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Chrzest Jezusa
W niedzielê przypadaj¹c¹ po uroczystoœci Objawienia Pañskiego 

Koœció³ ukazuje nam kolejn¹ tajemnicê z ziemskiego ¿ycia Pana Jezusa: 
Jego chrzest w Jordanie. Wydarzenie to, rozpoczynaj¹ce publiczn¹ 
dzia³alnoœæ naszego Zbawiciela, zosta³o w³¹czone przez Ojca Œwiêtego 
Jana Paw³a II do ró¿añcowych tajemnic œwiat³a. Oczywiœcie chrzest, 
jakiego udziela³ œw. Jan Chrzciciel i jaki przyj¹³ od niego Chrystus Pan, 
zasadniczo ró¿ni³ siê od sakramentu chrztu. Chrzest udzielany przez 
Jana Chrzciciela by³ bowiem obrzêdem pokutnym. Oznacza³ wejœcie 
na drogê nawrócenia, do którego Jan nawo³ywa³: „Przygotujcie drogê 
Panu, dla Niego prostujcie œcie¿ki” (Mt 3,3; por. Iz 40,3). Ewangelia 
podaje nawet miejsce, gdzie Pan Jezus zosta³ ochrzczony: „Dzia³o siê to 
w Betanii, po drugiej stronie Jordanu” (J 1,28). W dawnej Betanii 
Zajordañskiej (by³a bowiem tak¿e Betania Przedjordañska, oddalona 
o 3 km od Jerozolimy, gdzie mieszkali £azarz, Maria i Marta) znajduje siê 
potok wp³ywaj¹cy do Jordanu. Woda jest tam bardzo p³ytka i dlatego 
tamtêdy prowadzi³ szlak ze Wschodu na Zachód. Jan Chrzciciel 
wykorzysta³ to dogodne miejsce, aby przygotowywaæ jak najwiêcej ludzi 
na przyjœcie Mesjasza. Otrzymany od Jana chrzest w Jordanie uwa¿a siê za pocz¹tek publicznego ¿ycia 
Pana Jezusa. Jezus, rozpoczynaj¹c swoj¹ dzia³alnoœæ, mia³ oko³o 30-35 lat. Dzia³o siê to prawdopodobnie 
oko³o 27-28 r. naszej ery chrzeœcijañskiej. Chrzest Pana Jezusa ma niew¹tpliwie wymiar zbawczy. Jest 
zapocz¹tkowaniem misji Jezusa jako cierpi¹cego S³ugi Bo¿ego. Przyjmuj¹c chrzest Janowy, bêd¹cy 
obmyciem, jakiemu poddawali siê ¯ydzi na znak gotowoœci do pokuty i chrztem nawrócenia dla 
odpuszczenia grzechów, Pan Jezus pozwala zaliczyæ siebie do grona grzeszników. Jednoczeœnie objawia 
siê jako Baranek, który przez swoj¹ œmieræ zg³adzi grzechy œwiata. Chwila chrztu Pana Jezusa jest 
momentem Jego objawienia jako umi³owanego Syna Ojca Niebieskiego, w którym Bóg ma upodobanie, 
i który poddaje siê ca³kowicie woli Ojca (por. KKK 536). Jest momentem namaszczenia Jezusa przez Ducha 
Œwiêtego, który na Nim spoczywa i obdarza Go moc¹ do spe³nienia zbawczej misji: „A gdy Jezus zosta³ 
ochrzczony, natychmiast wyszed³ z wody. A oto otworzy³y Mu siê niebiosa i ujrza³ Ducha Œwiêtego 
zstêpuj¹cego jako go³êbica i przychodz¹cego do Niego. A g³os z nieba mówi³: «Ten jest mój Syn 
umi³owany, w którym mam upodobanie»”(Mt 3,16-17). Misterium chrztu Pana Jezusa jest ukazaniem siê 
ca³ej Trójcy Przenajœwiêtszej, wszystkich Trzech Boskich Osób (por. KKK 535-536). W 1955 r. wspomnienie 
chrztu Chrystusa ustanowiono osobnym obchodem liturgicznym, przypadaj¹cym 13 stycznia. Reforma 
kalendarza liturgicznego po Soborze Watykañskim II w 1969 r. okreœli³a ten obchód jako œwiêto Chrztu 
Pañskiego. Podnosz¹c jego rangê samo œwiêto przesuniêto na niedzielê po 6 stycznia. Niedziela Chrztu 
Pañskiego, jako niedziela rozpoczynaj¹ca czas zwyk³y w roku liturgicznym, koñczy okres Bo¿ego 
Narodzenia, choæ - zgodnie z wielowiekow¹ tradycj¹ Koœcio³a w Polsce - kolêdy œpiewamy jeszcze 
do œwiêta Ofiarowania Pañskiego, popularnie zwanego œwiêtem Matki Bo¿ej Gromnicznej. 

