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PIERWSZE CZYTANIE Iz 42,1-4.6-7 
Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodoba-
nie
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego pod-
trzymuję, Wybrany mój, w którym mam 
upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na 
Nim spoczął; On przyniesie narodom Pra-
wo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie 
da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie zła-
mie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o 
nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, 
nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali 
Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują 
wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ują-
łem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowi-
łem Cię przymierzem dla ludzi, światłością 
dla narodów, abyś otworzył oczy niewido-
mym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, 
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”. 
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 29,1-
2,3ac-4,3b i 9b-10
Pan ześle pokój swojemu ludowi. 
DRUGIE CZYTANIE Dz 10,34-38 
Jezus został namaszczony Duchem Świętym
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu 
Korneliusza, przemówił: „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 
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przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem 
wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Ju-
dei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który 
głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, 
którego Bóg namaścił Duchem Świętym i 
mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdra-
wiając wszystkich, którzy byli pod władzą 
diabła, dlatego że Bóg był z Nim”. Oto Sło-
wo Boże.
EWANGELIA Mt 3,13-17 
Chrzest Jezusa
Słowa Ewangelii według świętego Mate-
usza
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, 
żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan po-
wstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrze-
buję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz 
do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól 
teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszyst-
ko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A 
gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast 
wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się 
niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego 
jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A 
głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umi-
łowany, w którym mam upodobanie”. Oto 
słowo Pańskie.

Pn Hbr 1,1-6 Ps 97 Mk 1,14-20 /Wt Hbr 2,5-
12 Ps 8 Mk 1,21-28 /Śr Hbr 2,14-18 Ps 105 Mk 
1,29-39 /Cz Hbr 3,7-14 Ps 95 Mk 1,40-45 /Pt 
Hbr 4,1-5.11 Ps 78 Mk 2,1-12 /So Hbr 4,12-16 
Ps 19 Mk 2,13-17 /Ndz Iz 49,3.5-6 Ps 40 1 Kor 
1,1-3 J 1,29-34.



INTENCJE MSZALNE
Niedziela 9.1. –CHRZEST PAŃSKI
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 9).
+ Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 9).
8:30 + Witolda Kowalewskiego (4 r. śm.).
10:00 Dz.-bł. w 8 r. ślubu Krzysztofa i Mał-
gorzaty oraz opiekę MB dla Basi i Francisz-
ka.
11:30 + Anetę Wisińską (r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Kazimierza i Ewę Cicheckich (10 
r. śm.).
Poniedziałek 10.1.  
6:30 
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 10).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 10).
8:30 + Irenę i Hannę Koseckie (ur.).
18:00 Dz.-bł. w 7 r. ślubu Aleksandry i To-
masza Sulejów.
Wtorek 11.1.  
6:30 
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 11).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 11).
7:00 + Jadwigę Biernacką (mies. po śm.).
8:30 + Józefa Nowosielskiego (2 r. śm.).
18:00 + Ignacego Zakrzewskiego (7 r. 
śm.).
Środa 12.1.  
6:30 + Annę Kaniewską (mies. po śm.).
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 12).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 12).
7:00 + Alicję Łużyńską.
8:30 + Józefę (37 r. śm.) i Michała Wojdów 
i ich rodziców.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Po-
mocy

+ Piotra, Józefę, Stanisława Siemieniuków, 
Jana Prażmo. + Kazimierę Mlądzką (10 r. 
śm.) i jej rodziców oraz rodzeństwo.
Czwartek 13.1.  
6:30 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 13).
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 13).
7:00 + Euzebię Domańską (4 r. śm.), Zbi-
gniewa i Jerzego Domańskich.
8:30 + Stefana, Aleksandrę i Stanisława 
Ornochów.
18:00 + Helenę Kisielewską ( r. śm.).
Piątek 14.1.  
6:30 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 14).
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 14).
7:00 + Helenę Pawłowską (4 r. śm.).
8:30 + Andrzeja Janika (3 r. śm.).
18:00 + Bolesława Lusawę, cr. Lusawów i 
Kajków oraz dziadków Lusawów i Kajków.
Sobota 15.1.  
6:30 + Józefa Matykę (25 r. śm.) i jego ro-
dziców oraz rodzeństwo.
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 15).
7:00 + Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 15).
8:30 + Ludwina Sokulskiego.
18:00 + Jana Kaczorka (1 r. śm.).
Niedziela 16.1. –2 niedziela zwykła
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 16).
+ Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 16).
8:30 + Szymona Ponceleusza  (22 r. śm.) i 
cr. Ponceleuszów.
10:00 + Helenę Kowalczyk.
11:30 + Helenę Nowak (12 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18:00 + Andrzeja Strupiechowskiego (8 r. 
śm.).



