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Niedziela Chrztu Pańskiego
Chrzest Jezusa
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana,
czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą;
lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka
u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest.
A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego,
w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos:
Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
Ewangelia * Łk 3, 15-16. 21-22

Chrzest święty to sakrament, który możemy porównać do drzwi, przez które zostajemy wprowadzeni do Kościoła. Najprawdopodobniej większość z nas została ochrzczona jako małe dzieci i nie
pamiętamy dnia naszego chrztu. Dlatego też wielu ochrzczonych traktuje ten sakrament jako swego
rodzaju formalność, do której nie wraca się więcej i nie pamięta się o niej. Dzisiejsze święto jest
okazją abyśmy zastanowili się nad znaczeniem chrztu.
Dla Jezusa chrzest był początkiem nowego etapu życia. Przygotowywał się do niego poprzez
czterdzieści dni modlitwy i postu na pustyni. Był tam kuszony, ponieważ szatan chciał Go odwieść od
tego, by rozpoczął ten ważny nowy etap życia. Jezus zwyciężył jednak kusiciela i udał się nad Jordan.
Jezus był Synem Bożym, Najwyższym Kapłanem, nie potrzebował oczyszczenia z grzechu, czego znakiem był chrzest. Dlaczego poprosił Jana, aby został ochrzczony?.
W sytuacji Jezusa chrzest nie był zmazaniem Jego winy zaciągniętej przez grzech pierworodny,
ponieważ to On przyszedł właśnie po to, aby na siebie wziąć grzech całej ludzkości. Dla Jezusa
chrzest jest znakiem solidarności i bliskości z każdym z nas, ludzi, którzy potrzebujemy od Niego
oczyszczenia i odkupienia. Dla Jezusa chrzest jest więc przede wszystkim znakiem potwierdzającym
Jego tożsamość jako Syna Bożego umiłowanego przez Ojca. To jest najważniejsze przesłanie chrztu
Jezusa. Słyszeliśmy je dzisiaj w Ewangelii: Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam
upodobanie (Łk 3, 22). Przekonanie i świadomość, że jest On UMIŁOWANYM SYNEM Ojca, dało
Jezusowi siłę do podjęcia i wypełnienia misji odkupienia. To przekonanie i świadomość bycia umiłowanym synem towarzyszyło Jezusowi przez całe Jego ziemskie życie, a szczególnie w najtrudniejszych momentach.
Możemy sobie to wyobrazić na przykładzie naszych relacji rodzinnych. Chłopak, a później mężczyzna, który otrzymał od swojego ojca potwierdzenie i afirmację, że jest odważny, dzielny, że jest
w stanie dokonać wielkich rzeczy, radzi sobie w życiu o wiele lepiej niż chłopak czy dziewczyna,
którzy nie usłyszeli nigdy takiego przesłania, a może nawet zostali kiedyś przez ojca odrzuceni,
opuszczeni i pozostawienie sobie samym. Mogło się nawet zdarzyć, że ojciec powiedział im, że są
pomyłką, że do niczego się nie nadają. Takie słowa mogą przekreślić życie niejednej osoby.

Jezus miał kochającego Ojca, który nie zostawił Go samego. Jezus miał Ojca, który w czasie
chrztu publicznie wobec Jana Chrzciciela i wszystkich zgromadzonych tam ludzi potwierdził:
Ty jesteś moim Synem umiłowanym. To przekonanie towarzyszyło Jezusowi przez całe Jego życie.
To samo dokonuje się w czasie naszego chrztu. Ponieważ jesteśmy ludźmi, chrzest oczyszcza
nas ze zmazy grzechu pierworodnego. Chrzest to także moment przyjęcia nas do Bożej rodziny.
Każdy ochrzczony ma prawo od tego momentu nazywać się dzieckiem Boga, tak jak Jezus. Chrzest
daje nam tożsamość dzieci Bożych. Co to oznacza? Nie jesteśmy na tej ziemi dziełem przypadku.
Każdy z nas jest kimś ważnym, a nawet najważniejszym dla Boga, tak jak dla kochającego ojca
każde jego dziecko jest najważniejsze. Bóg dał nam dary oraz talenty życiowe i chce, abyśmy je
rozwijali. Co więcej, nasz Ojciec niebieski wierzy, że damy radę je rozwinąć. Jest On z nami także
w trudnych chwilach, aby nas pocieszać i umacniać, tak jak był obecny w życiu Jezusa.
Warto dzisiaj spojrzeć na nasz chrzest nie tylko jako na coś, co dokonało się kiedyś, gdy byliśmy
dziećmi, ale jako na początek nowego etapu w naszym życiu. Tak jak przeżył swój chrzest Jezus.
Czy jestem świadomy tego, kim jestem? Czy jestem świadomy, tego kim jest Bóg dla mnie? Chrzest
sprawia, jak pisze dzisiaj św. Paweł, że stajemy się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Żyj więc
jak dziedzic, jak syn, jak córka dobrego Ojca.
Rekolekcjonista, wykładowca teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym
Redemptorystów w Tuchowie, o. Paweł Drobot CSsR


