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Misją i zadaniem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary Rzymsko-
Katolickiej i Polskiego Dziedzictwa.  

Naszym posłannictwem jest służenie Bogu i sobie nawzajem poprzez obchodzenie i dzielenie się 
naszymi polskimi tradycjami, w otwarciu się na wszystkich ludzi. 

The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is to bear witness to our Roman Catholic 
faith and our Polish heritage. We strive to continue to serve God and each other,  

celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out to all people. 
 

       Parish is served by:         Parafię obsługują: 

     Conventual Franciscan        Bracia Mniejsi Konwentualni  

  Friars                           - Ojcowie Franciszkanie  

 

Lord make me an instrument of your peace!  

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 
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www.ourladyofczestochowa.com 
E-Mail: parish@ourladyofczestochowa.com 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

MASS SCHEDULE / PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Mon. - Thurs.  7:00 AM  (English) 

  8:00 AM  (Polish) 

Friday    7:00 AM (English) 

  6:00 PM - 7:00 PM - Adoration - Koronka 

  - Divine Mercy Chaplet / Confession  

  7.00 PM - (Polish) 

  (First Friday - Mass for Homeland)  

Saturday 8:00 AM  (Polish) 

  4:00 PM  (English) 

  7:00 PM  (Polish) 

Sunday   8:00 AM  (Polish) 

  9:30 AM  (English) 

  11:00 AM (Polish) 

Holydays   as announced 
 

CONFESSIONS / SPOWIEDŹ 

Friday 6:00 PM and every day 30 min. before Masses. 
 

BAPTISM / CHRZEST 

By arrangement with the priest.  

Instruction for parents and godparents is required. 
 

MARRIAGE / SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Please, make arrangement with the Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 
 

SACRAMENT OF THE SICK / SAKRAMENT CHORYCH 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

PARISH OFFICE / BIURO PARAFIALNE 

 Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599     

                 Monday - Thursday          Friday 

10.00 AM - 4:00 PM        8:00 AM - 1:00 PM 

Saturday: 10:00 AM - 12:00 PM 

Evenings and weekends - by appointment only. 
 

PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 

Fr. Jan Łempicki OFM Conv. - Pastor 
 Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv. - Vicar 

Fr. Janusz Chmielecki OFM Conv. - in residence 

Fr. Aloysius Minyong Hong OFM Conv. - in residence 
 

OFFICE STAFF / PRACOWNICY PARAFII 

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 
 

PARISH COUNCIL / RADA PARAFIALNA 

To be elected. 
 

FINANCE COUNCIL / RADA FINANSOWA 

To be elected. 
 

MUSIC MINISTRY / SŁUŻBA MUZYCZNA 

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  
 

SACRISTAN/ZAKRYSTIA – FLOWERS/KWIATY 

Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 

 John Paul II Hall — Sala bł. Jana Pawła II 

Kontakt do spraw wynajmu sali: Tel: 617-268-4355 

Contact for renting the hall: Tel: 617-268-4355 

 Ministranci / Altar Servers ~ Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w niedziele, sala J.P II,10.00 AM. (781-871-2991) 

 Polish Cultural Foundation, Inc. ~ Mr. Andrzej Pronczuk  

Tel. 617-859-9910 

 Polish Saturday School ~ Mr. Jan Kozak - Tel. 617-464-2485 

Parish Choir & Children’s Choir ~ Mrs. Marta Saletnik 

Tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP 

Mr. Wincenty Wiktorowski ~ Tel. 617-288-1649 

 Grupa AA ~ Sala pod kościołem. 

       Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 PM  

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 PM - John Paul II hall 

www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Rosary Society ~ Mrs. Genowefa Lisek: Tel. 617-436-5779 

 Sisters of Our Lady of Mercy:  Tel. 617-288-1202 

 Polish Theater ~ Mrs. Małgorzata Tutko: Tel. 617-325-2208 

 Polish Scouts - The meetings will be conducted in Polish for   

young boys and girls. Contact information: Mateusz Wozny,  

Tel. 347-749-5867, email: wozny@college.harvard.edu 

 Polish American Citizen Club - Mr. Zdzisław Marecki 

       Club: 617-436-2786; Cell: 781-267-0912 

Established  A.D. 1893 
655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 
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         Baptism of the Lord 
 Jesus presents himself for John's bap-

tism in today's Gospel, not because He is a sin-

ner, but to fulfill the word of God proclaimed 

by His prophets. He must be baptized to reveal 

that He is the Christ ("anointed one") - the 

Spirit-endowed Servant promised by Isaiah. 