Zapamiêtajmy: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie by³ zapowiedzi¹ pojednania ludzkoœci z Bogiem, 
dziêki „otwarciu niebios”, które zosta³y zamkniête po grzechu pierwszych rodziców. Chrzest Pana Jezusa 
by³ tak¿e zapowiedzi¹ chrztu sakramentalnego ka¿dego z nas, przez który staliœmy siê przybranymi 
dzieæmi Bo¿ymi oraz ¿yw¹ œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego (por. KKK 537).
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 4,5-42).
Jezus przyby³ do miasteczka samarytañskiego, zwanego Sychar, w pobli¿u pola, które /niegdyœ/ da³ Jakub synowi 

swemu, Józefowi. By³o tam Ÿród³o Jakuba. Jezus zmêczony drog¹ siedzia³ sobie przy studni. By³o to oko³o szóstej 
godziny. Nadesz³a /tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpn¹æ wody. Jezus rzek³ do niej: Daj Mi piæ! Jego uczniowie 
bowiem udali siê przedtem do miasta dla zakupienia ¿ywnoœci. Na to rzek³a do Niego Samarytanka: Jak¿e¿ Ty bêd¹c 
¯ydem, prosisz mnie, Samarytankê, bym Ci da³a siê napiæ? ̄ ydzi bowiem z Samarytanami unikaj¹ siê nawzajem. Jezus 
odpowiedzia³ jej na to: O, gdybyœ zna³a dar Bo¿y i /wiedzia³a/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi siê napiæ - prosi³abyœ 
Go wówczas, a da³by ci wody ¿ywej. Powiedzia³a do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest g³êboka. 
Sk¹d¿e wiêc weŸmiesz wody ¿ywej? Czy Ty jesteœ wiêkszy od ojca naszego Jakuba, który da³ nam tê studniê, z której pi³ 
i on sam, i jego synowie i jego byd³o? W odpowiedzi na to rzek³ do niej Jezus: Ka¿dy, kto pije tê wodê, znów bêdzie 
pragn¹³. Kto zaœ bêdzie pi³ wodê, któr¹ Ja mu dam, nie bêdzie pragn¹³ na wieki, lecz woda, któr¹ Ja mu dam, stanie siê 
w nim Ÿród³em wody wytryskaj¹cej ku ¿yciu wiecznemu. Rzek³a do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym ju¿ 
nie pragnê³a i nie przychodzi³a tu czerpaæ. A On jej odpowiedzia³: IdŸ, zawo³aj swego mê¿a i wróæ tutaj. A kobieta 
odrzek³a Mu na to: Nie mam mê¿a. Rzek³ do niej Jezus: Dobrze powiedzia³aœ: Nie mam mê¿a. Mia³aœ bowiem piêciu 
mê¿ów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mê¿em. To powiedzia³aœ zgodnie z prawd¹. Rzek³a do Niego kobieta: 
Panie, widzê, ¿e jesteœ prorokiem. Ojcowie nasi oddawali czeœæ Bogu na tej górze, a wy mówicie, ¿e w Jerozolimie jest 
miejsce, gdzie nale¿y czciæ Boga. Odpowiedzia³ jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, ¿e nadchodzi godzina, kiedy ani na tej 
górze, ani w Jerozolimie nie bêdziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, poniewa¿ 
zbawienie bierze pocz¹tek od ¯ydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem ju¿ jest, kiedy to prawdziwi czciciele bêd¹ 
oddawaæ czeœæ Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieæ Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba wiêc, 
by czciciele Jego oddawali Mu czeœæ w Duchu i prawdzie. Rzek³a do Niego kobieta: Wiem, ¿e przyjdzie Mesjasz, zwany 
Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedzia³ do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tob¹ mówiê. 
Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili siê, ¿e rozmawia³ z kobiet¹. Jednak¿e ¿aden nie powiedzia³: Czego od niej 
chcesz? - lub: - Czemu z ni¹ rozmawiasz? Kobieta zaœ zostawi³a swój dzban i odesz³a do miasta. I mówi³a tam ludziom: 
PójdŸcie, zobaczcie cz³owieka, który mi powiedzia³ wszystko, co uczyni³am: Czy¿ On nie jest Mesjaszem? Wyszli 
z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówi¹c: Rabbi, jedz! On im rzek³: Ja mam do jedzenia 
pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili wiêc uczniowie jeden do drugiego: Czy¿ Mu kto przyniós³ coœ do zjedzenia? 
Powiedzia³ im Jezus: Moim pokarmem jest wype³niæ wolê Tego, który Mnie pos³a³, i wykonaæ Jego dzie³o. Czy¿ 
nie mówicie: Jeszcze cztery miesi¹ce, a nadejd¹ ¿niwa? Oto powiadam wam: Podnieœcie oczy i popatrzcie na pola, 
jak bielej¹ na ¿niwo. ¿niwiarz otrzymuje ju¿ zap³atê i zbiera plon na ¿ycie wieczne, tak i¿ siewca cieszy siê razem 
ze ¿niwiarzem. Tu bowiem okazuje siê prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wys³a³em ¿¹æ to, 
nad czym wyœcie siê nie natrudzili. Inni siê natrudzili, a w ich trud wyœcie weszli. Wielu Samarytan z owego miasta 
zaczê³o w Niego wierzyæ dziêki s³owu kobiety œwiadcz¹cej: Powiedzia³ mi wszystko, co uczyni³am. Kiedy wiêc 
Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozosta³. Pozosta³ tam zatem dwa dni. I o wiele wiêcej ich 
uwierzy³o na Jego s³owo, a do tej kobiety mówili: Wierzymy ju¿ nie dziêki twemu opowiadaniu, na w³asne bowiem 
uszy us³yszeliœmy i jesteœmy przekonani, ¿e On prawdziwie jest Zbawicielem œwiata.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
NIEBIAÑSKI JAD£OSPIS

