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„„ OOttwwaarrłłoo ssiięę nniieebboo ii zzaabbrrzzmmiiaałł ggłłooss OOjjccaa::
TToo jjeesstt mmóójj SSyynn uummiiłłoowwaannyy.. JJeeggoo ssłłuucchhaajjcciiee.. ”” ((MMkk 99,, 66))

Czytania z niedzieli
- Iz 42, 1-4.6-7,
- Ps 29, 1-2, 3ac-4, 3b i 9b-10,
- Dz 10, 34-38,
- Mk 9, 6,
- Łk 3, 15-16. 21-22.

W dzisiejszym pierwszym czytaniu
anonimowy prorok, zwany Deutero-Izajaszem,
kreśli tajemniczą postać Sługi Jahwe. Prerogatywy
i zadania, jakie stoją przed Sługą, przekraczają jego
ludzkie i historyczne ograniczenia. Stąd też, od
początku chrześcijaństwa, tekst ten jest uważany za
mesjański i jako taki odnoszony jest do Jezusa
Chrystusa. Jego to namaścił Bóg Duchem Świętym
i mocą. Przeszedł On przez życie dobrze czyniąc.
To ten „mocniejszy” zapowiadany przez Jana
Chrzciciela chrzczącego tylko wodą. On, Jezus,
chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ten
Duch Święty zstąpił na Jezusa w postaci gołębicy,
a Bóg Ojciec dał świadectwo z nieba: „Tyś jest mój
Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. W ten
sposób spełniły się słowa z pierwszej pieśni
o Słudze Jahwe: „Oto mój Sługa, którego
podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam
upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim
spoczął”. Ewangelie podają, że gdy Jezus wyszedł
z wody, wtedy „rozwarło się” niebo (Mk)
[„otworzyło się” niebo (Mt i Łk)] i Duch zstąpił na
Niego. To wspólnota Jezusa z Ojcem otwiera niebo,
którego istotę stanowi pełnienie woli Bożej .

Następuje ogłoszenie posłannictwa Jezusa
i ukazany zostaje rąbek tajemnicy Boga
Trój jedynego. Na zakończenie swej ziemskiej misj i
Jezus powie uczniom: „Idźcie i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,1 9). Chrzest,
którego udzielają Jego uczniowie, jest wejściem
w chrzest Jezusa. W ten sposób człowiek staje się
chrześcijaninem.

abp Marian Gołębiewski

„ Jestem powołany, by czynić coś i być kimś,

do czego nie jest powołany nikt inny. Zajmuje

miejsce w planie Bożym i na Bożej ziemi, którego

nie zajmuje nikt inny. Obojętnie czy jestem bogaty,

czy biedny, pogardzany czy uwielbiany przez ludzi,

Bóg zna mnie i woła mnie po imieniu.”

Bł. John Henry �ewman
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1.Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg
potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii
rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, w ciągu roku. Jednak tradycyjnie przedłużamy
śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem
Matki Bożej Gromnicznej , które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy
dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

2.Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest
początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii
z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar
Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas
jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego
upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak
kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie
będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym,
co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie.

3. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar
dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie
Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą. W to dzisiejsze
święto zapytajmy samych siebie: czy moja wiara rzeczywiście jest godna zachwytu?

4.W najbliższych dniach Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej , poza siebie, nawet
poza własną wspólnotę parafialną. W czwartek, 1 7 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu.
Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych
korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.

5. A od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność
Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły
chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie
Pana Jezusa, abyśmy byli jedno! Nasza osobista komunia z Bogiem musi się przekładać na
relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła
do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem
w dzieło ekumenizmu.

6. Dnia 18 stycznia o godz. 1 7.00 na świetlicy wiejskiej w Polanie odbędzie się zebranie OSP.
Wszystkich mieszkańców Polany serdecznie zapraszamy.

7. Różaniec za zmarłego Władysława Podrazę w poniedziałek o godz. 1 7.00 w kaplicy cmentarnej
w Czarnej . We wtorek Różaniec o godz. 11 .30 w kościele. Obrzędy pogrzebowe rozpoczną się
o godz. 1 2.00.

8. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Mańko Helenie i Michno
Barbarze. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Krakowską Agnieszkę oraz Pisarską – Plezia
Urszulę.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
CHRZEST PAŃSKI

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Weronika Hermanowicz, Mariusz Froń, Mariusz Torbiński.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 6:00.
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