His baptism marks the start of a new world,  

a new creation. The Spirit descends upon Jesus 

like a dove. As it was in the beginning, at the 

Jordan also the majestic voice of the Lord thun-

ders above the waters. The Father opens the 

heavens and declares Jesus to be His "beloved 

son." God had long prepared the Israelites for 

His coming. Jesus was anticipated in the 

"beloved son" given to Abraham and in the 

calling of Israel as His "first-born son". Jesus is 

the divine son begotten by God, the everlasting 

heir promised to King David.  

 He is "a covenant of the people and "a 

light to the nations". By the new covenant 

made in His blood God has gathered the lost 

sheep of Israel together with whoever fears 

Him in every nation. Christ has become the 

source from which God pours out his Spirit on 

Israelites and Gentiles alike. In Baptism, all are 

anointed with that same Spirit, made beloved 

sons and daughters of God. Indeed, we are 

Christians - literally "anointed ones." We are 

the "sons of God" in today's Psalm - called to 

give glory to His name in His temple. Let us 

pray that we remain faithful to our calling as 

His children, that our Father might call us what 

he calls His Son - "my beloved...in whom I am 

well pleased." 

Saturday, January 11, 2014  
8:00 AM + Andrzej Gieża (3 rocz.), int. Żona i córka 

4:00 PM -  Za Parafian - For the Parishioners   

7:00 PM -  O zdrowie i Boże błog. dla Natalii z okazji 17-tych  

      urodzin, int. Rodzice 

The Baptism of The Lord Sunday, January 12, 2013 - Chrzest Pański 

8:00 AM + Marek Pruchniewski, int. Teresa Marciniak z rodziną 

9:30 AM -  God's blessings & health for Iwona Cholewa,  

      int. Brother with family    

11:00 AM +  Władysława i Romuald Sokołowscy, Helena i Wacław 

      Chludzińscy, int. Wnuczka Urszula Boryczka z rodziną 

  -  OPŁATEK PARAFIALNY - Christmas Party 
 Monday, January 13, 2014  
7:00 AM -  God's blessings and health for Janet Weiner, int. Lee 

8:00 AM + Jacek Litman, Regina Kruk, int. Helena Rogowska 

Tuesday, January 14, 2014  
7:00 AM + Helena Kozłowska 

  + Krystyna Furmańczyk  

8:00 AM + Antonina i Antoni Pawlik, int. Syn    

+ Genowefa Grabczak, int. Bratanica z rodziną 

+ Antoni Kołakowski, int. Jadwiga Kozłowska z rodziną 

Wednesday, January 15, 2014  

7:00 AM + Evelyn Rolak, int. Bielawski Family 

8:00 AM + Roman Borowiec, int. Joanna z rodziną 

Thursday, January 16, 2014  

7:00 AM -  God's blessings & health for Benefactors of OLC Parish 

  -  God's blessings & health for Tadeusz Susol  
8:00 AM + Antoni Kołakowski, int. Sylwester Rogowski z synem 

+ Stanisław i Władysława Bagiński, int. Wnuczka  

    z rodziną 

Friday, January 17, 2014 - św. Antoniego, pustelnika  

7:00 AM + Natalia Odoliński, Elżbieta Kłoda,  

     Krzysztof Abramczuk  

6:00 PM            -  Koronka, adoracja Najśw. Sakramentu, spowiedź 

7:00 PM + Za zmarłych z rodzin Oleś, Strokosz i Rygoł,  

     int. Maria z rodzeństwem 

Saturday, January 18, 2014  
8:00 AM + Marianna Papis (11 rocz.), int. Córka Krystyna  

     z rodziną 

4:00 PM + Henry Zablocki, int. Wife & children 

7:00 PM + Walentyna Uchal, Grzegorz Adranowicz,  

     int. Rodzina Uchal 

Sunday, January 19, 2014  
8:00 AM + Mieczysław Modzelewski, int. Żona i dzieci 

9:30 AM + John Budukiewicz (anniv.), int. Wife    

11:00 AM -  Za Parafian - For the Parishioners   

        (Msza dziecięca)   

   

   

   

 Week of January 12, 2014 

12 SUN Is 42:1-4, 6-7 or Is 40:1-5, 9-11/

 Acts 10:34-38 or Ti 2:11-14; 

 3:4-7/ Lk 3:15-16, 21-22  

13 Mon Heb 1:1-6/Mk 1:14-20  

14 Tue Heb 2:5-12/ Mk 1:21-28  

15 Wed Heb 2:14-18/ Mk 1:29-39  

16 Thu Heb 3:7-14/ Mk 1:40-45  

17 Fri Heb 4:1-5, 11/ Mk 2:1-12  

18 Sat Heb 4:12-16/ Mk 2:13-17  

19 SUN Is 62:1-5/ 1 Cor 12:4-11/Jn 2:1-11  

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for FUEL. 

