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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego 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. Święto Chrztu
Pańskiego kończy okres świąteczny Bożego Narodzenia. Ten epizod z życia Jezusa
musi mieć wielką wagę, 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 się 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.
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym (J 1, 32-34).
Treść tajemnicy tego święta dobitnie wyjaśnia św. Grzegorz z Nazjanzu,
który głosił: „Chrystus daje się ochrzcić. [...] I my zstąpimy z Nim razem,
byśmy z Nim również mogli wznieść się w górę. Jan chrzci, a oto Jezus przychodzi,
aby uświęcić samego Chrzciciela i bardziej jednak jeszcze, aby starego Adama
pogrzebać w falach wody, aby uświęcić wody Jordanu. On sam był duchem
i ciałem. Dlatego wszyscy, którzy w przyszłości mieli być ochrzczeni, z ducha
i wody, mieli otrzymać świętość”. W rozdziale Ewangelii, której fragment

odczytaliśmy dzisiaj, jest mowa o dwóch chrztach: o chrzcie, który przyjął Jezus
w Jordanie i o chrzcie obiecanym przez Jezusa, czyli o naszym chrzcie.
W pierwszej części tegoż rozdziału mowa jest o wydarzeniu historycznym
(por. Łk 3, 1-3). W drugiej części jest mowa o obietnicy, czyli mówi się o czasie
przyszłym: On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem (Łk 3, 16).
Słowa te są tym dla sakramentu chrztu świętego, co kazanie o chlebie
w Kafarnaum dla Eucharystii (por. J 6, 16 nn). Chrzest przyjęty przez Jezusa
jest jeszcze starym chrztem z wody, ale fakt, że Duch Święty zstąpił na Jezusa
w postaci cielesnej niby gołębica, uczyniło z tego starego chrztu nowy,
sprawiło, że był to pierwszy chrzest w Duchu Świętym. Nie tylko pierwszy,
ale też wzór i źródło każdego chrześcijańskiego chrztu. W Jordanie to nie woda
uświęciła Jezusa, lecz Jezus uświęcił wodę. Każdy chrzest chrześcijański jest
przedłużeniem tajemnicy owego dnia. Duch Święty w momencie chrztu zstępuje
na człowieka i staje się on synem umiłowanym czy córką umiłowaną, w której
Bóg Ojciec ma upodobanie. Ten moment był pierwszym wielkim wydarzeniem,
które dało początek naszemu chrześcijańskiemu życiu. Jednakże nigdy chyba
w pełni nie będziemy mogli pojąć znaczenia i sensu sakramentu chrztu świętego.
Chrzest święty był i nadal jest dla wielu chrześcijan wielkim prezentem
otrzymanym dawno temu, który jednak przez wielu chrześcijan nie został jeszcze
otwarty. Posiadamy prezent, ale ani nie znamy daru, który zawiera,
ani nie jesteśmy świadomi, jakim bogactwem zostaliśmy obdarowani.
Nie tylko nie dziękujemy za ten prezent, ale także nie budujemy na darach,
które zawierają pełnię życia ludzkiego i chrześcijańskiego. Żyjemy od tamtego
momentu w objęciach Bożej miłości i obdarzeni światłem, mocą miłością,
trzeba te dary odkrywać i nimi żyć. Chrzest święty nie jest aktem dokonanym
i zamkniętym, on zapoczątkowuje proces rozwojowy w naszym życiu.
Pogłębiamy i ożywiamy otrzymany chrzest poprzez: słuchanie słowa Bożego,
modlitwę, korzystanie z sakramentów pokuty i Eucharystii. Jako dzieci Boże
nie jesteśmy już w niewoli zła i grzechu. Zostaliśmy włączeni w rodzinę Kościoła,
rodzinę Bożą i staliśmy się pełnoprawnymi członkami wspólnoty Ludu Bożego.
Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam i nakłania do ponownego
przemyślenia faktu naszego chrztu i wszystkich z niego wypływających
konsekwencji i zobowiązań. A nade wszystko dzisiejsze święto zaprasza nas
do apostołowania w naszych rodzinach, środowiskach, wspólnotach
o wartościach życia z Chrystusem poprzez słowo, a nade wszystko przez
świadectwo życia i postawę autentycznej miłości.

WCZYTAJMY SIĘ W SŁOWA DZISIEJSZEJ LITURGII:
Czytanie z Księgi proroka Izajasza (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 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».
Psalm responsoryjny (Ps 104 (103), 1-2a. 3b-4. 24-25. 27-28. 29b-30)
Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Błogosław, duszo moja, Pana,
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
odziany w majestat i piękno,
światłem okryty jak płaszczem. Ref.
Chmury są Twoim rydwanem,
przechadzasz się na skrzydłach wiatru.
Wichry używasz za swych posłów,
sługami Twoimi ogień i płomienie. Ref.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!
Ty wszystko mądrze uczyniłeś,
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
Oto jest morze, ogromne i szerokie,
a w nim żyjątek bez liku,
zwierząt wielkich i małych. Ref.
Wszystko to czeka na Ciebie,
byś dał im pokarm we właściwym czasie.
Gdy im dajesz, zbierają,
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem. Ref.
Kiedy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem,
i odnawiasz oblicze ziemi. Ref.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa (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.
Aklamacja: Alleluja. Jan powiedział: «Idzie mocniejszy ode mnie; On będzie was
chrzcił Duchem Świętym i ogniem». Alleluja.
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (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».
POPROŚ BOGA O PRAGNIENIE SŁUCHANIA JEGO SŁOWA, O DARY DUCHA
ŚWIĘTEGO. PRZECZYTAJ KILKA RAZY POWYŻSZE SŁOWO.
ZASTANÓW SIĘ:
CO BÓG MÓWI O SOBIE W TYM TEKŚCIE? CO BÓG CHCE CI POWIEDZIEĆ O TOBIE?
JAK BOGU ODPOWIESZ NA JEGO SŁOWO?
WYBIERZ CHOĆ JEDNO ZDANIE, KTÓRE ZATRZYMYWAŁO TWOJĄ UWAGĘ
I CZĘSTO JE POWTARZAJ, PRZYPOMINAJ JE SOBIE PODCZAS CAŁEGO TYGODNIA
POMÓŻ W ODNOWIENIU WNĘTRZA NASZEGO
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