
Chrzest w Jordanie to pierw-
sze publiczne objawienie Jezu-
sa, jako Króla i Zbawcy, a jed-
nocześnie objawienie całej 
Trójcy Świętej. To początek 
działalności Jezusa i szczyt 
działalności Jana Chrzciciela, 
który pierwszy rozpoznał w Je-
zusie obiecanego Mesjasza. Je-
zus zanurza się w wody Jorda-
nu, jak w wody śmierci, przyj-
mując na siebie nasze grzechy. 
Niech dzisiejsze święto będzie 
dla nas okazją do dziękczynie-
nia za dar chrztu, w którym 
obmyły nas wody życia wiecz-
nego, czyniąc nas dziećmi Bo-
żymi. 
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 LITURGIA SŁOWA   
Iz 42, 1-4. 6-7; Ps 29; Dz 10, 34-38; Mt 3, 13-17 

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 zo-
stał ochrzczony, natychmiast 
wyszedł z wody. A oto otwo-
rzyły się nad Nim niebiosa  
i ujrzał ducha Bożego zstępu-
jącego jak gołębica i przy-
chodzącego nad Niego. A oto 
głos z nieba mówił: "Ten jest 
mój Syn umiłowany, w któ-
rym mam upodobanie". 

– Oto słowo Pańskie. 
 

CHRZEST PAŃSKI 
 

„Przyznajcie Panu, synowie Bo-
ży, przyznajcie Panu chwalę Jego 
imienia” (Ps 29, 1-2) 

Św. Piotr, naoczny świadek 
chrztu Jezusa, w swoim przemó-
wieniu do Korneliusza ukazał to 
zdarzenie jako początek apostol-
skiego życia Pana. „Wiecie, co się 
działo... po chrzcie, który głosił 
Jan. Znacie sprawę Jezusa z Naza-
retu, którego Bóg namaścił Du-
chem Świętym i mocą... przeszedł 
On dobrze czyniąc i uzdrawiając 
wszystkich, którzy byli pod władzą 
diabła” (Dz 10, 37-38). Słowa Pio-
tra są echem słów Izajasza i Ewan-
gelii. 

Wszystkie teksty ukazują Jezusa 
jako napełnionego, „namaszczone-
go” Duchem Świętym. Jak Jego 
życie ziemskie rozpoczęło się za 
sprawą Ducha Świętego, tak samo 
i życie apostolskie rozpoczyna się 
przy szczególnym udziale tegoż 
Ducha. Duch Święty opanował Go 
całkowicie i prowadził w wypeł-
nianiu Jego posłannictwa. 

W podobny sposób dzieje się z 
chrześcijaninem: przez chrzest ro-
dzi się on do życia w Chrystusie, 
a przez udział Ducha Świętego zo-
staje usprawiedliwiony i odnowio-
ny w całej swojej istocie oraz 
ukształtowany na dziecko Boże. 

A kiedy postąpił w latach i ma 
podjąć świadomie i z odpowie-
dzialnością obowiązki życia chrze-
ścijańskiego, Duch Święty bierze 
udział ponownie udzielając łaski 
przez sakrament bierzmowania, by 
utwierdzić go w wierze i uczynić 
mężnym świadkiem Chrystusa. 
Całe życie chrześcijanina rozwija 
się pod wpływem Ducha Świętego. 

Ewangelista Mateusz opowiada-
jąc o chrzcie Jezusa zaznacza, że 
Chrzciciel nie chciał się podjąć tej 
czynności: „To ja potrzebuję 
chrztu od Ciebie, a Ty przycho-
dzisz do mnie?” (Mt 3, 14). Oczy-
wiście, że Pan nie potrzebował 



 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 
1268 Ochrzczeni stali się "ży-
wymi kamieniami", "budowani 
jako duchowa świątynia, by 
stanowić święte kapłaństwo"  
(1 P 2, 5). Przez chrzest uczest-
niczą oni w kapłaństwie Chry-
stusa, w Jego misji prorockiej  
i królewskiej; są plemieniem, 
królewskim kapłaństwem, na-
rodem świętym, ludem Bogu na 
własność przeznaczonym", aby 
ogłaszać "dzieła potęgi Tego, 
który (ich) wezwał z ciemności 
do przedziwnego swojego 
światła" (1 P 2, 9). Chrzest daje 
udział w kapłaństwie wspólnym 
wiernych. 
 
