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 ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

GDY JEZUS ZOSTAŁ OCHRZCZONY,  OTWORZYŁY SIĘ NIEBIOSA  I DUCH 
BOŻY JAK GOŁĘBICA ZSTĄPIŁ NA NIEGO, I ZABRZMIAŁ GŁOS OJCA: TEN 

JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY,  W KTÓRYM MAM UPODOBANIE. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Iz 42, 1-4. 6-7) 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, 
którego podtrzymuję, Wybrany mój, 
w którym mam upodobanie. 
Sprawiłem, że Duch mój na Nim 
spoczął; On przyniesie narodom 
Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił 
głosu, nie da słyszeć krzyku swego 
na dworze. Nie złamie 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, 
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, 
ustanowiłem Cię przymierzem dla 
ludzi, światłością dla narodów, abyś 
otworzył oczy niewidomym, ażebyś 
z zamknięcia wypuścił jeńców, z 

więzienia tych, co mieszkają w 
ciemności”. 

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

Pan ześle pokój swojemu ludowi 

Oddajcie Panu, synowie Boży, 
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego 
potęgę. 
Oddajcie chwałę Jego imieniu, 
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie 
Pana. 

Pan ześle pokój swojemu ludowi 

Ponad wodami głos Pański, 
Pan ponad wód bezmiarem! 
Głos Pana potężny, 
głos Pana pełen dostojeństwa. 

Pan ześle pokój swojemu ludowi 

Zagrzmiał Bóg majestatu: 
a w świątyni Jego wszyscy wołają: 



„Chwała”. 
Pan zasiadł nad potopem, 
Pan jako Król zasiada na wieki. 

Pan ześle pokój swojemu ludowi 

2. czytanie (Dz 10, 34-38) 

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 
przez Jezusa Chrystusa. On to jest 
Panem wszystkich. Wiecie, co się 
działo w całej Judei, 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 uzdrawiając 
wszystkich, którzy byli pod władzą 
diabła, dlatego że Bóg był z Nim”. 
 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos 
Ojca: To jest mój Syn umiłowany. 
Jego słuchajcie. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ewangelia (Łk 3, 15-16.21-22) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Łukasza 

Gdy lud oczekiwał z napięciem i 
wszyscy snuli domysły w sercach co 
do Jana, czy nie jest on 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 z 
nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój 
Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie”. 

 
 

HOMILIA BENEDYKTA XVI 

Drodzy Bracia i Siostry! 
Ewangeliczny opowiadanie o chrzcie Jezusa, które dzisiaj usłyszeliśmy w redakcji 
św. Łukasza, ukazuje drogę uniżenia i pokory, którą Syn Boży wybrał 
dobrowolnie, aby dochować wierności  wobec planu Ojca, aby być posłusznym 
Jego woli miłości do człowieka we wszystkim, aż do ofiary na krzyżu. Stając się 
już dorosłym, Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną wchodząc do rzeki 
Jordan, aby otrzymać od Jana chrzest pokuty i nawrócenia. W ten sposób ma 
miejsce coś, co w naszych oczach może się zdawać paradoksalne. Czy Jezus 
potrzebuje pokuty i nawrócenia? Z pewnością nie. A jednak to Ten, który jest bez 
grzechu, staje między grzesznikami, żeby się  ochrzcić, aby dokonać tego gestu 



