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Obmycia rytualne nie były żadną nowością w cza-

sach Chrystusa. Były obecne w wielu kulturach,  

a woda od niepamiętnych czasów miała zachowujące 

do dzisiaj dwa znaczenia: ożywiające i oczyszcza-

jące. Jan Chrzciciel wzywał ludzi swoich czasów  

(a więc również czasów Jezusa) do nawrócenia – dia-

metralnej zmiany swojego życia, zmiany kierunku. 

A to zawsze wymagało czasu, pracy, wysiłku. Zna-

kiem podjęcia drogi nawrócenia miał być udzielany 

przez Jana chrzest. Miał mieć charakter oczyszcza-

jący ze „starego życia” i ożywiający. Chrzest Janowy 

miał kilka cech, które odróżniały go od znanych 

wówczas rytuałów oczyszczających. Był to przede 

wszystkim rytuał dobrowolny, a więc przyjmował go 

ten, kto chciał – każdy sam decydował, czy chce 

wejść na drogę nawrócenia. Był obmyciem jednora-

zowym, towarzyszyło mu wyznanie swoich grze-

chów i był dostępny dla wszystkich, nikt nie był wy-

kluczony. Jan Chrzciciel miał też świadomość,  

że udzielany przez niego rytuał jest tylko począt-

kiem, nie na nim kończy się historia. Jest przecież 

Jezus: on będzie chrzcił Duchem Świętym. 

Spotkanie Jezusa z Janem nad brzegiem Jordanu jest 

spotkaniem, które łączy stare z nowym – Jan jest 

ostatnim prorokiem Starego Testamentu, a Jezus 

przynosi nową rzeczywistość. Na to również zdaje 

się wskazywać duch unoszący się nad Jezusem. Owy 

duch Boży unosił się niegdyś nad wodami, gdy Bóg 

stwarzał świat, porządkował chaos. Jezus czyni 

nowe stworzenie, odnawia je przez swoją obecność 

pośród ludu. 

Od tego wydarzenia, gdy Jezus miał około trzydzie-

stu lat, rozpoczyna się tzw. Publiczna działalność Je-

zusa. Do tej pory pozostawał „w ukryciu”, ale Jego 

misja od chrztu w Jordanie przybrała charakteru pu-

blicznego. Rozpoczyna głoszenie Królestwa Bożego 

i robi to nie w swoim imieniu, ale w imieniu Ojca, 

Który Go posłał. Posiada też Jego autorytet, który 

objawia się w słowach „Ten jest mój Syn umiło-

wany, w którym mam upodobanie”. 

Wsłuchując się w słowa dzisiejszego fragmentu 

ewangelii pomyślmy o przyjętym przez nas chrzcie 

należącym już do wymiaru nowotestamentalnego  

i sakramentalnego. Chrzest w Kościele usuwa z nas 

grzech pierworodny, czyni nas dziećmi Bożymi  

i włącza do wspólnoty Kościoła. Czy ta prawda jest 

we mnie obecna? 

ks. Krzysztof 

 

  

1. Spotkanie dla ministrantów wyjątkowo w tym ty-

godniu we wtorek po wieczornej Mszy świętej. 

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

kramentu zakończona wspólną kompletą. 

3. W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

po Mszy św. o g. 18.00, a o g. 19.30 kolejny "Wie-

czór z Biblią w ręku". Zapraszamy do rozpoczęcia 

roku z Pismem Świętym! 

4. W piątek o g. 19.00 spotkanie dla młodzieży  

w salce. 

5. W sobotę o g. 10.00 spotkanie dla Scholki dziecię-

cej. 

Z ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 16-21) 

„Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, 

żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzy-

mywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od 

Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu 

odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam 

wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu 

ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natych-

miast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim 

niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak 

gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos 

z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany,  

w którym mam upodobanie».” 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie 

ul. Kościelna 12, 84-106 Leśniewo 

Telefon: (58) 673 89 94, e-mail: biuro@parafia-lesniewo.pl  

www.parafia-lesniewo.pl , www.facebook.com/parafialesniewo/ 
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6. Sobota – o godz. 17.00 Msza św. z liturgią nie-

dzielną. W czasie tej Mszy św. chrzest.  Chrzty pro-

simy zgłaszać w tygodniu w Biurze Parafialnym. 