1269 Stając się członkiem Ko-
ścioła, ochrzczony "nie należy 
już do samego siebie" (1 Kor 
6,19), ale do Tego, który za nas 
umarł i zmartwychwstał. Od tej 
chwili jest powołany, by poddał 
się innym i służył im we wspól-
nocie Kościoła, by był "posłusz-
ny i uległy" (Hbr 13,17) przeło-
żonym w Kościele, by ich 
uznawał z szacunkiem i miło-
ścią. Z chrztu wynikają odpo-
wiedzialność i obowiązki. 
Ochrzczony posiada równocze-
śnie prawa w Kościele; ma pra-
wo do przyjmowania sakramen-
tów, do karmienia się słowem 
Bożym i korzystania z innych 
pomocy duchowych Kościoła. 
 
1270 Ochrzczeni, "odrodzeni 
(przez chrzest) jako synowie 
Boży, zobowiązani są do      
wyznawania przed ludźmi wia-
ry, którą otrzymali od Boga za 
pośrednictwem Kościoła",  
i uczestniczenia w apostolskiej  
i misyjnej działalności Ludu  
Bożego. 

Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako 
umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha 
Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę 
na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie bowiem do-
świadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli 
grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten spo-
sób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym. Kościół ob-
chodzi w ten sposób święto narodzin milionów swoich dzieci, któ-
rym dała nowe, Boże życie woda chrztu świętego. Istnieje nakaz li-
turgiczny, aby w Wielką Noc przystroić chrzcielnicę i pokazać ludowi 
jako kołyskę jego narodzin dla nieba. Z tej okazji kapłan dokonuje 
wtedy uroczystego poświęcenia na oczach ludu wody chrzcielnej. 
Tego dnia powinno się udzielać chrztu wszystkim katechumenom. 
Temu służy również publiczne odnowienie obietnic chrztu świętego 
wszystkich wiernych, zebranych w kościele. 

Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bo-
żego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj przedłużania 
tego czasu do święta Ofiarowania Pańskiego obchodzonego 2 lute-
go. Dlatego do tego dnia można zachować szopkę w kościele i śpie-
wać kolędy. 

chrztu. Jednak poszedł do Jordanu, 
dostosowując się do wszystkich, 
którzy szli prosić o chrzest pokuty, 
i nalegał na Jana mówiąc: „Pozwól 
teraz, bo tak godzi się nam wypeł-
nić wszystko, co sprawiedliwe” 
(tamże 15). „Sprawiedliwość”, ja-
ką Jezus chce wypełnić, jest to do-
skonałe spełnienie woli Ojca; 
i właśnie Ojciec w odpowiedzi na 
ten gest tak pokorny, stawiający 
Jezusa na równi z grzesznikami, 
objawia Jego godność Mesjasza  
i Duch Święty widzialnie zstępuje 
na Niego. 

Dla chrześcijanina nieodzownym 
warunkiem tego, aby łaska chrztu 
w nim owocowała i aby dał się 
prowadzić Duchowi Świętemu, 
jest pokora skłaniająca go do szu-
kania we wszystkim woli Bożej, 
z pominięciem wszelkiej korzyści 
osobistej.  

Wody Jordanu obmyły również 
Ciebie, o Jezu, na oczach tłumu, 
lecz tylko niewielu mogło wów-
czas Cię rozpoznać. Ta tajemnica 
niedojrzałej wiary albo obojętności 
ciągnie się przez wieki i jest po-
wodem cierpienia dla tych wszyst-
kich, co Cię kochają i co otrzymu-
ją misję, by Cię dać poznać światu.  

O, udziel następcom Apostołów i 
uczniów oraz wszystkim, którzy 

wywodzą swe imię od Ciebie  
i z Twego krzyża, aby prowadzili 
dalej dzieło ewangelizacji, pod-
trzymywali je modlitwą, cierpie-
niem, wewnętrzną wiernością 
względem Twojej woli.  

