
 

Chrzest – woda i Duch… 

Chrzest z wody – „Ja chrzciłem was wodą…” 

Jan, który chrzcił nad wodami Jordanu, nie mógł 

przewidzieć tego, że Jezus zechce być również 

ochrzczony. Przecież to był tylko znak oczyszczenia 

i nie miał jeszcze wymiaru sakramentu jak to jest 

dzisiaj. Przyjście do Jana i prośba o chrzest, było 

przyznaniem się do tego – i to publicznie – że jest 

się grzesznikiem. Było gestem uniżenia i 

zrezygnowania z własnej dumy… Po co więc 

chrzest janowy, dla samego Boga, dla Mesjasza, 

Króla Izraela? Janowi nie mieściło się to w głowie. 

Nie tak wyobrażali sobie przecież Żydzi Mesjasza! On miał być wielkim i namaszczonym, a nie słabym i 

potrzebującym obmycia z grzechów… 

Gdyby Jezus na tym pozostał, byłby właśnie taki daleki, taki namaszczony i nieosiągalny dla prostego 

człowieka! On natomiast przyszedł do Jana, by pokazać człowiekowi, że On – Bóg chce być blisko. I choć nie ma 
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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):  

Wejście: Anioł Pasterzom mówił # 272 

Ofiarowanie: Gdy się Chrystus rodzi #292 

Komunia: Wesołą nowinę #339,  

      Tryumfy Króla Niebieskiego #330 

Dziękczynienie: Bóg się rodzi # 276

Wyjście: Com przyrzekł Bogu #515

Czytania na dziś:  

I - Z I Księgi proroka Izajasza  (42:1-4.6-7)  

II - Czytanie z dziejów Apostolskich (10:34-38) 

Psalm: Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10 

REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi 

Ewangelia: Według Św. Marka (Mk 1,6b-11) 

Intencje dzisiejszej Mszy św. 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji: 

za Stanisława Milczka - Tatę Jurka Milczka. 

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i 

matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszą 

mojego taty i odpuść mu grzechy; 

pozwól mi oglądać jego w radości 

Twej wiekuistej światłości.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen.  

http://www.polishcatholicmission.org/


 

grzechu, to jednak chce odczuć na sobie to upokorzenie wyznania win i skinięcia głowy przed Stwórcą w geście 

przeproszenia. Ten gest Chrystusa sprawia, że i w naszych sercach jest ta determinacja, by być właśnie 

ochrzczonym, by należeć do Stwórcy przez obmycie w wodach naszego Jordanu.   

 

Chrzest w Duchu – „On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym…” 
 

Jest jednak coś, co Jan zapowiada, a co ma się stać dopiero udziałem tych, którzy uwierzą w Jezusa. Otóż ma 

On też chrzcić, ale już nie wodą, a Duchem Świętym. Na czym więc polega ów „inny” chrzest, który zapowiada 

Jan? Ten chrzest nie jest niczym innym, jak właśnie przyjęciem tej prawdy, że Jezus Chrystus z Nazaretu, jest 

Synem Bożym oraz że jest jedynym Panem i Zbawicielem człowieka. Gdy po chrzcie z wody, w naszym 

wzrastaniu w wierze, przychodzi moment naszego życia, że już nie wierzymy bo jesteśmy tak nauczeni, 

wychowani, czy po prostu nie chcemy burzyć dobrych obyczajów, a przyjmujemy Chrystusa za swojego Pana i 

świadomie zaczynamy wierzyć otwierając serce na łaskę Bożą, to wtedy Duch Święty stępuje z mocą na takie 

serce i rozpoczyna się niesamowita przygoda pójścia drogami Ewangelii. Chrzest w Duchu bowiem, dokonuje się 

właśnie mocą tej świadomej decyzji wyboru Chrystusa. Ta decyzja otwiera na dary Ducha i otrzymujemy nowe 

życie.  
 

Każdy z nas dzisiaj, ma tę szansę, by tak świadomie zacząć żyć z Jezusem. Kto chce odnowić z Nim to 

przymierze chrztu z wody i wybrać Go na nowo, to niech uklęknie tam gdzie jest, albo po prostu wzniesie oczy 

ku niebu i powie: „Panie, ochrzcij mnie na nowo w Duchu Świętym!” Gwarantuję, że Bóg potraktuje bardzo na 

serio tę modlitwę i zacznie się dziać w sercu takiego człowieka wiele spraw, które będą autorstwa właśnie Ducha 

Świętego.  