7. Przyszła niedziela II zwykła - Msze św. godz. 

8.00; 9.30, 11.00 i 16.00. 

8. W przyszłą niedzielę podczas Mszy świętej  

o g. 11.00 dzieci z Przedszkola "Pod Sosenkę" przed-

stawią przygotowane przez siebie jasełka. Zapra-

szamy! 

9. Trwa okres kolędowy w naszej Parafii. Szczegó-

łowy plan kolęd jest wywieszony w gablocie przed 

kościołem i na stronie internetowej. Kolęda dodat-

kowa w niedzielę 15.01. od g. 12.00. 

10. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na tacę re-

montowo-budowlaną. 

11. Przypominamy, że uczestnicy parafialnej piel-

grzymki do Ziemi Świętej wpłacają zaliczkę w wy-

sokości 1500 zł od osoby do dnia 22 stycznia. Infor-

mujemy też, że zwolniły się cztery miejsca na tę piel-

grzymkę. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. 

Krzysztofem. 

 

 

 

 

W teologii mowa jest o trzech rodzajach chrztu. 

 Pierwszy to znany nam tzw. chrzest z wody 
dokonujący się w normalnych warunkach po-

przez przepisane obrzędy liturgiczne. Mate-

rią tego sakramentu jest woda, a słowa za 

sprawą których dokonuje się udzielenie sa-

kramentu brzmią „N. (imię) ja Ciebie chrzczę 

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 

 Chrzest krwi jest specyficzną formą chrztu, 

w której umierający bez chrztu z wody otrzy-

muje oczyszczenie z grzechów. Dzieje się 

tak, gdy człowiek oddaje życie za wiarę  

w Chrystusa przelewając w ten sposób krew. 

 Chrzest pragnienia dotyczy tych, którzy nie 
zostali ochrzczeni, ale jest w nich pragnienie 

przyjęcia tego sakramentu, jak np. u osób do-

rosłych które weszły na drogę przygotowania 

do tego sakramentu, ale przed jego przyję-

ciem umarli. 
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8.00 + rodziców i braci Tarnowskich 

18.00 + Antoniego Bianga i Henryka Went 
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8.00 
+ Jana Bisewskiego (r.ur.), Marię  

Cieślak, dziadków z obojga stron 

18.00 
+ ojca Stefana Dettlaff (r.ur.) i brata 

Antoniego 

śr
o
d

a
 

 

8.00 

+ rodz. Pawła, Małgorzatę Dettlaff, 

syna Sławomira i dziadków z obojga 

stron 

18.00 

+ rodz. Jana, Gertrudę Mielke, brata 

Józefa, Jerzego i szwagierkę  

Bernadetę 
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8.00 
O pokój w Syrii i za chrześcijan  

prześladowanych w tym kraju 

18.00 
Dziękczynna, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo w rodzinie 
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7.30 + Martę, Pawła Lilla i rodzeństwo 

18.00 
+ ojca Jana Kloske (r.śm.)  

i Magdalenę 
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8.00 
+ Elżbietę Byczk, zmarłych z rodziny 

i dusze w czyśćcu 

17.00 
+ ojca Franciszka Rohda i szwagierkę 

Bogumiłę Sztamborską 
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II Niedziela zwykła 

8.00 

1.+ męża Waleriana Szymańskiego. 

2. Dziękczynna w 40. r.ślubu Marii  

i Piotra 

9.30 + żonę Urszulę 1. r. śmierci 

11.00 
Dziękczynna w 23. r.ślubu Mirosławy 

i Mirosława Bianga 

16.00 + Teresę Wika 4 r. śmierci 

INTENCJE MSZALNE 

RODZAJE CHRZTU 