Nieprzychylni Jezusowi ludzie nazywali Go ¿ar³okiem i pijakiem. W pewnym sensie mo¿na 
przyznaæ im racjê. Tyle ¿e pokarm i napój, nale¿¹ce do Jezusowego menu, nape³niaj¹ 
nie ¿o³¹dek, a duszê. Spotykaj¹c Samarytankê, Chrystus mówi o wodzie. ̄ ywa woda to przede 
wszystkim woda Ÿródlana, której mo¿e napiæ siê ka¿dy, kto znajdzie bij¹ce Ÿród³o. Problem 
jednak w tym, ¿e ta woda tylko na chwilê gasi pragnienie. Dlatego Chrystus mówi o jeszcze innej 
¿yciodajnej wodzie. Ta woda wyp³ywa ze Ÿród³a, którym jest sam Bóg. Jest ni¹ ³aska Bo¿a. 
Woda, któr¹ oferuje Chrystus, na zawsze zaspokaja pragnienie cz³owieka i sprawia, ¿e pij¹cy j¹ 
bêdzie ¿y³ wiecznie. Rozmawiaj¹c z uczniami, Jezus mówi o pokarmie. Nikogo nie trzeba 
przekonywaæ, ¿e codzienne po¿ywienie jest konieczne. Cz³owiek potrzebuje przecie¿ si³y 

do tego, aby ¿yæ i wype³niaæ swoje obowi¹zki. Jezus jednak karmi siê innym pokarmem. Jego pokarmem jest 
wype³nienie woli Ojca i wykonanie dzie³a, które od Niego otrzyma³. Tylko taki pokarm zapewnia zbawienie. A co 
znajduje siê w twoim menu? Pizza, hamburger, s³odycze, soki i wiele innych… S¹ to pokarmy i napoje z ziemskiego 
jad³ospisu. One s³u¿¹ tylko cia³u. A dusza potrzebuje przecie¿ czegoœ innego. Potrzebuje Bo¿ego b³ogos³awieñstwa, 
darów Ducha Œwiêtego, potrzebuje Bo¿ego s³owa: s³uchanego, rozwa¿anego i wcielanego w ¿ycie. O taki pokarm 
trzeba zabiegaæ. Tylko niebiañski jad³ospis sprawi, ¿e nawet jeœli umrze twoje cia³o, dusza bêdzie ¿y³a wiecznie 
i szczêœliwie w królestwie Bo¿ym. Czy dasz siê zaprosiæ na ucztê Jezusa?
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Kuszenie Jezusa 
Nasi dziadkowie powtarzali niejednokrotnie zdanie: 

