, 29-39
Czwartek

1 czytanie 1 Sm 4, 1-11
Ewangelia Mk 1, 40-45
Piątek
1 czytanie 1 Sm 8, 4-7. 10-

22a

Ewangelia Mk 2, 1-12
Sobota

1 czytanie 1 Sm 9, 14.17-19; 10-1a
Ewangelia Mk 2, 13-17
Niedziela

1 czytanie Iz 49, 3.5-6
2 czytanie 1 Kor 1, 1-3
Ewangelia J 1, 29-34
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Ogłoszenia parafialne
• Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego jest ostatnią okresu Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się
okres zwykły - tradycyjnie ze śpiewaniem kolęd będziemy trwali do 2 lutego do Święta
Ofiarowania Pańskiego. Pomódlmy się dziś w duchu dziękczynienia za otrzymany chrzest i za
kapłana, którym posłużył się Bóg, by uczynić nas swymi dziećmi. Zachęcamy, by podejść do
chrzcielnicy i przeżegnać się wodą chrzcielną.
• Jutro rozpoczynamy spotkania przy parafii dla dzieci w ramach trwających ferii. Dzieci
zapraszamy od godz. 10.00 do 14.00. Spotkania będą odbywały się w sali różańcowej.
Potrwają do piątku. W środę będzie karnawałowy bal przebierańców pod hasłem w świecie
bajek. Zapraszamy w tym dniu również dzieci, które nie są zapisane na ferie.
• W środę zapraszamy na modlitwę uzdrowienia duszy i ciała, którą poprowadzi ks. Krzysztof
Kralka. Rozpocznie się ona o godz. 17.15 Nowenną do Matki Bożej Chełmskiej, następnie o godz.
18.00 odprawiona zostanie Msza św., a po niej, ok. godz. 19.00, modlitwa uwielbienia. Intencje
do modlitwy możemy składać do puszki lub w zakrystii przed nabożeństwem.
• Za tydzień po Mszy św. o godz.18.00 zapraszamy na spotkanie opłatkowe Radę Parafialną.
Odbędzie się ono w Domu Parafialnym.
• Zwolniły się miejsca na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w dniach 4 - 12 sierpnia. Zapisy i
informacje w zakrystii i kancelarii parafii.
• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, a Gościom,
Parafianom i Sympatykom naszego sanktuarium udanego tygodnia.
• Wdzięczni jesteśmy wszystkim rodzinom, z którymi spotkaliśmy się w domach w czasie wizyty
duszpasterskiej w minionym tygodniu, za dar wspólnej modlitwy i gościnność. W tym tygodniu
chcemy się spotkać w następującym porządku:
Poniedziałek - 13 stycznia
g. 16.00: Jedność 45a;

Kolejowa 72, 74, 76, 80, 84, 86, 90

Wtorek - 14 stycznia
g. 16.00: Starościńska;

Spółdzielcza; Wspólna; Wileńska 1; I Pułku Szwoleżerów 27; Piłsudskiego 7, 9, 27 (od I i

IV klatki)
Czwartek - 16 stycznia
g. 16.00: Piłsudskiego

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Wołyńska 14, 16; Śląska 1, 2, 4, 5; 11 Listopada 1

Piątek - 17 stycznia
g. 16.00: Wołyńska 3,

Kolejowa 78

Sobota – 18 stycznia
g. 9.00: Wołyńska 9;

Piłsudskiego 10, 11A, 12, 12A, 15, 16, 19, 20, 22, 23

g. 15.00: Piłsudskiego

18, 30A (od I i V klatki), 30B (od I i IV klatki)
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