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 Niedziela Chrztu Pańskiego 

wDzisiaj niedziela Chrztu Pańskiego, 
kończy się okres Narodzenia Pańskiego.
wW przyszłą niedzielę, 16 stycznia, bę-

dziemy obchodzili Światowy Dzień Migranta 
i Uchodźcy.

W naszej parafii trwa wizyta duszpa-
sterska:

10.01. Poniedziałek: Górna z blokami, 
Spokojna (2) Skargi, Szeroka (2) Kopernika 
bez bloków (1)

11.01. Wtorek: Graniczna (2) Nowa (2) 
Parkowa, Reja z blokami (1)

12.01. Środa: Zawiszy (5)

13.01. Czwartek: Piaskowa bez bloków (5)

14.01. Piątek: Sienkiewicza (4) Koperni-
ka 11a i 13 (1)

15.01. Sobota: Kard. Wyszyńskiego, 
Prusa (5) 

CHRZEST PANA JEZUSA

Wspomnienie wydarzenia nad Jorda-
nem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a 
także gdzie Bóg potwierdził, że jest On 
Jego Synem, kończy okres Narodzenia 
Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczy-
na się tak zwany okres zwykły, w ciągu 
roku. Jednak tradycyjnie przedłużamy 
śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do 
święta Ofiarowania Pańskiego, zwa-
nego u nas Matki Bożej Gromnicznej, 
które bezpośrednio wiąże się z Bożym 
Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa 
samego Boga o Jezusie: „To jest Mój 
Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

Wspominając chrzest Pana Jezusa 
w Jordanie, myślimy także o naszym 
chrzcie, który jest początkiem i fun-
damentem naszego chrześcijańskiego 
życia, czyli naszej przyjaźni, komunii 
z Panem Bogiem. W tym sakramencie 
otrzymaliśmy godności przybranego 
dziecka Bożego i dar Bożej miłości. 
Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty 
Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas 
jednocześnie wielkim zobowiązaniem. 
Musimy bowiem podążać drogą coraz 
większego upodabniania się do Chrystu-
sa, to znaczy kochać Go coraz więcej i 
uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. 
Jeśli nasza komunia z Bogiem będzie 
coraz doskonalsza, jako chrześcijanie 
będziemy stawać się ludźmi wyczulony-
mi na piękno duchowe i moralne, roz-
miłowanymi w tym, co szlachetne, war-
tościowe, prawdziwie wielkie. W naszej 
codzienności nie możemy zadowolić się 
bylejakością i obojętnością. Zatrzymaj-
my się na moment przy chrzcielnicy, 
aby podziękować za dar dziecięctwa 
Bożego, ale także zdać sobie sprawę z 
naszej odpowiedzialności za budowanie 
Kościoła na ziemi.

Obecność Jezusa w wodach Jorda-
nu pomiędzy grzesznikami szukający-
mi oczyszczenia jest dowodem wielkiej 
delikatności Boga. Chrystus, „namasz-
czony Duchem Świętym i mocą”, staje 
obok człowieka, który jest często „jak 
nadłamana trzcina i ledwie tlący się pło-
myk”. Nie krzyczy, nie gromi, nie grzmi 
„z góry” (z nieba rozlega się łagodny 
głos Ojca wyznający miłość Synowi, a 
w Nim i każdemu z nas). Chrystus staje 
wśród nas, by dając siebie, umocnić nas 
i ”wyprowadzić z ciemności” grzechu, to 
znaczy oddalenia od Boga.

o. Wojciech Jędrzejewski OP, „Oremus” 
styczeń 2005, s. 39
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Dlaczego Słowo Boże zawarte w Piśmie Świę-
tym, kazaniach, katechezach posiada tak małą 
skuteczność? Dlaczego można go słuchać nawet 
podziwiać, nie dostosowując do niego swego ży-
cia? Dlaczego jest tak mało twórcze? Oto pytania, z 
którymi boryka się prawie każdy kapłan i katecheta 
widząc marne owoce swojej pracy.

Pełna odpowiedź na nie wymagałaby głębszej 
refleksji nad urodzajnością gleby naszych serc. To 
tu tkwi główna przyczyna małej skuteczności Sło-
wa Bożego. Można jednak postawić Bogu pytanie, 
dlaczego On sam nie uczynił swego Słowa bardziej 
skutecznym. Dlaczego nie zadbał o jego reklamę? 
Dlaczego ono samo nie narzuca się, nie „zmusza” 
do przyjęcia? Gdyby było otoczone cudowną sce-
nerią, znacznie mocniej przyciągałoby ludzi do sie-
bie i ułatwiało przyjęcie. 