„b¹dŸ ostro¿ny, uwa¿aj, bo z³o nie œpi”. To prawda. Szatan 
walczy o nas do koñca. Nikt z nas nie jest wolny od pokus 
z³ego ducha. Doœwiadczamy ich ka¿dego dnia. Ma³o kto 
jednak zdaje sobie sprawê, ¿e tylko dziêki Jezusowi 
mo¿emy je pokonaæ. Mówi¹ o tym Ewangelie 
przeznaczone na I niedzielê Wielkiego Postu. Czytamy 
w nich, ¿e Jezus po chrzcie w Jordanie udaje siê 
na pustyniê. Tam przebywa przez czterdzieœci dni i nocy. 
Na koñcu tego czasu trzykrotnie kusi Go szatan. Jezus 
zdecydowanie odpiera te ataki, a diabe³ oddala siê od Niego „do czasu” (£k 4,13, por. KKK 538). 
Owym „czasem” ostatecznej walki jest Mêka Zbawiciela, podczas której Jezus raz na zawsze 
zwyciê¿a kusiciela. Broni¹ Jezusa jest najwy¿sze pos³uszeñstwo wzglêdem Ojca. Jezus swoim 
przyk³adem uczy nas walki z pokusami. Chrystus ze wzglêdu na nas zgadza siê byæ kuszonym przez 
diab³a (por. KKK 540). Uczy nas przez swoje postêpowanie, jak traktowaæ pokusy, przez ³askê zaœ 
daje moc do odniesienia zwyciêstwa nad szatanem. Kuszenie dokonuje siê na pustyni. Jezus udaj¹c 
siê tam, w³¹cza siê w historyczne doœwiadczenie kuszenia Narodu Wybranego. Pustynia jest 
nawi¹zaniem do miejsca czterdziestoletniej wêdrówki Izraela, w trakcie której ¯ydzi byli 
wielokrotnie kuszeni i wiele razy ulegali pokusom (por. KKK 539). Jezus przeciwnie, okazuje swoj¹ 
absolutn¹ wolê walki ze z³em. Przez pos³uszeñstwo Duchowi Œwiêtemu, z pomoc¹ s³owa Bo¿ego 
i modlitwy, zwyciêsko przechodzi czas samotnoœci i duchowej próby. Jak opowiadaj¹ Ewangeliœci, 
Zbawiciel doœwiadcza trzech pokus. Ka¿da z nich mia³a nieco inny charakter. Pierwsz¹ by³a pokusa 
³atwego zdobycia chleba. Druga pokusa, jak¹ by³a propozycja rzucenia siê ze szczytu œwi¹tyni 
w przepastn¹ dolinê Cedronu, mia³a wystawiæ na próbê zaufanie Jezusa do Ojca. Mo¿na j¹ okreœliæ 
mianem pokusy zademonstrowania magicznej mocy. Ulegaj¹c jej, Jezus okaza³by siê nie tyle 
posiadaczem mocy, ile raczej sztukmistrzem, zaspokajaj¹cym ludzk¹ ciekawoœæ. Trzecia pokusa jest 
najwiêkszym zuchwalstwem ze strony szatana, który jako zbuntowane stworzenie Bo¿e domaga 
siê ho³dów od Stwórcy tylko dlatego, ¿e sam czuje siê „w³adc¹ tego œwiata” (J 12,31). Odpowiedzi 
Jezusa na namowy kusiciela demaskuj¹ rzeczywiste intencje „ojca k³amstwa” (por. J 8,44), który 
próbuje osi¹gn¹æ swój cel, uciekaj¹c siê podstêpnie do s³ów Pisma Œwiêtego. Jezus zdecydowanie 
odpiera jego argumenty poprzez w³aœciw¹ interpretacjê tych samych s³ów Biblii. Chrystus, nowy 
Adam, nie poddaje siê ¿adnej z pokus, w przeciwieñstwie do pierwszego Adama, który uleg³ 
pierwszej próbie. Przez bezwzglêdny rozkaz „IdŸ precz, szatanie!” Jezus ujawni³ œwiadomoœæ 
posiadania pe³nej w³adzy tak¿e nad z³ym duchem (por. KKK 539). Opieraj¹c siê kuszeniu, 
daje dowód swojej zbawczej w³adzy nad grzechem oraz tego, ¿e przysz³o królestwo Bo¿e 
(Mt 12,28).Jezusowe doœwiadczenie pokus i walka z szatanem jest dla nas lekcj¹, która ukazuje nam, 
jak potrzebne jest umartwienie i pokuta. Jezus przypomina swoim uczniom o potrzebie modlitwy 
i postu dla wypêdzenia duchów nieczystych (por. Mk 9,29). Zbawiciel udrêczony samotnoœci¹ 
podczas modlitwy w Ogrójcu poleca Aposto³om: „czuwajcie i módlcie siê, abyœcie nie ulegli pokusie; 
duch wprawdzie ochoczy, ale cia³o s³abe” (Mk 14,38). Czy wiem, ¿e Jezus by³ kuszony, aby daæ mi 
wzór pokonywania pokus? Czy walczê z pokusami przez modlitwê i post? Czy w pokusie modlê siê 
do Ducha Œwiêtego? 

