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Święto Chrztu Pańskiego

• 23 stycznia: Gościnność: okaż życzliwość
• 24 stycznia: Nawrócenie: przemień serce i umysł
• 25 stycznia: Hojność: przyjmij i daj

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj przeżywamy w naszej archidiecezji 23. Dzień Judaizmu w Koście‐
le Katolickim w Polsce pod hasłem „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należy‐
cie go świętować”. Uroczyste obchody odbędą się w kościele środowisk
twórczych pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Aposto‐
ła przy Placu Teatralnym o godz. 18.00.
2. Jeszcze dzisiaj o godz. 18.00 – nabożeństwo kolędowe. O 19.00 – Msza
św. w int. Ojczyzny z racji drugiej niedzieli miesiąca.
3. W liturgii tygodnia: w piątek – wspomnienie św. Antoniego, Opata.
4. W piątek, 17. stycznia, w naszej bazylice o godz. 19.00 zostanie odprawio‐
na uroczysta Msza św. w intencji świętej pamięci Jadwigi Kaczyńskiej
z okazji kolejnej rocznicy śmierci.
5. Od soboty, 18 stycznia, rozpoczniemy kolejny Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan. Centralne nabożeństwo ekumeniczne zostanie odprawiona
w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy przy Placu Mała‐
chowskiego w czwartek, 23 stycznia o godz. 18.00.
6. Trwa w naszej parafii ostatni tydzień wizyty duszpasterskiej. Rozpoczy‐
namy ją w dni powszednie o godz. 16.30, a w soboty i niedziele o godz.
15.00. W czwartek, w ostatnim dniu – kolęda dodatkowa. Osoby, które
nie mogły przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie, a chciałyby to uczy‐
nić w terminie dodatkowym, prosimy o zgłoszenie w zakrystii, w kancela‐
rii parafialnej lub telefonicznie do czwartku w godzinach od 9.00 do
17.00.
7. W czwartek, 16 stycznia o godz. 18.00, odbędzie się kolejne spotkanie
z cyklu „Myśląc z Wyszyńskim”. Tematem spotkania będzie „Prawda an‐
tropologiczna: mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Spotkania te odbywa‐
ją się w każdy trzeci czwartek miesiąca do maja 2020 roku w sali
konferencyjnej Domu Arcybiskupów warszawskich.
8. Za tydzień, w niedzielę 19 stycznia, po Mszy św. o godz. 16.00, odbędzie
się w naszej bazylice koncert kolęd w wykonaniu naszego parafialnego
Chóru Sursum corda pod dyrekcją Emilii Melon.
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Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego
KOMENTARZ DO ŚWIĘTA I DO EWANGELII
Obchodzone w liturgii uroczystości: Boże Narodzenie, Objawienie Pań‐
skie (Epifania) i dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego są ze sobą powiązane
i wzajemnie uzupełniają się bogactwem swoich tradycji. Bardzo znamiennie
wyraża to antyfona do kantyku Maryi – Magnificat – w Nieszporach uro‐
czystości Objawienia Pańskiego: „W tym dniu tak świętym trzy cuda wysła‐
wiamy: dziś gwiazda przywiodła mędrców do żłóbka; dziś podczas godów
woda stała się winem; dziś Chrystus dla naszego zbawienia przyjął od Jana
chrzest w Jordanie”.
Chrzest Chrystusa jest epifanią – czyli obja‐
wieniem. W człowieku Chrystusie Jezusie za‐
jaśniał nam blask chwały Bożej. Jezus staje
w szeregu ludzi grzesznych, proszących Jana
Chrzciciela o chrzest pokuty. Ale Ojciec Nie‐
bieski nazywa Go „Synem umiłowanym”,
w którym ma upodobanie, a Duch Święty
zstępuje na Niego i spoczywa na Nim – jest
więc to wydarzenie zarazem swego rodzaju
objawieniem Trójcy Przenajświętszej. Pierw‐
szy cud uczyniony przez Pana Jezusa w Kanie
Galilejskiej, podobnie jak pokłon Mędrców ze
Wschodu i chrzest Pana Jezusa w Jordanie
jest także wydarzeniem epifanijnym: objawie‐
niem chwały Bożej w osobie Jezusa z Nazare‐
tu. Gody weselne – to symbol i znak
zbawienia, które przynosi Chrystus. Narodze‐
nie Pańskie było objawieniem się Zbawiciela
wobec narodu wybranego, co znalazło swój
wyraz w pokłonie pasterzy. Hołd Mędrców ze
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19.30* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12 (oprócz I sobót miesiąca), 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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Wschodu złożony Bożemu Dziecięciu przeżywany w uroczystość Epifanii 6
stycznia, podkreśla objawienie się Boga całemu światu, bo Mędrcy ze
Wschodu uosabiają narody pogańskie. Przy wspomnieniu pierwszego cudu
Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej zwraca się też uwagę, że przy tym obja‐
wieniu się chwały Pana Jezusa „uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (J 2,11).
Dodajmy, że Ewangelię opowiadającą o tym wydarzeniu rozważa się w 2.
niedzielę zwykłą (a więc po niedzieli Chrztu Pańskiego) w roku liturgicz‐
nym „C”.
Początkowo chrześcijanie obchodzili razem 6 stycznia święto Narodze‐
nia Pańskiego ze świętem Hołdu Trzech Mędrców i Chrztu Pańskiego oraz
