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Jan Chrzciciel jako jedyny z proroków Starego Te-

stamentu nie tylko zapowiadał przyjście Zbawiciela 

świata i głosił konieczność przygotowania się na 

Jego przyjście, ale również wskazał Tego Zbawi-

ciela, na które świat tyle wieków czekał. Nazywa Je-

zusa bardzo ważnym określeniem słyszanym w cza-

sie każdej mszy świętej: „Baranek Boży”. W tych 

słowach kryje się prorocka zapowiedź, że Jezus odda 

życie za grzech świata. Baranek w religii żydowskiej 

był spożywany w czasie Święta Paschy na pamiątkę 

wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej,  

w której tkwili ponad czterysta lat (słowo pascha po-

chodzi od hebrajskiego słowa pesach, które oznacza 

‘przejście’). Zakupiony przez rodzinę baranek był 

przyprowadzany do kapłanów w świątyni, gdzie był 

rytualnie zabijany i następnie oddawany rodzinie, by 

mogła przygotować go do spożycia w czasie świą-

tecznej kolacji. Właśnie dzień śmierci Jezusa był 

dniem, kiedy w świątyni zabijano baranki paschalne. 

Jezus więc stał się nowym Barankiem, który nie jest 

już symbolem wyprowadzenia z niewoli egipskiej, 

ale z jest rzeczywistą przyczyną wyprowadzenia 

(uwolnienia) człowieka z niewoli grzechu. Jan 

Chrzciciel staje się zatem nie tylko zwiastunem 

przyjścia Jezusa, ale także tym, który obwieszcza 

Jego zbawczą śmierć za grzech świata. 

Ewangelista zwraca uwagę nie tylko na zbawczy 

charakter misji Jezusa, ale także na Jego odwieczne 

pochodzenie – Jezus jest Synem, który istnieje od-

wiecznie, a Jego narodzenie jest jedynie przyjęciem 

ludzkiego ciała w granicach czasu. Taka jest samo-

świadomość Jana Chrzciciela, który powiedział o Je-

zusie: „On był wcześniej ode mnie”, choć Jan 

Chrzciciel rzeczywiście był starszy od Jezusa o pół 

roku. 

Wsłuchując się we fragment ewangelii przeznaczo-

nej na dzisiejszą niedzielę pomyślmy o tym jaka jest 

nasza wiara w Jezusa. Czy rzeczywiście wyznaje,  

że On jest Synem Boga, Zbawicielem świata, któ-

rego istnienie jest odwieczne. Pomyślmy też, jakie to 

ma znaczenie dla naszej wiary. 

ks. Krzysztof 

 

 

  

1. Dzisiaj ostatnia, dodatkowa kolęda dla tych, któ-

rzy nie mogli jej przyjąć od g. 12.00. 

2. We wtorek o g. 19.30 adoracja Najświętszego Sa-

kramentu. 

3. Od środy rozpoczynamy Tydzień modlitw o jed-

ność Chrześcijan. 

4. W środę Nowenna do MBNP po Mszy św.  

o g. 18.00, a o g.19.30 zapraszamy na "Wieczór  

z Biblią w ręku". 

5. Sobota – o godz. 17.00 Msza św. z liturgią nie-

dzielną. 

6. Nie będzie regularnych spotkań Scholki, mini-

strantów i młodzieży. 

Z ewangelii według św. Jana (J 1, 29-34 ) 

„Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa  

i rzekł: «oto Baranek Boży, który gładzi grzech 

świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po 

mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył god-

nością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go 

przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić 

wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi». 

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, 

który zstępował z nieba jak gołębica 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 zstępują-

cego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który 

chrzci duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję 

świadectwo, że on jest Synem Bożym».” 
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7. Przed kościołem rozprowadzany jest Gość Nie-

dzielny i Tygodnik informacyjny  

8. Do przyszłej niedzieli uczestnicy parafialnej piel-

grzymki do Ziemi Świętej wpłacają zaliczkę po-

twierdzającą wyjazd w wysokości 1500 zł od osoby. 

Obecnie brak wolnych miejsc. 

9. Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących 

się do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej odbę-

dzie się w czwartek, 2 lutego, o g. 19.00 w kościele. 

 

 

 

Spróbuj znaleźć chwilę ciszy na modlitwę i pomódl 

się słowami ewangelii przeznaczonej na dzisiejszą 

niedzielę. Takim sposobem możesz rozważać słowo 

Boże każdego dnia. 

 Wyobrażę sobie postać Jana Chrzciciela. 
Będę wsłuchiwał się w jego silny, 

„grzmiący” głos. Wyobrażę sobie jego asce-

tyczną twarz i wzrok skupiony na Jezusie. 

Stanę pośród tłumu i będę z uwagą słuchał 

tego, co mówi (ww. 29-34). 

 Natchniony Jan nie waha się nazwać Jezusa 
„Barankiem Bożym”. Mogło to dziwić i szo-

kować słuchających. Dawało do zrozumie-

nia, że oczekiwany Mesjasz jest podobny do 

paschalnego baranka prowadzonego na zabi-

cie. 

 Pomyślę, że Jezus, który przewyższa mnie 

godnością, pragnie również w moim życiu 

objawiać się jako sługa i cichy baranek. Czy 

potrafi ę się na to zgodzić? Czy wierzę  

w wartość cierpienia?  

 Poproszę Jezusa, aby przeniknął do głębi 
moje życie pragnieniem naśladowania Go ta-

kim, jakim mi się objawia. 

 Jan dzięki swej duchowej wrażliwości rozpo-
znaje i uznaje w Jezusie Mesjasza (w. 33). 

Duchowa wrażliwość Jana jest owocem jego 

życia na pustyni, w bliskości Boga. Tam na-

uczył się rozeznawać Jego głos i być Mu po-

słusznym. 

 Co mogę powiedzieć o poziomie mojej du-

chowej wrażliwości? Czy potrafi ę rozpozna-

wać Jezusa w maluczkich, w najprostszych 

wydarzeniach dnia? 

 „Ja to ujrzałem i daję świadectwo” (w. 34). 
W doświadczeniu wiary decydujące jest oso-

biste spotkanie z Jezusem. Będę trwał w Jego 

cichej obecności i powtarzał: „Kocham Cię, 

Jezu, cichy Baranku!”. 
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18.00 

1.+ rodz. Janinę i Józefa Rumpca,  

ciocię Józefę i dziadków z obojga 

stron. 

2.+ rodz. Antoniego, Elżbietę Budzisz, 

siostrę Gizelę, brata Bronisława  

i Antoniego Knuth. 
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Św. Antoniego, opata 

18.00 + Władysławę Tarnowską wsp.m. 

18.30 + Józefa Herta wsp.m. 
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18.00 + Urszulę Domaszk wsp.m. 

18.30 + Stefanię Semmerling wsp.m. 
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Św. Józefa Sebastiana Pelczara 

18.00 
+ Marię i Henryka Klepień, Reginę 

Grapp i rodziców z obojga stron 

18.30 + Jolę Ryszkowską 12r.śmierci 
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18.00 
+ żonę Bogumiłę 20r.śmierci. Int. 

męża z synami 

18.30 

+ dziadków Genowefę i Zygmunta 

Guth, Brunona Hintz, dziadków  

z rodzin Guth i Cichosz 

so
b

o
ta

 

Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy 

16.00 
+ męża Jana Szymańskiego 17 

r.śmierci 

17.00 + męża Antoniego, rodziców i teściów 
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III Niedziela zwykła 

8.00 

w podziękowaniu Panu Bogu i Matce 

Najświętszej za wszystkie odebrane 

łaski w starym roku prosząc o dalsze 

zdrowie, Boże błogosławieństwo  

i opiekę w nowym roku w rodzinie 

Lanc 

9.30 + Franciszka Ceszke 

11.00 
+ rodz. Izydora, Martę Kirszling  

i brata Eugeniusza 

16.00 
Dziękczynna w 15 r.ślubu Wandy  

i Bogdana 

INTENCJE MSZALNE 

POMÓDL SIĘ EWANGELIĄ NIEDZIELNĄ 