 

Owoce – „Tyś jest mój Syn umiłowany…” 
 

Na tym jednak nie koniec. Każdym bowiem, kto odważy się na taką prośbę i na ów chrzest, ma ogromną 

szansę usłyszeć cudowny głos samego Boga, że jego modlitwa została wysłuchana, a on sam jest jego dzieckiem. 

Staje się to realnym doświadczeniem Boga żywego, który jest bliski temu, kto Go wzywa. Bóg nie  jest już jakąś 

kolejną religią, filozofią, ideą, ale konkretną Osobą, która wchodzi w relacje z człowiekiem. Co więcej, 

obdarowuje tego człowieka miłością. Człowiek taki zaczyna „smakować” Boga.  
 

Na co dzień zaś, cieszy się owocami życia w Duchu, o których pisze św. Paweł: „Owocem zaś ducha jest: 

miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. [Ga 5, 22-23] Jeśli 

więc wszyscy dzisiaj przyjmiemy chrzest w Duchu Świętym, nie będziemy musieli obawiać się kolejnego dnia, 

ale będziemy żyli napełnieni pokojem. 

 

ks. Michał Olszewski SCJ 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

Tradycyjna „Kolęda”czyli Wizyta Duszpasterska 
 

Jeszcze wciąż nie jest za późno, zachęcamy wszystkich którzy pragną otworzyć drzwi swojego domu i 

zaprosić naszych księży na tradycyjną w okresie świąt Bożego Narodzenia „Kolędę” prosimy o telefoniczne 

umówienie się bezpośrednio z ks. Kazimierzem, lub z ks. Robertem telefony podane są powyżej. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msza Św. w lutym 

W miesiącu lutym, msza św. odbędzie się jak zwykle w drugą niedzielę miesiąca,  

8 lutego – bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. 

 

  

 

  
     Bardzo serdecznie dziekujemy i Bóg Zapłać!  

Dla wszystkich, którzy przyczynili się w roku 2014 

do wsparcia Polskiej Misji Katolickiej, umożliwienia 

naszych wspólnych spotkań na modlitwie podczas 

mszy świętych w naszym ojczystym języku! Również 

bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie 

finansowe, za obecność oraz dobre słowo!  

                                Polska Misja Katolicka w Memphis 

 

 

 

Kącik Finansowy  
 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w Boże Narodzenie wynosiła $758. Druga taca przeznaczona dla 

emerytowanych księży (Villa Vianney) wynosiła $127. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100. 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 
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Karnawałowa zabawa - „Polka Dance” 
 

Wszystkich zainteresowanych tańcem i tradycyjną zabawą karnawałową z 

dużym akcentem “Polki” zapraszamy w sobotę, 24 stycznia o godz. 18:00 do 

sali Madonna Hall, w kościele St. Ann w Bartlett.  
 

Zabawa ta jest organizowana jest przez polskich członków parafii St. Ann. 

Zachęcamy wszystkich Polaków do wsparcia tej inicjatywy i wzięcia udziału.  

Zapraszamy na polskie jedzenie w stylu “bufet” (polska kiełbasa, kapusta i 

więcej….) oraz tradycyjną muzykę przygotowaną przez doświadczonego DJ.  

Bilety można zakupić w biurze kościoła St. Ann w cenie $15 od osoby,  

(tel. 373-6011), jak również od Zofii Schmidt (tel. 372-5794).  

Serdecznie Zapraszamy !!!!!! 



 

 

 

Życzenia Noworoczne 2015 

 

Niech Nowy Rok 2015 będzie dla nas wszystkich czasem otwarcia się na 

wszystkie wartości, które wraz z narodzeniem przyniosło na świat Boże Dziecię! 

Niech nam towarzyszy miłość, spokój, szacunek, wzajemna troska oraz abyśmy 

trwali w Łasce Bożej i dobrym zdrowiu.  

Niech każdy dzień Nowego Roku będzie wypełniony Bożą radością! 

 

Polska Misja Katolicka w Memphis 

 

 

 

 

 