Ogłoszenia duszpasterskie
1. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który
Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres
Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna
Bożego do naszych serc.
2. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Plan kolędy dostępny jest na tablicy
ogłoszeń oraz na parafialnej stronie internetowej oraz na fb.
3. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 1700, serdecznie zapraszamy.
4. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające
się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu
łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia
różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa. Włączając się duchowo w to
niecodzienne wydarzenie, weźmy udział w adoracji Najświętszego Sakramentu. O przewodniczenie
proszę grupę IV. O godzinie 1500 Msza święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Okazja do
spowiedzi świętej od 1600 – 1700.
5. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów,
„aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan. Włączmy się to dzieło poprzez osobistą modlitwę, a także poprzez udział w wieczornej
Mszy świętej.
6. Do odebrania kolejny numer naszego dwutygodnika diecezjalnego „Pielgrzym”. Przypominam
o uregulowaniu prenumeraty na I kwartał 2019 r.
7. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Pocieszeniach po rodzinach naszej parafii. W tym tygodniu
w Przytarni. Bóg zapłać za składane ofiary, które przeznaczamy na nowe urządzenie czyszczące do
naszej świątyni oraz na nowe naczynia liturgiczne: puszki do Najświętszego Sakramentu do
polowych celebr odpustowych na naszej Kalwarii.

8. Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzymy wszelkiego
błogosławieństwa i opieki świętych patronów.






Plan odwiedzin duszpasterskich – czyli kolędy
w parafii p.w. Świętego Mikołaja w Wielu A. D. 2019

W tym tygodniu patronują nam:
w czwartek, 17 stycznia, św. Antoni (1195-1231), opat, egipski pustelnik,
w sobotę, 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel
Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.


Msze święte w intencji:
niedziela
13.01.
poniedz.
14.01.
wtorek
15.01.

środa
16.01.

czwartek
17.01.

piątek
18.01.
sobota
19.01.

800
1000
1130

o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo w rodzinie
rodzin – intencje z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† Urszuli i Henryka Dobków oraz dziadków z obu stron;

720
1700

† Kornelii i Wincentego Skibów oraz Marii Jaszewskiej ;
† pomordowanych z rodziny Zabrockich i Czapiewskich - intencja
od Bronisławy Balcer z Zabartowa;

720
1700

† Bronisławy Miętkiej w 16 rocznicę śmierci oraz Józefa
i brata Jana;
† Leonarda Wróblewskiego – w 6 rocznicę śmierci;

720
1700

† Bronisława, Reginy i Ryszarda Czuchów;
Róży p. Teresy Weltrowskiej z Dąbrowy o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń Róży i ich rodzin oraz o nagrodę nieba dla zmarłych
członkiń a zwłaszcza dla †Zofii Pastwy;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

720
1500
00
16 -1700
1700
720
1700
720
1700
800

niedziela
20.01.

1000/a
1000/b
1130
Wdzydze 1300

† Jadwigi i Franciszka Knapików;
Msza św. z Koronką do Bożego Miłosierdzia;
Okazja do spowiedzi świętej;
† Natalii, Wincentego, Urszuli i Tadeusza Wujkowskich;
† Mirosława Sierackiego;
† Reginy Peplińskiej;
† Jana i Marianny Tuszkowskich;
† Klary, Augustyna, Pawła, Bernarda, Dominika, Piotra i Jerzego Kamińskich;
† rodziców, teściów: Romana i Bronisławy Filipiaków
oraz pokrewnych;
rodzin – intencje z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† Leokadii i Józefa Adamczyków
† Bolesławy i Bernarda, Walerii i Jana oraz zmarłych
z rodziny Cieśników;
† Marty, Jana, Józefiny i Leona z rodziny Miętkich oraz Mieczysława,
Feliksa i Tomasza z rodziny Orłowskich i Miętkich;

DZIEŃ
13.01.2019
Niedziela

Przytarnia – strona lewa 1300

Wiele, ul. Wicka Rogali po stronie prawej:
tj. od pp. Oller oraz ul. Widokowa, Polna
i Leśna 1300

14.01.2019
poniedziałek

Wiele, ul. Kościerska i Pocztowa
1200

Wiele, ul. ks. płk. Wryczy od pp. Mikuczyńskich do pp. Szumigaj 1400

15.01.2019
wtorek

Wiele, ul. ks. płk. Wryczy
od pp. Wróblewskich
do pp. Peplińskich 1300

Wiele, ul. ks. płk. Wryczy od pp. Sznek
do pp. Urbańskich 1400

16.01.2019
środa

Wiele, ul. Derdowskiego po stronie
prawej tj. od pp. Sikora do pp.
Kowalskich 1200

18.01.2019
piątek

Wiele, ul. Derdowskiego po stronie
lewej tj. od pp. Gosz do p. Rus
1200

----------------------------

19.01.2019
sobota

Wdzydze II 900 od pp. Sierackich
do p. J. Narlocha

Wiele, ul. Dąbrowska po stronie lewej
i Krótka 1000

20.01.2019
Niedziela

Wdzydze II 1400 od pp. Narloch
do pp. Akackich

----------------------------

Wiele wyb. pod Górki, Przydół oraz Wiele,
ul. ks. kard. Wyszyńskiego
i św. Jana Pawła II 1400

21.01.2019
Wiele, ul. ks. płk. Wryczy od
poniedziałek pp. Nowackich do pp. Narloch 1200
26.01.2019
sobota

Wiele, ul. Dąbrowska po stronie
prawej tj. od kościoła
do pp. Klaman 1000
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