SEPTEMBER  2013 

Income:     $20,924.81 

Expences:  $21,657,41 

Loss:       - $732,60 

CHRISTMAS TIME - THE BAPTISM OF THE LORD 
 

DEVOTIONS  

♦ Every Tuesday - After Mass at 7:00AM and 8:00AM -  

Devotion to St. Anthony of Padua.   

♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 AM 

♦ Every Thursday - After Mass at 7:00AM and 8:00AM -  

Devotion to Our Lady of Czestochowa. 

♦ Every Friday - 6:00 PM - Exposition and adoration   

   of the Blessed Sacrament - Chaplet of Divine Mercy.    

   Possibility for the Sacrament of Reconciliation.  

   At 7:00 PM - Mass (in Polish). 

The Holy Father's Prayer Intentions - January 
Universal: That all may promote authentic economic 

development that respects the dignity of all peoples. 

For Evangelization: That Christians of diverse de-

nominations may walk toward the unity desired by 

Christ. 
PARISH  DUES! 

 Every regis-

tered family in our par-

ish is asked to pay 

yearly parish dues. It’s 

$40 per year per fam-

ily.  

By paying them we 

say: 'Yes, I want to 

support our Polish Parish and I care for it’. In Febru-

ary, all parishioners registered in our ‘envelope sys-

tem’ will receive one additional envelope - ‘Parish 

Dues’.   

 You can put money or a check in it and put it 

either in a collection basket on Sunday, send via mail 

or bring to the parish office. Parishioners who are not 

in our ‘envelope system’ can pay in the parish office. 

If you have any questions, please call the rectory - 

617-268-4355. Thank you  in advance! 

 Families who are not registered in the parish 

and would like to be, can register in our parish office.  

Catholic Appeal 2013 
Thank you to all who pledged their support to the 2013 

Catholic Appeal. Our parish contributed $15,345.  

CHRISTMAS CON-

CERTS-THANK YOU 
On December 29th at St. John 

the Baptist Church, Salem, MA 

our Children Choir took part in 

Children Choirs’ Convention 

and on January 5th, at St. Jo-

seph Church, Central Falls, RI our Adult Choir took 

part in Adult Choirs’ Convention. 

On January 4th there was a Christmas concert in our 

Church. Our Children and Adult Choirs performed 

and also the Choir  from  St. Leonard Church, North 

End. Thank you to the Choirs for their participation 

and music.  

Please remember that our Children Choir’s first 

CD in still available for purchase in the parish of-

fice. 

Christmas Party - ‘Oplatek’  
We would like to invite everyone 

to our Christmas Party ‘Oplatek’ 

which will take place on January 

12th, 2014 after the 11:00 AM Mass. We would also 

like to ask for homemade pastries and lottery gifts. 

Thank you for all your help and support. 

House Blessing 
There is a beautiful Polish tradi-

tion of blessing the home by  

a priest. Any family who would 

like to have their home blessed 

may invite either Fr. Jan or   

Fr. Wiesław for the blessing. Please call the Rectory 

(617-268-4355) to schedule a visit. 

HOLY HOUR FOR LIFE 

On January 21st the parishes of South Boston will be 

gathering as one community for the sixth annual 

Holy Hour for Life at Gate of Heaven Church, South 

Boston. In union with Cardinal Sean and fellow Ca-

tholics who will be traveling to Washington D.C. for 

the March for Life on the same day, we will gather in 

prayer and adoration to pray for those children and 

parents who have suffered from the tragedy of abor-

tion. We will also pray for a greater respect of life 

from the first moment of conception to natural death. 

The Holy Hour will begin at 6:30pm with Exposition 

of the Blessed Sacrament and conclude at 7:30pm 

with Solemn Benediction. The hour will include 

praying the rosary together and time for quiet prayer. 