O Jezu, niewinny Baranku, Ty 
przedstawiłeś się Janowi w postaci 
grzesznika, pociągnij również nas 
do wód Jordanu. Chcemy tam iść, 
by wyznać nasze grzechy, oczyścić 
nasze dusze. I jak niebo otwarte 
oznajmiło głos Twojego Ojca, któ-
ry miał w Tobie upodobanie, tak 
abyśmy my, zwyciężywszy pró-
bę... w brzaskach Twojego zmar-
twychwstania, mogli usłyszeć  
w głębi naszej duszy ten sam głos 
Ojca niebieskiego, że w nas rozpo-
znaje swoich synów (Jan XXIII). 

O Jezu, Tyś święty, niewinny, 
bez zmazy, oddzielony od grzesz-
ników, idziesz jak winny prosząc 
o chrzest na odpuszczenie grze-



 

chów! Jak wielka to tajemnica!.., 
Jan stanowczo odmawia udzielenia 
Ci chrztu pokuty... a Ty mu odpo-
wiadasz: „Nie sprzeciwiaj się w tej 
chwili, bo tylko w ten sposób mo-
żemy wypełnić sprawiedliwość”. 
Jaka to jest sprawiedliwość? To są 
upokorzenia Twojego godnego 
uwielbiania człowieczeństwa, któ-

re oddając hołd nieskończonej 
świętości, stanowią pełne zadośću-
czynienie za wszystkie nasze winy 
zaciągnięte wobec sprawiedliwości 
Bożej. Ty, sprawiedliwy i niewin-
ny, zastąpiłeś całą grzeszną ludz-
kość...  

O Jezu, spraw, abym i ja upoka-
rzał się z Tobą, uznając się za 

grzesznika i ponawiając wyrzecze-
nie się grzechu, uczynione już na 
chrzcie (K. Marmion: Chrystus  
w swoich tajemnicach 9). 

 
o. Gabriel od św. Marii Magdaleny, 

karmelita bosy,  
Żyć Bogiem 

 

CHRZEST WŁĄCZA NAS W ŻYCIE BOGA 
Św. Jan Paweł II, rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański». 9 stycznia 2000 r.  

1. Dzisiaj, w liturgiczne święto 
Chrztu Pańskiego, kończy się 
okres Bożego Narodzenia, który  
w tym roku był dla nas przeżyciem 
szczególnie głębokim i przejmują-
cym. W noc Bożego Narodzenia 
otworzyłem bowiem w Bazylice 
św. Piotra Drzwi Święte, rozpo-
czynając tym samym Wielki Jubi-
leusz. 

Okres Bożego Narodzenia dał 
nam raz jeszcze sposobność, by 
wspominać «wydarzenie» sprzed 
dwudziestu wieków, które zmieni-
ło bieg dziejów: narodzenie Jezusa 
w Betlejem. 

Wspominając narodziny Jezusa, 
świętowaliśmy wielką tajemnicę 
odkupienia, która przez cały okres 
Jubileuszu znajduje się w centrum 
naszej uwagi. Syn Boży stał się 
człowiekiem, aby człowiek mógł 

zostać wyniesiony do godności 
przybranego dziecka Bożego. 

2. O tej głębokiej więzi z życiem 
Bożym przypomina nam dzisiejsze 
święto Chrztu Pańskiego. Podob-
nie jak w ubiegłych latach, z rado-
ścią udzieliłem dziś – w przepięk-
nej scenerii Kaplicy Sykstyńskiej – 
sakramentu chrztu kilkunaściorgu 
dzieciom. Było ich łącznie osiem-
naścioro: osiem dziewczynek i 
dziesięciu chłopców, pochodzą-
cych z Włoch, Brazylii, Hiszpanii, 
Stanów Zjednoczonych i Szwajca-
rii. W kontekście Roku Jubileu-
szowego, czasu łaski, radości i od-
nowy życia, sprawowanie sakra-
mentu chrztu jest dla nas wszyst-
kich wezwaniem do powrotu do 
korzeni chrześcijańskiego powoła-
nia. Wszelkie dobro, jakiego do-
konujemy z Bożą pomocą, oparte 
jest bowiem na fundamencie 

chrztu, który obdarzając nas łaską, 
czyni nas dziećmi Bożymi i włącza 
nas we wspólnotę wierzących. 

