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  Niedziela Chrztu Pańskiego  

Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus na którego 

zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, spraw aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone 

z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 

wieków. Amen. 
 

Pieśni na dziś (#w Abba Ojcze):                                  Czytania na dziś: 

Wejście –Tryumfy #330                                  I - Z księgi proroka Izajasza  42:1-4 , 6-7   

Ofiarowanie – Gdy Śliczna Panna  #293                                    II – Z dziejów Apostolskich  10:34-38   

Komunia – Ach ubogi żłobie #269              Psalm: 29(28),1-2.3ac-4, 9b-10                              

Wyjście –Mędrcy świata #307              Ewangelia: Wg. Św. Mateusza  3:13-17                       

Dodatkowa – Nie było miejsca dla Ciebie -# 312 

 

W dzisiejszej Ewangelii to nie Jezus znajduje się w centrum wydarzeń od 

samego początku, ale Jan Chrzciciel: płomienny kaznodzieja, prorok, 

wokół którego gromadzili się ludzie, którzy mieli nadzieję na zmianę i 

lepszą przyszłość. Do niego ciągnęli zewsząd, aby przyjąć chrzest w rzece 

Jordan, dać się zanurzyć w jego wodach i powstać jako nowy człowiek. 

Nie chodziło o zwykłe obmycie się z brudów, lecz o kąpiel nawrócenia, 

pokuty, aby z czystym sercem stanąć przed Bogiem. Ci, którzy 

przychodzili do niego przypuszczali, że zapewne to właśnie on jest ocze-

kiwanym Mesjaszem. Ale Jan Chrzciciel wiedział, jak jest naprawdę. 

Wiedział, że to nie on może ludziom otworzyć niebo, że jego możliwości 

są ograniczone, że jest tylko drogowskazem, że jedynie wskazuje na Tego, 

na którego sam czeka. 

Także Jezus byt poszukującym. Szukał swojej misji i drogi. Poszedł na 

pustynię do Jana, do którego ciągnęli wszyscy poszukujący i gotowi na 

nawrócenie. Dzisiejsza Ewangelia jest jedynym przekazanym opisem 

pełnego napięcia, prawie dramatycznego spotkania Jana - gwałtownego, 

radykalnego męża pustyni, który wkrótce potem straci głowę, z Jezusem - 

oczekiwanym Mesjaszem. 

Co znalazł Jezus? Co wydarzyło się tam na pustyni? Najpierw otworzyły się niebiosa - pradawny symbol 

ludzkiej tęsknoty, że Bóg może się ludziom objawić i stać się dla nich przystępny. Potem zstępuje Duch Boży, 

ale nie pod postacią jakiegoś gwałtownego ptaka drapieżnego, ale gołębicy, symbolizującej samą istotę pokoju. 

Następnie zostają wypowiedziane słowa, będące niemal oficjalną formułą intronizacji Jezusa, ponieważ są 

wzięte z formuły intronizacji królów: „Ten jest mój Syn umilowany, w którym mam upodobanie". Dobrze by 

było w tym tygodniu pomyśleć o własnym chrzcie, a co najmniej uświadomić sobie fakt, że jestem człowiekiem 

ochrzczonym. Tyle mogę zrobić! Podczas chrztu przecież i do mnie - niby do królewskiego dziecka - zostały 

skierowane słowa: „Ten jest mój syn umiłowany", czy: „Ta jest moją córką umiłowaną" I słowa te do dnia 

dzisiejszego zachowują ważność, i to bezwarunkowo. 

                                                               Szczęść Boże !  -  Ks. Kazimierz Abrahamczyk, S.V.D. 
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Chrzest "bramą sakramentów" 
 

Dla chrześcijan chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, dlatego też jest 

nazywany "bramą sakramentów". Stanowi początkiem wtajemniczenia 

chrześcijańskiego, powtórne narodziny, narodziny z "wody i Ducha Św.". Uwalnia on 

człowieka z grzechu pierworodnego oraz wszystkich grzechów osobistych (choć nie 

uwalnia od skłonności do grzechu). Odnawia obraz i podobieństwo Boże w człowieku, 

włącza w nadprzyrodzone życie Trójcy Świętej oraz we wspólnotę Kościoła. 

Nawiązując do stosowanego przeważnie w starożytności sposobu udzielania chrztu 

przez zanurzenie w wodzie, sens tego sakramentu tłumaczy się jako zanurzenie w 

śmierci Chrystusa i wynurzenie do nowego życia. Powoduje tak silny związek z 

Bogiem, że nic, nawet utrata wiary, nie może go usunąć. 

Chrzest jest jednym z trzech sakramentów, które wyciskają tzw. charakter, inaczej nazywany "pieczęcią" Ducha 

Świętego. Oznacza to, że tych sakramentów udziela się tylko raz i nieodwołalnie. Oprócz chrztu są to 

bierzmowanie i sakrament święceń. Chrzest jest podstawą wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami, także 

tymi, którzy nie są w pełnej jedności.   

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy Pasterce wynosiła $191, w dniu Bożego Narodzenia $525, druga taca na 

emerytowanych księży $185.  Wydatki: za kościół zapłacono $200. Informujemy, że dla Państwa wygody na 

stoliku przy wejściu do kościoła znajdują się koperty zaadresowane  na Polską Misję Katolicką.  
 

Pomoc w działalności kościelnej PMK 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej bezinteresownej pomocy do wszelkiej działalmości 

naszego polskiego kościoła - PMK. Potrzebujemy chętnych do zbiorowego śpiewu, zbierania tacy, 

czytań eucharystycznych, ministrantów oraz pomocy w zachrystii. Pamietajmy, talent który 

posiadamy pochodzi od Boga i Jemu należy się chwała za to w pracy, modlitwie i pieśni. 

Prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt lub do księży Kazimierza, ks. Krzysztofa lub ks. Jacka. 

 

Trzej Królowie 

„Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?  

Powiedzcież nam, Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię?  

Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży,  

A proroctwo Jego zgonu, już się w świecie szerzy”. 

Święto Trzech Króli to Chrześcijańskie święto obchodzone 6 stycznia na cześć trzech 

wschodnich mędrców przybyłych do Betlejem, aby oddać pokłony Jezusowi. Trzej 

królowie to mędrcy (nazywani także magami) ze wschodu wspomniani już w Starym Testamencie. Według Ewangeli 

Świętego Mateusza było to trzech mędrców przybyłych do Jerozolimy w poszukiwaniu króla, o którym powiedziała im 

przepowiednia. Rokrocznie w Święto Trzech Króli księża odwiedzają parafian chodząc z kolędą, po odwiedzinach, 

specjalnie do tego celu poświęconą kredą, pisze się na drzwiach litery K+M+B (od imion mędrców: Kacper, Melchior i 

Baltazar).   "Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy 

swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę". 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2011 roku 
 

Luty Marzec Kwiecień  Maj 

12- Msza  Św. (w j. 

polskim) 
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23-Święconka  

24 Wielkanoc 

14- Msza  Św. (w j. 

polskim)  

 

 