Ample parking is available in the Church lot. May 

our time in prayer draw us closer to God and doing 

His will in our lives. 

http://www.google.com/imgres?q=oplatki&start=411&um=1&hl=en&tbo=d&rlz=1W1AURU_enUS508&biw=1280&bih=868&tbm=isch&tbnid=Xv0ETdBn_mZ1sM:&imgrefurl=http://oplatkikujawa.pl/zestawy0.htm&docid=uK3kPoGVBD_YOM&imgurl=http://oplatkikujawa.pl/oplatki/oplatki%252520wigi
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na   

      OGRZEWANIE. 

Kolekta (24 i 25 XII): I - $3,293.00;  

Kolekta (24 i 25 XII): II - $1,253.00; 

Kolekta (29.XII): I - $1,709.00; II - $1,545.00; 

Kolekta (01.I): $945.00; 

Kolekta (05.I): I - $2,337.00; II - $1,127.00; 
 

♦ Flowers donation by Stanisława Woźny - $50; 

♦ Church donation by Leon & Renata Bester - $1,000    

   Richard Rolak - $200; Piotr Matwiejczuk - $100; 

♦ In mem. of  Evelyn Rolak by: Roseann & Ben   

   Cholewiński - $25; The Stanley Sadowski Family - 

    $50; Helen Balon - $50; Rose Clements - $200; 

♦ In memory of Charles F. Rolak by Richard Rolak  

    - $100; 

♦ The Heritage of Our Faith project donation by  

    Marzena & Eugeniusz Bramowski - $200; 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW  -  STYCZEŃ 

 Intencja ogólna: Aby był promowany autentyczny 

rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich 

ludzi i wszystkich ludów. 

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie różnych wy-

znań mogli podążać do jedności, której pragnie Chry-

stus. 

  INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 
Aby, poprzez zgłębianie tajemnicy Wcielenia Pańskiego, 

wzrastało w nas pragnienie upodobnienia się do Jezusa, 

uzdalniając nas do działania na rzecz miłości dla braci. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

      Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  
   w szpitalach: 

Wayne & Shirley Gouliaski,  Bolesława Lingo,  
Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bielawski,        
                        Janina Adranowicz 

 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

Apel Katolicki 2013 
Zakończyliśmy Apel Katolicki 2013. 

Zebraliśmy $15,345.  

Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary. 

OPŁATY PARAFIALNE! 
 Na początku każdego roku, przypominamy, że  

każda zapisana do Parafii OLC rodzina proszona jest  

o uiszczenie opłat parafialnych. Wynoszą one $40 na 

rok od rodziny. Jest to forma Waszego wsparcia, tro-

ski i zaangażowania w życie i finanse Parafii.  

       W miesiącu lutym osoby, które są zarejestrowa-

ne w naszym ‘systemie kopertowym’, dostaną dodat-

kową kopertę ‘Parish Dues’ - Opłata Parafialna’. 

Płatności można dokonać wkładając czek lub gotów-

kę do koperty i wrzucić do koszyka z kolektą. Można 

także wysłać to pocztą lub przynieść do biura para-

fialnego. Osoby, które nie należą do ‘systemu kope-

rtowego’, a chcą uiścić opłatę parafialną, mogą to 

uczynić w biurze parafialnym. Osoby, które nie zare-

jestrowały się jeszcze do Parafii, a chciałyby to uczy-

nić, zapraszamy do biura parafialnego. 

 Jeśli są jakieś pytania, prosimy dzwonić do 

biura: 617-268-4355. Dziękujemy!  

OPŁATEK PARAFIALNY! 
Serdecznie zapraszamy na ZABA-

WĘ OPŁATKOWĄ, która odbę-

dzie się dnia 12 Stycznia po Mszy 

Św. o godz. 11:00 AM. Prosimy 

oczywiście o ciasto i fanty na Loterię. Dziękujemy 

już teraz za wszelką pomoc. 

Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda 
Błogosławieństwo domu przez kapłana jest naszą 

polską tradycją. Dlatego rodziny, które pragną do 

swego domu zaprosić kapłana na Kolędę, proszone są 

o kontakt z biurem parafialnym: 617-268-4355.   