łączono też z tym objawienie w Kanie Galilejskiej. Od IV w. dzień Bożego
Narodzenia ustanowiono na dzień 25 grudnia, aby podkreślić ludzką naturę
Zbawiciela – tzn., że jest Wcielonym Synem Bożym – a więc prawdziwym
Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Chodziło o przeciwstawienie się pogań‐
skiemu obchodowi dnia narodzin Słońca Niezwyciężonego. Z czasem dla
chrześcijańskiego Wschodu święto Epifanii, Objawienia Pańskiego stało się
świętem Chrztu Pańskiego. W obchodzone przez chrześcijański Wschód Bo‐
że Narodzenie (wg kalendarza juliańskiego – 7 stycznia) czytana jest Ewan‐
gelia o pokłonie Mędrców ze Wschodu – Mt 2,1-12. Kościół Zachodni
w uroczystość Objawienia Pańskiego akcentuje pokłon Mędrców ze Wscho‐
du. W tradycji Kościoła Zachodniego święto Chrztu Pańskiego nie miało wy‐
odrębnionego miejsca w kalendarzu liturgicznym, ale wspominano je po
dawnej oktawie uroczystości Objawienia Pańskiego. Zreformowany po So‐
borze Watykańskim II Kalendarz liturgiczny z 1969 r. ustalił, że święto
Chrztu Pańskiego ma być obchodzone w pierwszą niedzielę po uroczystości
Objawienia Pańskiego i tak też je obecnie przeżywamy. To święto Chrztu
Pańskiego zamyka okres liturgiczny Bożego Narodzenia. Jednak w naszej
polskiej, religijnej tradycji, w duchowym klimacie bożonarodzeniowym żyje‐
my do 2 lutego – święta Ofiarowania Pańskiego.
Warto wiedzieć, że we wschodniej tradycji chrześcijańskiej święto
Chrztu Pańskiego nazywane tam też „Świętem Jordanu” ma uroczystą
oprawę, tak też jest we wspólnotach Kościoła greckokatolickiego. Po Świętej
Liturgii, jeśli to możliwe wyrusza procesja nad rzekę, jezioro lub strumień,
które symbolizują Jordan. Podczas modlitwy o uświęcenie wody, celebrans
trzykrotnie zanurza w wodzie krzyż i świecznik z trzema płonącymi świeca‐
mi – symbol Trójcy Przenajświętszej, a także potrójnego dzieła zbawienia:
odkupienia, uświęcenia i oświecenia. Zdarza się, że w tym momencie z klat‐
ki uwalnia się gołębie – symbol Ducha Świętego. Wierni ze czcią zabierają
do swoich domów zaczerpniętą, poświęconą wodę nazywaną „wodą jordań‐
ską”.
Chrześcijański Wschód, kierujący się kalendarzem juliańskim, przeży‐
wa to „Święto Jordanu” 19 stycznia, a wspomniana tak wymowna liturgia
jest sprawowana m.in. w Katedrze w Przemyślu i potem nad Sanem.
Chrzest Pański opisali nam wszyscy Ewangeliści. Pan Jezus nie po‐
trzebował oczyszczenia z żadnej winy, nie potrzebował chrztu, ale przyjmu‐
jąc go od Jana Chrzciciela w ten sposób okazał się solidarny z nami,
grzesznikami. „Niebiosa otwarte” – o których wspomina Ewangelia – to wi‐
dzialny znak interwencji Boga, a „głos z nieba” – to powierzenie w uroczy‐
stej formie przez Ojca Niebieskiego ukochanemu Synowi specjalnej misji; to
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sygnał do rozpoczęcia zbawczego posłannictwa. I dlatego też na Pana Jezu‐
sa zstępuje Duch Święty, a głos Boży ogłasza Go Mesjaszem, Synem Bożym.
Rozważając opisane w Ewangeliach wydarzenie Chrztu Pańskiego zauważ‐
my, że Ewangelista Łukasz zaznacza, że Pan Jezus modlił się (Łk 3,21) – to
charakterystyczne, że ważne bardzo chwile Chrystusowej zbawczej misji są
związane z modlitwą Zbawiciela. Natomiast Ewangelista Jan podkreśla
świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie jako „Synu Bożym”, bo w momencie
udzielanego Mu chrztu widział „Ducha zstępującego i spoczywającego nad
Nim” (J 1,32nn.).
Papież Jan Paweł II: „Podczas Chrztu Pańskiego w niezwykły sposób
objawiło się bóstwo Jezusa. Rzeczywistość ta ma dla naszej wiary podsta‐
wowe znaczenie: wierzymy w Jezusa Chrystusa i wypełniamy Jego przyka‐
zania dlatego, że jest Słowem Wcielonym. Jego bóstwo, które z wiarą
w pełni uznajemy, nadaje pełny sens naszemu chrześcijańskiemu życiu”.
Święto Chrztu Pańskiego zwraca naszą uwagę na sakrament chrztu
św.! Bądźmy wdzięczni za ten wielki dar Zbawiciela, przez Niego ustano‐
wiony, poprzez który stajemy się dziećmi Bożymi i zostajemy włączeni do
Bożej rodziny Chrystusowego Kościoła. Przyrzeczenia chrzcielne złożone
kiedyś, w naszym imieniu poprzez rodziców i chrzestnych zobowiązują nas
do końca życia!
Zbawcze wydarzenie Chrztu Pańskiego inspirowało wielu malarzy,
a zwłaszcza „piszących” ikony.

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
W dniach 18-25 stycznia br. tradycyjnie będziemy przeżywali „Tydzień
modlitw o jedność chrześcijan” pod hasłem: „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz
28,2). Poszczególne dni tego tygodnia proponują nam refleksję i modlitwę
wokół takich wezwań:
• 18 stycznia: Pojednanie: wyrzuć ładunek za burtę
• 19 stycznia: Oświecenie: znajdź i ukaż światło Chrystusa
• 20 stycznia: Nadzieja: nikt z was nie zginie
• 21 stycznia: Zaufanie: nie bój się, wierz
• 22 stycznia: Pokrzepienie: połam chleb na drogę
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

