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                                        NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EWANGELIA (Łk 3, 15-16.21-22)...........................................................................................  

 

Chrzest Jezusa....................................................................................................................... 

  

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych 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 

będzie was chrzcił 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 nad 

Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Ty jesteś moim Synem 

umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.................................................................. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ekai.pl/dzis-niedziela-chrztu-panskiego-w-liturgii-konczy-sie-okres-bozego-narodzenia/&psig=AOvVaw31TkkfkpUwwJL-_vTYKO0f&ust=1641672772460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCMC18eS5oPUCFQAAAAAdAAAAABAE


...................................                ...IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE      

1100..0011..  PPoonniieeddzziiaałłeekk.. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00 połączona ze spotkaniem kolędowym: O potrzebne 

łaski, błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla mieszkańców Szczodrowic, Dębnik  

i Gębczyc. 

 

1111..0011..  WWttoorreekk..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. Dantis – wg. Intencji Ordynariusza. 

1122..0011..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i dar 

zdrowia dla pani Krystyny Kargul, syna, synowej i wnuka. 

1133..0011..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  O wieczną szczęśliwość dla śp. Reginy Oleszczuk - 

intencja od rodziny Guzior. 

1144..0011..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian - o błogosławieństwo Boże i dar 

zdrowia w naszych rodzinach. 

1155..0011..  Sobota.  

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców Jadwigi 

Krysowatej w rocznicę śmierci i Andrzeja Krysowatego - intencja od syna Łukasza. 

1166..  0011..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Gabrieli Polińskiej  

w 1. rocznicę śmierci. 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Zdzisławy Kuty - 

intencja od Z.P.Olimp 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Czesławy Górskiej. 

1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim 
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 17:30. 

 

                                                                                        Na nowy tydzień – Szczęść Boże.      
    



KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII: Tajemnica chrztu Jezusa. 

W starożytnym Izraelu funkcjonowało powiedzenie, które zrozumiałe było jedynie dla osób 

z tamtego kręgu kulturowego. Otóż gdy młody mężczyzna poznawał kobietę, z którą chciał 

się ożenić, mówił swoim rodzicom, bliskim i znajomym, że „znalazł wreszcie sandały na 

swoje stopy”. Wszyscy rozumieli, że znalazł kogoś, z kim mógłby pójść na koniec świata. 

Dziś w Ewangelii Jan Chrzciciel mówi o Jezusie: Nie jestem godny rozwiązać Mu rzemyka 

u sandałów. Przedstawia więc Zbawiciela – używając obrazu sandałów – jako oblubieńca, 

pana młodego, gotowego poślubić ukochaną i pielgrzymować z nią po ścieżkach 

codzienności. Tą oblubienicą jest Kościół, jest ludzkość, jest wreszcie moja dusza. 

Tajemnica chrztu Jezusa ujawnia nam Jego solidarność z nami, grzesznikami, i Jego wielką 

miłość, która każe pójść tam, gdzie idzie oblubienica.  

 

Panie Jezu, Ty patrzysz na mnie zakochanymi oczami oblubieńca. A Ja chcę być Twoją   

ukochaną duszą. I choć nie jestem godny zawiązać rzemyka u Twoich sandałów, wierzę  

w Twoją miłosierną miłość, zanurzając się w tajemnicę mojego chrztu.  

Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen....................................................................... 

............................................................................................................................................ 

                                   Tegoroczni uczestnicy konkursu kolęd. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



                                  

                                        Rodzina Bogiem silna. 

Żyjemy dziś w coraz bardziej zlaicyzowanym świecie. Szukamy różnych znaków 

danych przez Pana Boga. Te, które znajdujemy w przyrodzie, w jej majestacie i harmonii, 

już tak mocno do nas nie przemawiają. Coraz bardziej szukamy osobowego, Żywego Boga, 

bliskiego naszej ludzkiej mentalności. ........................................................................                                                                                      

Podobny dylemat mieli Trzej Mędrcy podążający za Bożym śladem. Wcześniej w 

księgach szukali znaków. Jako przedstawiciele ówczesnej wiedzy, prawdopodobnie 

astronomicznej, na pewno znajdowali je początkowo w przyrodzie. Widać jednak, że to 

wszystko im nie wystarczało, skoro pewnej nocy – kiedy zobaczyli na niebie jakąś 

niezwykłą gwiazdę – nie zwlekając, wyruszyli w drogę, by szukać Boga żywego, bliskiego.    

I znaleźli Go, kiedy „weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na 

twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu złoto, kadzidło i mirrę” 

(Mt 2,11) . 

Oto gdzie Mędrcy znaleźli najważniejszy znak Boga żywego, Boga Miłości: w domu, 

przy Maryi i Józefie, czyli w rodzinie. Pomyślmy, jakże jest to wymowne zdarzenie, ze Bóg 

objawił się Mędrcom w rodzinie. 

A więc współczesny człowiek, szukający bliskości Pana Boga, może i powinien          

ją odnaleźć bardzo blisko, bo w rodzinie. Każda chrześcijańska rodzina powinna być takim 

objawieniem, znakiem Boga żywego. Pod warunkiem jednak, że będzie tym, czym z natury 

powinna być: wspólnotą życia, wspólnotą wiary, nadziei i miłości oraz wspólnotą modlitwy. 

Taka rodzina będzie objawiać ludziom Boga żywego, będzie Jego wyraźnym i czytelnym 

znakiem. 

Ofiarne i odpowiedzialne rodzicielstwo zawsze jest obrazem Boga jako Ojca 

wszelkiego życia, który właśnie przez rodziców pragnie jak najhojniej dawać ludzkie życie          

i realizować w ten sposób swoje Ojcostwo. Stąd wezwanie: ”Bądźcie więc doskonali jak 

doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,45). 

                                                              Fragment homilii na uroczystość Bożego Objawienia. 

Czasopismo do użytku kościoła.                                                      