Zapamiêtajmy: Ka¿dy bywa kuszony do z³a i nie ma w tym nic niezwyk³ego. Pokusy bêd¹ nas 
nêciæ i zwodziæ do koñca ¿ycia, jak choæby pokusa materializmu, grzesznej przyjemnoœci, w³adzy 
czy nieuczciwej kariery. Rzecz w tym, by im nie ulec. Pokaza³ to jasno Chrystus podczas kuszenia 
na pustyni. On wzywa ka¿dego z nas: „Czuwajcie i módlcie siê, abyœcie nie ulegli pokusie” 
(Mt 26,41).
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. Pamiêtajmy, ¿e najwa¿niejszym zadaniem w tym œwiêtym czasie jest nasze nawrócenie. 
Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego ¿ycia osobistego i spo³ecznego, 
rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Bo¿e mi³osierdzie. Nawrócenie ma siê 
bowiem dokonaæ przede wszystkim w naszym sercu. 

2. W przysz³¹ niedzielê w parafii naszej rozpoczn¹ siê rekolekcje wielkopostne. Módlmy siê 
o dobre prze¿ycie tych rekolekcji przez ca³¹ nasz¹ parafiê.  

3. Przez ca³y Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeŸwoœci. W tym roku trud zwi¹zany 
z abstynencj¹ ofiarujemy w intencji dzieci przygotowuj¹cych siê do Pierwszej Komunii Œwiêtej 
oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdê i w pe³ni zamieszka³ w ich sercach i aby ta przyjaŸñ 
przetrwa³a wszelkie ¿yciowe próby. Niech nasze rodziny bêd¹ prawdziwymi Koœcio³ami 
domowymi, które bêd¹ promieniowa³y wœród œwiata ¿yw¹ wiar¹.

4. W kalendarzu liturgicznym rozpoczynaj¹cego siê tygodnia przypadn¹ dwie wa¿ne 
uroczystoœci. Poniewa¿ w tym roku 19 marca przypad³ w niedzielê, dlatego w poniedzia³ek, 
20 marca, Koœció³ bêdzie obchodzi³ uroczystoœæ œw. Józefa, Oblubieñca Najœwiêtszej Maryi 
Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papie¿ b³. Pius IX w 1870 roku og³osi³ œw. Józefa patronem 
Koœcio³a powszechnego i rodzin chrzeœcijañskich. Podczas Mszy Œwiêtej tego dnia przez 
wstawiennictwo opiekuna Najœwiêtszej Rodziny bêdziemy modliæ siê za mê¿ów i ojców z naszej 
wspólnoty parafialnej i o godne wype³nianie przez nich swojego powo³ania. Kiedy wokó³ tyle 
trudnoœci, codziennych k³opotów, niepewnoœci z powodu braku pracy i œrodków do godnego 
¿ycia, warto zwracaæ siê o pomoc do œw. Józefa nie tylko w dniu jego œwiêta, ale tak¿e w ka¿dy 
wtorek szczególnie jemu poœwiêcony. Œwiêty Józef jest te¿ patronem dobrej œmierci. Wed³ug 
tradycji odszed³ z tego œwiata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu 
bêdziemy zatem polecaæ wszystkich konaj¹cych. 

5. Natomiast w sobotê, 25 marca, przypada uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego. Msze Œwiête 
w naszym koœciele o godz. 7  i 18 .  Uroczystoœæ tê obchodzimy w Koœciele jako Dzieñ Œwiêtoœci 
¯ycia oraz Dzieñ Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego. ̄ ycie – wielki dar Stwórcy – jest œwiête 
od poczêcia w ³onie matki a¿ do œmierci, domaga siê poszanowania i obrony. Pamiêtajmy, 
¿e nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim w³adzy. A bêdzie Duchow¹ Adopcjê mo¿na bêdzie 
podj¹æ na Mszy Œw. o godz. 18  – zachêcamy do w³¹czenia siê w tê szlachetn¹ inicjatywê 
ratowania ¿ycia nienarodzonych.

  Wasz Proboszcz
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