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Słowo Boże 

 
1 czytanie (Iz 40, 1-5. 9-11)  
"Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!" – mówi wasz Bóg. "Przemawiajcie do serca Jeruzalem 
i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo 
odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy". Głos się rozlega: "Drogę 
Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! 
Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się 
staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy 
człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały". Wstąp na wysoką górę, zwiastunko 
dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny 
w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! Oto Pan 
Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed 
Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim 
ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie". 
 
2 czytanie (Tt 2, 11-14, 3, 4-7) 
Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy 
wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na 
tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga 
i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas 
od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu 
dobrych uczynków. Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie 
ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas 
przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie 
przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się 
w nadziei dziedzicami życia wiecznego. 
 
Ewangelia (Łk 3, 15-16. 21-22)  
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". 
 
 

Niedziela 
Chrztu Pańskiego 

9.01. 

7.30 + Grażyna PAZIK greg.9 

9.00 + Anna KĘDZIERSKA (od IV Róży św. Faustyny, do której należała 

zmarła)  

10.30 
W intencji mieszkańców, którzy przygotowali III ołtarz na 
Boże Ciało 

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

16.30 
O Boże bł. w Nowym Roku dla mieszkańców 
ul. Myczkowskiego i Zakliki 

18.00 + Piotr TOMASZEWSKI (od brata Jana z żoną)  

Poniedziałek  
10.01. 

7.00 + Anna KĘDZIERSKA (od córki Aldony z mężem, dziećmi 

i prawnukami) 

16.00 + Grażyna PAZIK greg.10 

Wtorek  
11.01. 

7.00 + Anna KĘDZIERSKA (od rodz. Sarnów) 

16.00 + Grażyna PAZIK greg.11 

Środa  
12.01. 

7.00 + Grażyna PAZIK greg.12 

16.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP. 

Czwartek  
 13.01. 

7.00 
+ Stanisław ŁUSZCZEK, Tadeusz MOTA w rocznicę 
śmierci 

16.00 + Grażyna PAZIK greg.13 

II Piątek  
 14.01. 

7.00 + Grażyna PAZIK greg.14 

16.00 WYPOMINKOWA 

Sobota  
15.01. 

7.00 + Natalia KUBIAK (od sąsiadów z ul. Na Nowinach 

i Długoszowskiego)  

18.00 + Grażyna PAZIK greg.15 

 Niedziela 
16.01. 
Dzień  

św. Jana Pawła II 
 

7.30 + Anna KĘDZIERSKA (od wnuka Grzegorza z żoną)  

9.00 + Grażyna PAZIK greg.16 

10.30 
Dziękczynna za miniony rok z prośbą o bł. Boże i opiekę 
MBNP w nowym roku dla mieszkańców os. ARDOM.  

12.00 Za Parafian. Dobroczyńców 

16.30 
O Boże bł. w Nowym Roku dla mieszkańców ul. Łupaszki 
i ul. Brzezińskiego 

18.00 + Franciszek i Janina WALIGÓRA 



 

Komentarz do Ewangelii 

Publiczna działalność Jezusa we wszystkich czterech ewangeliach rozpoczyna się od chrztu 
w Jordanie. Do pewnego stopnia sens tego wydarzenia do dziś owiany jest tajemnicą. Nie 
przestajemy dziwić się, dlaczego bezgrzeszny Jezus wziął udział w obrzędzie 
przeznaczonym dla grzeszników. Tradycyjnie mówimy, że chciał przez to oczyścić i uświęcić 
wody Jordanu. Chrzest jest w rzeczywistości kolejnym przejawem głębokiej miłości Boga 
do człowieka. Miłość tę Jezus Chrystus – Słowo Wcielone - objawiał przez całe swoje życie. 
Od chwili poczęcia, kiedy to przyjął nędzne ludzkie ciało, poprzez narodziny w stajni 
i złożenie w żłobie, przez chrzest, jak gdyby był zwykłym grzesznikiem, i wizyty w domach 
grzeszników i celników, aż do śmierci na krzyżu, przeznaczonej przecież dla złoczyńców, 
Jezus nieustannie pokazuje, jak ważny jest dla Niego każdy człowiek, nawet ten grzeszny 
i zbrukany, a może przede wszystkim taki właśnie człowiek. I właśnie na tego solidarnego 
z nami Syna zstępuje Duch Święty, a z nieba słychać głos Boga Ojca, że jest on Synem 
Umiłowanym. Patrząc na otaczający nas, trudny niekiedy świat, uwikłany w grzech, 
pamiętajmy o tym pełnym solidarnej miłości postępowaniu Boga. (Mateusz.pl) 
 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO  

W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) 

wspominamy chrzest Chrystusa w Jordanie. W czasie swojego chrztu objawił się On 

Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Tu rozpoczął Jezus - 

objawiwszy swoje posłannictwo - swą działalność publiczną.  

