
     

  Niedziela Chrztu Pańskiego  

  

Chrzest z wody, którego udzielał św. Jan wyrażał pragnienie oczyszczenia i stanowił formę 
pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. W taką rzeczywistość wkracza Jezus i przyjmuje 
chrzest z rąk Jana mimo, że jest bez grzechu. W ten sposób jednoczy się ze wszystkimi 
spragnionymi oczyszczenia. Jego Chrzest odkrywa przed nami tajemnicę Trójcy Świętej: 
Duch Święty zstępuje na Jezusa w postaci gołębicy, a głos Ojca oznajmia miłość, wobec 
Syna, który wypełnia wolę Ojca.  
Bóg odpowiada na nasze pragnienia wiary i przychodzi w mocy łaski chrztu świętego, który 
odradza i prowadzi do utraconego dziedzictwa. 
  
W duchu wdzięczności za Boże dziedzictwo otrzymane w darze chrztu świętego, skierujmy 
nasze modlitwy do Trójcy Świętej, która w mocy łaski udziela się ochrzczonym: 
  
Prośmy Ducha Świętego, który buduje wspólnotę Kościoła, o jedność wszystkich 
chrześcijan i skuteczny dialog międzyreligijny, aby wszystkie narody prowadził do 
uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego. 
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie 
  
Dziękując za dar powołania do kapłaństwa prośmy o łaski dla papieża, biskupów, 
kapłanów, a szczególnie o dary i owoce Ducha Świętego jak również o wrażliwość na Jego 
natchnienia. 
  
 Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w styczniu, aby rodzina była zawsze 
miejscem wychowania do miłości, rozwoju osobistego i przekazywania wiary. 
Aby rodzina spełniała należytą rolę wychowawczą, prośmy o umocnienie cnót 
teologalnych: wiary, nadziei i miłości, w każdym ochrzczonym. 
  
Módlmy się o właściwą formację katechumenów, aby osiągnęli dojrzałość w nawróceniu i 
w wierze. 
  
Intencje: Przez chrzest święty, który odciska pieczęć przynależności do Boga, przyjmij 
Panie do swego królestwa duszę sp. …. 
  
Nas, którzy przez chrzest przyoblekliśmy się w Chrystusa, obdarzaj Panie swoim światłem i 
mocą, abyśmy dzięki Twojej łasce stawali się godnymi Twoich obietnic. 
  
Boże w Trójcy Jedyny, który w sakramencie chrztu, w mocy Ducha Świętego odradzasz i 
odnawiasz swój Kościół, przyjmij nasze modlitwy przez Jezusa Syna Twojego, który żyje i 
króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen 

 