 KONCERTY KOLĘD - PODZIĘ-

KOWANIA 

Dnia 29 Grudnia, w parafii św. Jana 

Chrzciciela w Salem, MA, miała 

miejsce Konwencja Chórów Dzie-

cięcych. W parafii św. Józefa w Central Falls, RI,  

dnia 5 Stycznia, odbyła się Konwencja Chórów Do-

rosłych. W naszym kościele miał miejsce coroczny 

Koncert Kolęd, którym wzięły udział nasz Parafialny 

Chór OLC, Chórek Dziecięcy „Promyki JPII” oraz 

Chór włoskiej parafii św. Leonarda z North End.  

    Wszystkim Chórom biorącym udział w koncertach  

i konwencjach, za poświęcony czas i przygotowany 

piękny repertuar z serca dziękujemy. Bóg zapłać! 

 W biurze parafialnym można zakupić pły-

ty CD z kolędami w wykonaniu naszego Chórku 

Dziecięcego. 

             Zmarli: 

             + Anna Saraczyński 

 + Stella Kornatowski 

            + Evelyn Rolak 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.  

A światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 

http://www.google.com/imgres?q=oplatki&um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&rlz=1W1AURU_enUS508&biw=1280&bih=868&tbm=isch&tbnid=P02bX4jMuDyV4M:&imgrefurl=http://easteuropeanfood.about.com/od/polishchristmastraditions/tp/polishchristmas.htm&docid=qiVqTXarniUp5M&imgurl=http:/
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 Święto Chrztu Pańskiego kończy świąteczny okres Bo-
żego Narodzenia. Kończymy doroczny obchód Tajemnicy Wcie-
lenia świętem ku czci Chrystusa, który rozpoczynając zbawczą 
misję głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do pokuty i nawró-
cenia przyjmuje chrzest od św. Jana Chrzciciela w rzece Jordan. 
 Chrzest Pański to święto Słowa Wcielonego, które przy-
jęło ciało, ludzką naturę w całej prawdzie, 
weszło w ludzkość nie uchylając się od ni-
czego. Syn Boży stał się naszym bratem, 
bez żadnych przywilejów. Stał się jednym  
z nas, tworzących miliardowe rzesze prze-
chodzące przez ziemię. Przyjął imię pospoli-
te w swoim narodzie, wykonywał pospolity 
zawód, niczym nie zwracając na siebie uwa-
gi. Cieśla, syn Maryi i Józefa, mieszkaniec 
małego miasteczka na prowincji o nienajlep-
szej reputacji. “Czyż może być coś dobrego  
z Nazaretu?” – znamy to pytanie jednego  
z przyszłych Jego uczniów. 
 Takim Go widzimy słuchając dzi-
siejszej Ewangelii. Widzimy Go jak wmiesza-
ny w tłum słucha Jana Chrzciciela głoszące-
go, że pośród ludzi stanął Mesjasz, Zbawi-
ciel Izraela, sędzia czasów ostatecznych, 
który oddzieli ziarno od plew. “Pośród was 
stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie 
idzie, któremu ja nie jestem godzien odwią-
zać rzemyka u jego sandała” (J 1,26-27). 
 Jezus z Nazaretu wie, o kim mówi Jan Chrzciciel. Wie, 
że to On, Jezus, jest tym zapowiedzianym, że na Jego przyjście 
ludzie się przygotowują przez odrzucenie grzechów – wyznają je 
przed Janem – i przez przyjęcie znaku oczekiwania na łaskę 
oczyszczenia, która ich uchroni przed gniewem Boga. Znakiem 
tego upragnionego, oczekiwanego oczyszczenia jest obmycie 
wodą, chrzest, którego udziela Jan Chrzciciel. 
 Jezus idzie w bezimiennym tłumie do Jana Chrzciciela. 
Nie po to, by wyznać swe grzechy. “Kto z was udowodni mi 
grzech?” (J 8,46) zapyta w przyszłości Chrystus swoich przeciw-
ników. Jezus idzie po chrzest, aby ukazać swemu Ojcu, który go 
posłał, jak bardzo pragnie oczyszczenia swych braci i sióstr od 
grzechów. Pragnie ukazać Ojcu, że jest gotów na wszystko, by 
tego oczyszczenia dokonać. Aż po chrzest krwi, wylanej na od-
puszczenie grzechów, jeśli Ojciec uzna, że tak trzeba. 
 I wtedy, zapewne po raz pierwszy od swego Wcielenia, 
po raz pierwszy po trzydziestu latach życia pod zamkniętym nad 
ludźmi niebem, po latach najzwyklejszego ludzkiego życia, gdy 
był we wszystko do nas podobny, oprócz grzechu, Jezus widzi 
otwierające się nad nim niebo, widzi znak zstępującego na Niego 
Ducha Świętego i słyszy głos Ojca, z którym jest w głębi swej 
duszy zjednoczony. 
 Bóg Ojciec przekazuje swemu Synowi słowo miłości  
i uznania. Jezus, najpokorniejszy z ludzi przez to, że będąc Bo-
giem stał się człowiekiem i przyjął to człowieczeństwo w prosto-
cie i w ubóstwie; Jezus, gotowy przyjąć wszystko, co służyć bę-
dzie jego braciom i siostrom ku wyzwoleniu od zła, cierpienia, od 