pokuty. Święty Boży łączy się z tymi, którzy uznają siebie za potrzebujących 
przebaczenia i proszą Boga o dar nawrócenia, to znaczy łaskę powrotu do Niego 
całym sercem, aby należeć do Niego całkowicie. Jezus chce stanąć po stronie 
grzeszników, stając się z nimi solidarnym, wyrażając bliskość Boga. Jezus ukazuje 
swoją solidarność z nami, z naszym wysiłkiem nawrócenia, aby porzucić nasz 
egoizm, oderwać się od naszych grzechów, żeby nam powiedzieć, że jeśli 
przyjmiemy Go w naszym życiu, On może nas podnieść i doprowadzić ku 
wyżynom Boga Ojca. Ta solidarność Jezusa nie jest, że tak powiem, jedynie 
wysiłkiem umysłu i woli. Jezus naprawdę zanurzył się w naszej ludzkiej kondycji, 
żył nią dogłębnie, z wyjątkiem grzechu i może zrozumieć jej słabość i kruchość. 
Dlatego porusza Go współczucie, wybiera, by „cierpieć wraz” z ludźmi, by stać 
się wraz z nimi pokutującym. Dzieło Boga, którego pragnie dokonać Jezus to Boża 
misja leczenia zranionych i uzdrowienia chorych, aby wziąć na siebie grzech 
świata. 
Co się dzieje w chwili, kiedy Jezus zostaje ochrzczony przez Jana? W obliczu tego 
pokornego aktu miłości Syna Bożego, otwiera się niebo i Duch Święty wyraźnie 
się ukazuje się w postaci gołębicy, podczas gdy głos z wysoka wyraża upodobanie 
Ojca, który uznaje, że jest to Jego Jednorodzony Syn, Umiłowany. Chodzi o 
prawdziwe objawienie się Trójcy Świętej, która zaświadcza o boskości Jezusa, o 
tym, że jest On obiecanym Mesjaszem, Tym, którego Bóg posłał, aby wyzwolił 
swój lud, aby został zbawiony (por. Iz 40,2). W ten sposób wypełnia się proroctwo 
Izajasza, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu: Pan Bóg przychodzi z mocą, 
aby zniszczyć dzieła grzechu a Jego ramię dzierży władzę aby rozbroić Złego. 
Zaprawdę Jezus postępuje jak Dobry Pasterz, który pasie stado i gromadzi je, aby 
nie uległo rozproszeniu (por. Iz 40,10-11), i daje swe własne życie, aby miało ono 
życie. To przez Jego odkupieńczą śmierć człowiek został wyzwolony od 
panowania grzechu i pojednał się z Ojcem. To przez Jego zmartwychwstanie 
człowiek jest zbawiony od śmierci wiecznej i stał się zwycięzcą nad Złym. 
Jest radość uznania siebie za Boże dzieci, odkrycia, że jesteśmy zawierzeni w Jego 
ręce, poczucia że jesteśmy przyjęci miłującym uściskiem, podobnie jak matka, 
która podtrzymuje i obejmuje swoje dziecko. Ta radość, która ukierunkowuje 
drogę każdego chrześcijanina jest oparta na osobistej relacji z Jezusem, relacji, 
która ukierunkowuje całą ludzką egzystencję. To On jest w istocie sensem naszego 
życia, Ten, ku któremu warto skierować swe spojrzenie, aby być oświeconym Jego 
prawdą i móc żyć w pełni. Rozpoczynająca się dzisiaj dla tych dzieci droga wiary 
jest zatem oparta na pewności, na doświadczeniu, że nie ma nic większego, niż 
poznać Chrystusa i przekazywać innym  przyjaźń z Nim. Tylko w tej przyjaźni 
wyzwala się naprawdę wielki potencjał człowieczeństwa i możemy doświadczyć 
tego, co jest piękne, i tego, co wyzwala. Ten, kto tego doświadczył nie jest skłonny 
do rezygnacji za nic w świecie ze swej wiary.  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Przeżywamy dziś wizytację kanoniczną i witamy w naszej parafii ks. Biskupa 
Janusza Mastalskiego. Dziś także kończymy liturgiczny obchód Bożego 
Narodzenia, pozostaje jednak dekoracja świąteczna oraz śpiewamy kolędy, z Bożą 
pomocą do 2 lutego. 

1. Kalendarz liturgiczny:   
Środa – Wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła 

2. W tym tygodniu modlimy się za rodziny z kolejnych rejonów naszej 
parafii. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00  w poniedziałek, wtorek, 
czwartek i piątek Chcemy omodlić rodziny naszej parafii i prosić 
Chrystusa o Jego błogosławieństwo.   

10.01.22 Poniedziałek Bojki 3, Bujaka 16A, Daliowa 8, Halszki 40, Halszki 42, Łowienicka 
12, Stojałowskiego 21, Stojałowskiego 23, Wysłouchów 30 C, Wysłouchów 44 

11.01.22 Wtorek Bujaka  6, Bujaka 6 A, Halszki 34, Halszki 36, Halszki 37, Halszki 38, 
Kordiana 50 A, Wysłouchów 1, Wysłouchów 6,  Wysłouchów 30 B, Żaka 15, Żaka 17 

13.01.22 Czwartek Bujaka 12, Bujaka 12 A, Bujaka 12 B, Halszki 60, Halszki 62, Kordiana 
50, Stojałowskiego 35, Witosa 27, Wysłouchów 26, Wysłouchów 40, Wysłouchów 47 

14.01.22 Piątek Bojki 6, Stojałowskiego 17, Stojałowskiego 19, Witosa 35, Wysłouchów 1 
A, Wysłouchów 3, Wysłouchów 3 A,  Wysłouchów 36, Wysłouchów 42 

Bóg zapłać za Waszą obecność w kościele na nabożeństwach kolędowych,  
za indywidualne zaproszenia na tradycyjną wizytę duszpasterską oraz za 

ofiary składane przy tej okazji. 
 

3. Katecheza przed chrztem świętym dla rodziców i chrzestnych we wtorek 
o godz. 19:00 w kościele. 

4. We czwartek o godz. 20 w kościele comiesięczna Adoracja Najświętszego 
Sakramentu z indywidualnym błogosławieństwem 

5. W przyszłą niedzielę będzie gościć w naszej parafii polski misjonarz 
z Syberii, o. Włodzimierz Siek, proboszcz katedry i wikariusz generalny  
w Irkucku. Po Mszach świętych będziemy mogli wesprzeć jego misję 
dobrowolnymi ofiarami.  

6. W naszym sklepiku są do nabycia do nabycia pięknie wydane książki ks. Roberta 
Nęcka: Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice wielkiego papieża,  
a także Dlaczego papież musiał zginąć, rozmowa z kard. Dziwiszem na temat 
zamachów na św. Jana Pawła II. 

  
adres: ul. W. Witosa 9, 30-612 Kraków; tel. 12 6544569; 797624306  

www.parafiakurdwanow.pl;       Email: kontakt@parafiakurdwanow.pl 