Ten epizod z życia Jezusa musi być wielkiej wagi skoro Kościół wyróżnił go osobnym 

świętem. Dlaczego? Ponieważ od tego uroczystego aktu Zbawiciel rozpoczął swoją misję 

nauczycielską. Miał wtedy około trzydziestu lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj 

żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. Misja Chrystusa została 

potwierdzona z nieba. Bóg Ojciec, dał Mu świadectwo, że jest On Synem Bożym i ma 

prawo przemawiać w imieniu Boga. Sam Bóg Syna swojego z tą misją wysyła.  

Uwydatnia się też objawienie Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest 

w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy. Skąd jednak 

wiadomo, iż to gołębica symbolizowała Ducha Świętego? Fakt ten wyjaśnia nam św. Jan 

Apostoł w swojej Ewangelii: „Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak 

gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który 

mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha 

zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. 

Święto Chrztu Pańskiego zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII w 1955 r. pod 

nazwą wspomnienie Chrztu Pana Jezusa, na 13 stycznia (ostatni dzień oktawy). Reforma 

Soboru Watykańskiego II - przeniosła je na niedzielę po Objawieniu Pańskim. Niedziela 

Chrztu Pańskiego przypomina nam i nakłania do ponownego przemyślenia faktu naszego 

chrztu i wszystkich z niego wypływających konsekwencji i zobowiązań. (niedziela.pl) 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

09.01.2022  

- Dziś w liturgii celebrujemy święto Chrztu Pańskiego. Od tej chwili Jezus rozpoczyna 

publiczną działalność, głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.  

- Dzisiejszy dzień to okazja, aby wspomnieć sakrament chrztu świętego i wrazić 

wdzięczności za naszych rodziców, rodziców chrzestnych, którzy wyznając wiarę, 

przynieśli nas do świątyni, abyśmy mogli dostąpić odrodzenia z wody i Ducha Świętego.  

- Dziś kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy tradycyjnie można 

śpiewać do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego świętem Matki Bożej 

Gromnicznej. 

- W styczniu, w niedzielę i święta dodatkowa Msza św. o godz. 16.30 za mieszkańców 

naszej parafii w ramach modlitwy i błogosławieństwa kolędowego. Dzisiaj zostali 

zaproszeni mieszkańcy z ul. Myczkowskiego i ul. Zakliki za tydzień zapraszamy parafian 

z ul. Łupaszki i ul. Brzezińskiego. Dziękujemy za ofiary kolędowe składane podczas tych 

mszy. Dziękujemy również za ofiary dla ministrantów i lektorów składane do 

przygotowanych skarbonek. 

- Dzisiaj w Klubie Kultury Mydlniki o godz. 11:30 oraz o 19:00 z kolędowaniem z Kapelą 

z Bronowic zostaną wystawione jasełka pt. „W Tobie jest światło” w wykonaniu młodzieży 

oazowej z naszej parafii oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 138. 

- Przypominamy, że w styczniu Msze św., z wyjątkiem soboty i niedzieli są odprawiane 

o godz. 16.00.  

- Kancelaria czynna po Mszy św.   

- We wtorek po Mszy św. wieczornej wspólny różaniec. W środę zapraszamy na Nowennę 

do MBNP. 

- W II piątek miesiąca Msza o godz. 16.00 ofiarowana za zmarłych za naszych rodzin. 

- Za tydzień wypadnie 16 dnia miesiąca pamiętajmy o modlitwie przez wstawiennictwo św. 

Jana Pawła II to również trzecia niedziela miesiąca ze składką inwestycyjną. O godz. 19.00 

spotkanie wspólnoty Bliżej Boga.  

- Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask oraz 

wzrastania w wierze, nadziei i miłości. 

- W poniedziałek Msza św. pogrzebowa o godz. 12.00 za śp. Krystynę Popek.  
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