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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».
Głos Boga Ojca, który odezwał się z nieba: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie" nie zabrzmiał ze względu na Jezusa, który doskonale o tym wiedział, ale ze
względu na nas. To my potrzebujemy przypomnienia, kim jesteśmy. Kiedy zstępuje na nas
Duch Święty także do nas Bóg Ojciec wypowiada te same słowa. Mówi, że jesteśmy Jego
dziećmi (Jego potomstwem), w którym On sobie upodobał. Dlaczego upodobał? Czy z powodu
naszych zasług? Na to pytanie można odpowiedzieć tylko pytaniem: "A dlaczego rodzice mają
upodobanie w swoich dzieciach?"
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy pamiętam o tym, że Chrystus wziął na siebie grzechy wszystkich
ludzi, także i moje? Czy korzystam z sakramentu pokuty, a jeżeli nie, to dlaczego?

Do wykonania: Wszystko zrobię, by każda Msza była połączona z Komunią świętą.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

10.01 (poniedziałek) Wspomnienie św. Wilhelma z Bourges, biskupa
Urodził się ok. 1135r. na zamku Artel, jako członek rodziny książęcej de Nevers, jego ojciec
Baldwin planował dla syna karierę wojskową. Wychowywał go wuj Piotr Pustelnik, archidiakon z
Soissons, który przygotowywał go do zakonnego życia od najmłodszych lat.
Został kanonikiem Soissons i Paryża, wkrótce jednak postanowił całkowicie oderwać się od
uciech światowych. Wstąpił do klasztoru Grandmont, niedaleko Limoges. Wilhelm już wtedy był
znany z nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu i czasu, jaki spędzał na modlitwie.
Wewnętrzne spory pomiędzy ojcami a świeckimi braćmi, zmusiły go do opuszczenia Grandmont
i wstąpienia do cystersów. Przywdział habit w opactwie w Pontigny, po pewnym czasie został
wybrany przeorem, następnie opatem w Chaalis blisko Senlis, w 1187 r. Zawsze pełen pokory,
stawiał przed sobą innych braci, nie umniejszając jednocześnie powagi sprawowanego urzędu.
W 1200 r. został arcybiskupem w Bourges. Na nowym urzędzie zdwoił ascezę, zawsze nosił

włosiennicę i nigdy nie jadł mięsa. Umarł na klęczkach przy modlitwie. Zgodnie ze swym
życzeniem został pochowany w trumnie wypełnionej popiołem i w włosiennicy.
11.01 (wtorek) Wspomnienie św. Paulina, patriarchy Akwilei
Św. Paulin urodził się około roku 726 na wsi w pobliżu Friuli we Włoszech. Młodość spędził
pomagając borykającej się z trudnościami rodzinie, pracował w polu, ale znalazł także czas na
naukę. Około roku 776 Karol Wielki zaprosił go na swój dwór. Tam spotkał znanego Alkuina
z Yorku i zaprzyjaźnił się z nim. W roku 787 cesarz wyznaczył go na patriarchę Akwilei.. Brał udział
we wszystkich wielkich synodach, które odbywały się w owym czasie; sam zwołał synod we Friuli
w roku 791 (lub 796), aby zwalczać powszechne wówczas błędy na temat tajemnicy Wcielenia.
Zmarł 11 stycznia 804 roku.
13.01 (czwartek) Wspomnienie św. Hilarego z Poitiers, biskupa i doktora Kościoła
Urodził się w pogańskiej rodzinie patrycjuszów. Studiował retorykę i filozofię. Bardzo wcześnie
zawarł związek małżeński. W wieku 30 lat przyjął chrzest z żoną oraz córką Abrą i poświęcił swe
życie służbie Kościołowi. W 350 roku został prawdopodobnie pierwszym biskupem Poitiers.
Walczył z ekspansją arianizmu w swoich kazaniach i przemówieniach synodalnych, co
przysporzyło mu wrogów i doprowadziło do tego, że na podstawie fałszywych oskarżeń został
skazany na wygnanie przez ariańskiego Cesarza Konstancjusza II (przebywał na nim w latach 356
do 361). Hilary – człowiek z natury ugodowy – próbował pogodzić ze sobą założenia teologii
Zachodu i Wschodu, którą zgłębiał w czasie swej banicji w Phrygii (Turcja). Był kierownikiem
duchowym Marcina z Tours (św. Marcin przyjął od niego chrzest). Zmarł w 367 roku
w rodzinnym mieście i został pochowany w kościele St-Hilaire-le-Grand.
15.01 (sobota) Wspomnienie św. Ity, dziewicy
Św. Ita urodziła się w hrabstwie Waterford pod koniec piątego wieku. Pochodziła ze szlacheckiej
rodziny. Wcześnie postanowiła poświęcić się Bogu. Przyjęła welon dziewic jemu poświęconych,
a gdy wokół niej zebrało się więcej dziewic o takich samych aspiracjach duchowych to założyła
klasztor w Killeedy, w hrabstwie Limerick. Pozostała tam przez całe życie. Klasztor stał się później
sławny jako szkoła dla chłopców. Dzięki jej wskazówkom dwaj uczący się w klasztorze chłopcy
zostali później świętymi. Jeden z nich był św. Brendan Żeglarz, dla którego stałą się przybrana
matką. Zapytał pewnego ranka: „Jakie trzy rzeczy Bóg ukochał szczególnie?”. Odpowiedziała:
„Prawdziwą wiarę czystego serca w Boga, zwyczajne życie według zasad religii i szczodrobliwość
kierowaną miłosierdziem.” Zapytana, jakie trzy rzeczy budzą w Bogu szczególną odrazę
odpowiedziała: „Skrzywiona złością twarz, opór w czynieniu zła i zbytnia ufność w potęgę
pieniądza.” Św. Ita zmarła 15 stycznia 570 roku
WARTO WIDZIEĆ:

Okres Zwykły trwa w roku kościelnym 33 lub 34 tygodnie. Jest to zatem
najdłuższy okres liturgiczny. Ukazuje misterium Chrystusa w całej jego pełni, a nie
tylko w jakimś jednym wybranym aspekcie, jak to ma miejsce w liturgii
pozostałych okresów. W okresie zwykłym obowiązuje zielony kolor szat
liturgicznych. Składa się on z dwóch części:
 Część I. rozpoczyna się w poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego i trwa do
wtorku przed Środą Popielcową (obejmuje około 4-6 tygodni)
 Część II. zaczyna się w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego
i kończy przed I Nieszporami I Niedzieli Adwentu.