śmierci i władzy szatana, słyszy słowa, jakich nikt dotąd nie usły-
szał na ziemi z ust Boga: “Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie” (Mk 1,11). 
 To było pierwsze, tak wypowiedziane, ale nie ostatnie, 
słowo miłości, które Bóg Ojciec skierował do człowieka. Jezus to 
pierwszy, ale nie ostatni człowiek nad którym otworzyło się niebo 

i na którego zstąpił Duch Święty. Otwarte 
niebo ujrzy Najświętsza Maryja Panna  
w chwili swego Wniebowzięcia, ujrzy św. 
Szczepan, pierwszy męczennik Kościoła, 
ujrzy Jan, umiłowany uczeń Chrystusa, 
gdy Bóg będzie mu objawiał tajemnicę 
Kościoła. Te słowa miłości do człowieka 
Bóg będzie wypowiadać nad każdym, kto 
uwierzy w Jezusa Chrystusa Zbawiciela i 
przyjmie chrzest. W imię Jego. “Ojciec 
sam was miłuje, bo wyście mnie umiłowali 
i uwierzyli, że wyszedłem od Boga”  
(J 16,27) – powie Chrystus do swych 
uczniów na Ostatniej Wieczerzy. 
 Słowo miłości: “Tyś jest mój Syn 
umiłowany, moje umiłowane dziecko,  
w Tobie mam upodobanie”, wypowiedział 
Bóg nad każdym z nas w chwili naszego 
chrztu. Chrztu nie Janowego, zapowiada-
jącego odkupienie, ale chrztu Chrystuso-
wego, dającego odkupienie mocą uniże-

nia się Pana Jezusa aż do śmierci krzyżowej. Wtedy też i nad 
nami otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na nas, aby nas 
objąć w posiadanie, na własność dla Boga. “Nabyłeś Bogu krwią 
Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyni-
łeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, i będą królować 
na ziemi” – taką pieśń odkupionych, zapisaną w Księdze Apoka-
lipsy (Ap 5,3), śpiewać będziemy Barankowi przed Jego tronem 
w niebie. 
 Trzeba, abyśmy w święto Chrztu Chrystusa usłyszeli 
ten głos miłości Ojca, wypowiedziany w niebie w chwili naszego 
chrztu. Te słowa Boga powinni byli przekazać nam rodzice, któ-
rzy nas zanieśli do chrztu. To jest jeden z najważniejszych obo-
wiązków, jaki biorą na siebie rodzice, gdy proszą Kościół  
o chrzest dla swych dzieci: powiedzieć dzieciom, powiedzieć im 
jak najwcześniej, gdy to tylko możliwe, że są umiłowanymi dzieć-
mi Boga Ojca, i powtarzać to przez cały okres wychowania sło-
wem swej wiary. Czy nie dlatego mamy tylu niewierzących 
ochrzczonych, że najbliżsi, rodzice, nie powiedzieli im, że są 
umiłowanymi dziećmi Boga, i to tak umiłowanymi – aż trudno 
uwierzyć – jak sam Chrystus. “Aby świat poznał, żeś Ty mnie 
posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś” (J 17,23) – 
modlił się Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy. 
 A więc dzisiaj, ktokolwiek tego jeszcze nie usłyszał, 
niech się dowie, że także do nas, w chwili chrztu, odnosiło się to, 
co Jezus Chrystus usłyszał w dniu swego chrztu w Jordanie: 
“Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie”. I niech 
każdy z nas, ochrzczonych wie, że to jest nadal prawdą, jeśli 
miłujemy Chrystusa i wierzymy, że wyszedł On od Ojca. 

        Chrzest Pański 