3. Maryi, Matce Zbawiciela, po-
wierzajmy dzieci, które dzisiaj zo-
stały ochrzczone, wraz z ich rodzi-
nami, ojcami i matkami chrzest-
nymi oraz wspólnotami chrześci-
jańskimi. Niech Najświętsza Panna 
wspomaga swoją macierzyńską 
opieką ich dojrzewanie w wierze i 
sprawia, że będą coraz głębiej 
uczestniczyć w tajemnicy zbawie-
nia, w którą dziś zostały wprowa-
dzone. 

Niech Maryja pomaga także nam, 
abyśmy w tym Roku Jubileuszo-
wym umieli coraz lepiej wypełniać 
nasze przyrzeczenia chrzcielne, 
podsycając każdego dnia płomień 
wiary, przekazany nam na począt-
ku naszego chrześcijańskiego ży-
cia. 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020 
Hasło tygodnia: Życzliwymi bądźmy (por. Dz 28,2) 
Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Dzie-
jów Apostolskich 27,18 – 28,10. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Malty. 
Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące: 
Dzień 1: Pojednanie: wyrzuć ładunek za burtę 

Dzień 2: Oświecenie: znajdź i ukaż światło Chrystusa  
Dzień 3: Nadzieja: nikt z was nie zginie 

Dzień 4: Zaufanie: nie bój się, wierz 

Dzień 5: Pokrzepienie: połam chleb na drogę 

Dzień 6: Gościnność: okaż życzliwość 

Dzień 7: Nawrócenie: przemień serce i umysł 

Dzień 8: Hojność: przyjmij i daj 

 
   Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020 odbędzie się w czwartek, 23 stycznia, 
o godz. 18:00 w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie, pl. Małachowskiego 1. Kazanie 
wygłosi abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickie-
go. 
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O G Ł O S Z E N I A 
1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła można złożyć jałmużnę do puszek na potrzeby biednych. 
2. Rozpoczęliśmy kolejny kurs dla narzeczonych. Można dołączyć jeszcze do grupy. Spotkania są w kościele, 
w środy o godz. 20:00.  
3. Dzisiaj na każdej mszy św. gościmy znanych nam od lat seminarzystów z Archidiecezjalnego Seminarium 
Międzynarodowego „Redemptoris Mater”. Przedstawią koncert kolęd z różnych krajów świata. Na koncert 
zapraszamy po mszy o godz. 11:30 i 13:00. 
4. W piątki po Mszy św. o godz. 9.00 – modlimy się na różańcu św. w intencji zmarłych poleconych w tego-
rocznych wypominkach.  
5. W tygodniu zapraszamy na codzienną modlitwę różańcową po mszy św. o godz. 9:00.  
6. W poniedziałki modlimy się w intencjach wynagradzających, z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.  
7. W środy zapraszamy na nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy o godz. 18:00. 
8. Zapraszamy na koncert scholii parafialnej 17 stycznia (piątek) o godz. 19:15. Młodzi po koncercie będą 
zbierać datki na Międzynarodowe Misyjne Seminarium „Redemptoris Mater” w Belem, w Brazylii. Następny 
koncert odbędzie się 19 stycznia (niedziela) o godz. 20:45. 
9. Pod koniec stycznia mamy w tygodniu dużo wolnych intencji mszalnych, zwłaszcza na godz. 7:00 
10. Wizyta duszpasterska w tym tygodniu: 

W poniedziałek 13 stycznia: Anielewicza 36 oraz Dzielna 1, 2, 3A, 4, 5, 6, 7; 
W wtorek 14 stycznia: Dzielna 7A, 7B i 9; 
W środę 15 stycznia : Dzielna 8, 9A i 11; 
W czwartek 16 stycznia: Dzielna 11A, 12 i 13; 
W piątek 17 stycznia: Dzielna 15, 15A, 17, 17A i 17B, 74; 

     Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 16:00. Ofiary przeznaczone są na 
remont naszego kościoła. 
11. Wspomnienia liturgiczne w tym tygodniu:  
Rozpoczyna się Okres Zwykły, podczas którego nie obchodzi się żadnej tajemnicy Chrystusa lecz wspomina 
się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza  w niedziele. W piątek – wsp. św. Antoniego, opata. 
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