
Niedziela 8 stycznia 2017 r. 
Święto Chrztu Pańskiego Rok A, I 

 

Pierwsze 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, w z więzienia tych, co mieszkają ciemności”. 

   Oto Słowo Boże. 

 

Drugie 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 
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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”. 

Oto Słowo Boże. 

 

Ewangelia Mt 3, 13-17 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza   

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć 

chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja 

potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus 

mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić 

wszystko, 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 umiłowany, w którym mam upodobanie”. 

  Oto słowo Pańskie. 

 

Rozważanie 

Syn Boży objawia pokorę Boga, wchodzi we wspólnotę                  

z grzesznikami, przyjmuje na siebie nasze grzechy i ogałaca się. 

Duch Święty, który jest miłością, „unosi się między Ojcem                  

i Synem” w postaci gołębicy. Jakby „łączy” ich; czyniąc 

Jednym. Trójca Święta towarzyszy również początkowi naszego 

życia duchowego. Jest z nami w czasie sakramentu chrztu. Bóg 

Ojciec wypowiada te same słowa, które wypowiedział nad 

Jezusem: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w którym mam 

upodobanie”. Jezus zaprasza nas do relacji przyjaźni, a Duch 

Święty napełnia Bożą miłością. Chrzest czyni nas dziećmi Boga 



Ojca, przyjaciółmi Jezusa, daje miłość Ducha Świętego i udział 

w boskim życiu. To jednak nie jest tylko przywilejem, ale 

również zobowiązaniem. „Christos” w języku greckim oznacza 

„namaszczony”. W chwili chrztu Jezus zostaje „namaszczony” 

przez Boga Ojca Duchem Świętym. Chrześcijanin jest uczniem 

Jezusa, a więc również ma udział w Jego namaszczeniu. 

Zostaliśmy namaszczeni, by jak Jezus służyć i pomagać innym 

osiągnąć zbawienie, zwłaszcza ludziom ubogim, chorym 

duchowo i cierpiącym, zagubionym i tym, którzy oddalili się od 

Boga. Jesteśmy więc zobowiązani i powołani do dawania 

świadectwa w naszych środowiskach: w małżeństwach, 

rodzinach, środowiskach pracy, w gronie znajomych i przyjaciół. 

Jaka jest moja świadomość chrztu świętego? Jak wygląda, na co 

dzień moje chrześcijańskie świadectwo?  

Czytania na każdy dzień tygodnia: 

 

Poniedziałek 1 czytanie Hbr 1, 1-6       Ewangelia  Mk 1, 14-20 

 

Wtorek 1 czytanie Hbr 2, 5-12     Ewangelia  Mk 1, 21-28 

 

Środa 1 czytanie Hbr 2, 14-18   Ewangelia  Mk 1, 29-39 

 

Czwartek 1czytanie  Hbr 3, 7-14     Ewangelia  Mk 1, 40-45 

 

Piątek 1 czytanie Hbr 4, 1-5.11  

 

Ewangelia  Mk 2, 1-12 

Sobota 1 czytanie Hbr 4, 12-16   Ewangelia Mk  2, 13-17 

 

             



            Ogłoszenia parafialne 

 
1. Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego jest ostatnią okresu Bożego Narodzenia. Rozpoczyna 

się okres zwykły tradycyjnie ze śpiewaniem kolęd będziemy trwali do Święta Ofiarowania 

Pańskiego, do 2 lutego. Pomódlmy się dziś w duchu dziękczynienia za otrzymany chrzest i 

za kapłana, którym posłużył się Bóg by uczynić nas swymi dziećmi.  

2. Od tego tygodnia każdej soboty wieczorna Msza św. będzie sprawowana o godz. 17.00 z 

myślą o wszystkich, którzy z powodu pracy czy wyjazdu nie mogą uczestniczyć w 

niedzielnej Mszy św. Wtedy formularz modlitw i czytania będą z niedzieli. By każdy mógł w 

pokoju sumienia wypełnić III Przykazanie. W związku z tym nie będzie w soboty Mszy św. 

o godz. 18.00 z wyjątkiem pierwszych sobót kiedy będzie uwielbienie i w sezonie ślubów 

kiedy będą Msze św. obrzędowe.  

3. Również od najbliższej soboty wprowadzamy cotygodniową Nowennę do Matki Bożej 

Chełmskiej, która będzie sprawowana po Mszy św. o godz. 17.00. Zapraszamy.               

4. W naszym sanktuarium wydajemy mini gazetkę W Sercu Maryi, która   zawiera czytania na 

niedzielę z komentarzem oraz ogłoszenia duszpasterskie. Gazetka wyłożona jest na stolikach 

przy wyjściach z bazyliki. Serdecznie zachęcamy do zabrania. 

5. Betlejem w Lublinie, to nazwa koncertu kolęd i pieśni bożonarodzeniowych, który do 

wspólnego śpiewania zaprasza wszystkich, także osoby, które wciąż pozostają daleko od 

Kościoła. W ten sposób może powrócić właściwy wymiar czasu Świąt Bożego Narodzenia, 

które niosą pokój i zjednoczenie. W Lublinie wystąpią: TGD, Natalia Niemen, Marika, Kuba 

Badach, Piotr Cugowski oraz Mate.O. Będzie to okazja, by wspólnie świętować radość z 

przyjścia na świat Emanuela oraz pokazać jak wielka jest nasza wiara i wspólnota ludzi 

wierzących. Bilety w cenie 40 zł można nabyć w zakrystii lub kancelarii. Koncert odbędzie 

się 22 stycznia o godz. 16.00 w Lublinie w Hali Globus. 

6. Dzisiejsza taca w całości przeznaczona jest na nasze lubelskie seminarium duchowne. 

7. Są jeszcze 3 wolne miejsca na pielgrzymkę do Fatimy. Zainteresowane osoby zapraszamy do 

kancelarii. Szczegóły również na stronie internetowej parafii. 

8. Solenizantom nadchodzącego tygodnia najserdeczniejsze życzenia. Gościom, Parafianom i 

Sympatykom życzymy zdrowego i szczęśliwego tygodnia. 

9. Bóg zapłać wszystkim rodzinom z którymi spotkaliśmy się w domach w czasie wizyty 

duszpasterskiej w minionym tygodniu. Za dar wspólnej modlitwy i gościnność. 

 


