
 Zesłanie Ducha Świętego na Jezusa podczas Jego chrztu 
miało potwierdzić, że jest On Synem Bożym. Było to potwier-
dzenie zewnętrzne, na potrzeby obecnych tam osób, gdyż Jezus 
i tak był już od dnia swoich narodzin pełen Ducha Świętego. 
Takie zewnętrzne znaki były potrzebne, aby ludzie mogli zro-
zumieć prawdy wiary. Także dzisiaj Kościół posługuje się zna-
kami i obrzędami. Są one nam potrzebne, abyśmy łatwiej mogli 
przyjąć prawdy wiary. Nie rezygnujmy zbyt łatwo z praktyk 
religijnych. Czasem wydaje się nam, że można być wierzącym, 
ale niepraktykującym. Gdyby tak było, to Jezus także zrezy-
gnowałby z wszelkich zewnętrznych form. Nie przyjąłby chrztu 
ani nie odwiedzał świątyni. On jednak ustanowił w Kościele 
sakramenty, abyśmy z nich korzystali i dzięki nim znaleźli dro-
gę do Boga.  
  
 Kościół jest wspólnotą, która prowadzi mnie do jedno-
ści z Bogiem i ludźmi. Dodaj mi, Panie, zapału, abym nigdy 
zbyt łatwo nie rezygnował z praktyk religijnych, ale dostrzegł  
w nich środek prowadzący do mojego uświęcenia.  

7 stycznia 2018  
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Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700. 

1. Gdy Chrystus przyjął chrzest od Jana w Jordanie, sam Bóg 
Ojciec dał świadectwo: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w To-
bie mam upodobanie”. Każdy, kto przyjął sakrament chrztu 
św., staje się dzieckiem Bożym. Dzisiaj odnowiliśmy nasze 
przymierze z Bogiem, przypieczętowane łaską chrztu św. 

2. Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny obchód 
Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją czas 
świątecznych dekoracji i śpiewania kolęd przedłużamy do 
święta Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego. 

3. W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Migranta  
i Uchodźcy. Już dzisiaj zachęcamy do modlitwy w intencjach 
ludzi, którzy z różnych powodów opuścili swój rodzinny kraj 
i szukają lepszego życia na obcej ziemi. 

4. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Du-
chowne. 

5. Daty Świąt Ruchomych w 2018 roku: 

 14 lutego Środa Popielcowa, 

 1 kwietnia będziemy celebrować Paschę  

  naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

 13 maja Wniebowstąpienie Pana Jezusa, 

 20 maja dzień Zesłania Ducha Świętego, 

 31 maja uroczysty obchód  

  Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, 

 2 grudnia Pierwsza Niedziela Adwentu. 