Z Objawienia wiemy, że Pan Bóg przemawiając 
do nas nie chce się narzucać. On sam w przekazie 
swego słowa zastosował dziwną metodę. Rozrzu-
cił swoje Słowo jak ziarenka złota po drodze, którą 
węduje człowiek. Zostało ono przez Niego umiesz-
czone w zwykłej szarej codzienności. Jest ukryte 
w wodzie chrzcielnej, w chlebie spoczywającym 
na ołtarzu, w geście nałożonych rąk i w znaku na-
maszczenia. Jest ukryte w tekście Pisma Świętego 
i mieszka w sercu każdego sprawiedliwego czło-
wieka. Przebywa na ziemi w niepozornym, zwy-
czajnym opakowaniu. 

Z racji tego skromnego opakowania rzadko kto 
zwraca na nie uwagę. Wielu nie dostrzega go wca-
le, bywa, że jest lekceważone, a nawet podeptane. 
Bóg zaś chce, by mądrzy zatrzymali się przy Jego 
Słowie. Ufa, że je dostrzegą, wydobędą z prochu 
drogi, zgromadzą i jako prawdziwi artyści stworzą 
z niego jedyne i niepowtarzalne dzieło. Ich sukces 
będzie tytułem do wiecznej chwały. Życie ludz-
kie ukształtowane ze Słowa Bożego ma wartość 
wieczną.

Bogactwo Słowa Bożego ukrytego w najprost-
szych znakach jest olbrzymie. Chrześcijanin spo-
tyka się z nim po raz pierwszy w wodzie chrztu 
świętego. To pierwszy Boży klejnot ukryty w tak 

zwyczajnym znaku, jakim jest polanie głowy wodą. 
Kto go otrzyma, nie powinien już szukać skarbów 
w cudownej scenerii. Boże skarby są ukryte w nie-
pozornym opakowaniu, w trosce o to, by były do-
stępne dla każdego mądrego człowieka. Mądrym 
reklama nie jest potrzebna. Oni przy nabyciu nowej 
rzeczy nie kierują się reklamą, lecz samą wartością 
danej rzeczy. 

Zło jednak doskonale wie, że chodzi o szczęście 
człowieka. Ponieważ samo nie posiada żadnej war-
tości do zaofiarowania, chcąc zyskać człowieka, 
musi dbać o reklamę, by w pięknym opakowaniu 
sprzedać buble i w ten sposób unieszczęśliwić go 
na wieki. Z tego punktu należy ocenić wszystkie za-
biegi świata zmierzające do ustawienia obok drogi, 
którą wędruje człowiek, dobrze rozreklamowanych 
„skarbów” doczesności. Jest ich wiele. To coraz 
doskonalsze ekrany telewizyjne, z antenami o sate-
litarnym zasięgu i kasetami video; to pełne emocji 
stadiony i hale sportowe; to filmy, prasa, moda, 
loterie pieniężne, turystyczne podróże. Wszystko 
to jest tak interesujące, że człowiek nie ma już ani 
czasu ani sił do zajmowania się Bożymi skarbami 
w skromnych i mało ciekawych opakowaniach.

Wydawać by się mogło, że w takiej rywalizacji 
Pan Bóg, jeśli nie zatroszczy się o odpowiednią re-
klamę swoich skarbów stoi na pozycji z góry prze-
granej. Jego skarbów ofiarowanych w tak skrom-
nym opakowaniu, nikt nie kupi. Dziwić się jedynie 
należy, że upłynęło wiele wieków, a Pan Bóg nadal 
rezygnuje z reklamy i trwa przy tej dziwnej meto-
dzie rozsypywania swoich wartości po drodze w 
wyczekiwaniu na mądrych, którzy się przy nich 
zatrzymają.

Pan Bóg nie potrzebuje reklamy swoich skar-
bów. Przyjdzie jednak czas gdy objawi całemu 
światu ich piękno i wartość. Autentyczne skarby 
mogą być ukryte w najskromniejszym opakowaniu 
i przez to nie tracą nic ze swej wartości. Prawdę 
tę należy mieć na uwadze, gdy bierzemy udział w 
obrzędzie chrztu świętego, uczestniczymy w Eu-
charystii i słuchamy Słowa Bożego.

Ks. Edward Staniek

BÓG NIE POTRZEBUJE REKLAMY


