
Chrzest Jezusa w Jordanie 
Słowo Boże 
„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał 
Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?». Jezus mu odpowiedział: 
«Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. 

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał 
Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie»”. (Mt, 3,13-17) 

Ojciec Pio 
„Mamy podwójne życie: pierwsze – naturalne, dziedziczone po Adamie, podlegające zniszczeniu, a więc 
ziemskie, którego pragniemy wraz z jego niskimi namiętnościami, oraz drugie – nadprzyrodzone, które 
otrzymaliśmy od Jezusa podczas chrztu świętego, a wraz z nim życie duchowe, niebiańskie, źródło wszelkich 
cnót. Przez chrzest dokonuje się w nas prawdziwa transformacja: umieramy dla grzechu i wszczepiamy się 
w Jezusa do takiego stopnia, że żyjemy Jego własnym życiem. Poprzez chrzest święty otrzymujemy łaskę 
uświęcającą oraz stajemy się synami Boga, braćmi Jezusa i dziedzicami nieba. 

Jeżeli przez chrzest każdy chrześcijanin umiera dla pierwszego życia i rodzi się dla drugiego, to do jego 
obowiązków należy szukanie rzeczy niebiańskich, nie zaś troska o rzeczy tej ziemi. Przypomina nam o tym 
św. Paweł w Liście do Kolosan (3,1): „Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, 
co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga”. 

Tak, chrzest sprawia, że chrześcijanin zmartwychwstaje w Chrystusie, zostaje podniesiony do życia 
nadprzyrodzonego i otrzymuje piękną nadzieję zajęcia miejsca na tronie niebieskim. Jak wielki to honor! Jego 
powołanie wymaga pragnienia ciągłego podążania do ojczyzny błogosławionych, uznania siebie jedynie za 
pielgrzyma na ziemskim wygnaniu. Ma on wyrobić w sobie taki osąd rzeczy ziemskich, aby cenić i szanować 
tylko te, które w zastępstwie dóbr niebieskich służą mu pomocą, a inne uważać za bezużyteczne. 

Modlitwa serca – czystość 
Przeczysty Panie Jezu, oczyma duszy wyobrażamy sobie Twoją Matkę w sytuacji, gdy jako trzydziestoletni 
mężczyzna opuszczasz kochających rodziców. Choć przez chwilę pragniemy wejść w przestrzeń jej wiary, 
przeżyć i uczuć. Co czuło jej czyste i pełne łaski serce, gdy dowiedziała się o Twym pokornym zanurzeniu 
w wodach Jordanu? Czy przeczuwała, że to początek Twojej wielkiej misji mesjańskiej? 

Chrzest nad Jordanem rozpoczął nowy etap w dziejach zbawienia człowieka, tak jak nasz chrzest jest 
początkiem nowego stworzenia, życia, Jezu, w Tobie i dla Ciebie. Nie potrzebowałeś chrztu z rąk człowieka, 
zrobiłeś to jednak z miłości do nas, grzeszników. Czuły i pełen miłości głos Boga Ojca wskazał na Twoje 
synostwo, niebiosa otwarły się, a na Ciebie zstąpił Duch Święty w postaci gołębicy. Ten pierwszy sakrament 
objawił nam Trójcę Świętą, a Twoje wejście w wody Jordanu uświęciło wodę. 

Dziękujemy za wielki dar chrztu, który zgładził nasz grzech pierworodny, otworzył bramy Nieba i Kościoła, 
zakorzenił nas w Tobie i pozwolił korzystać z kolejnych sakramentów. Z pomocą Ducha Świętego, pod 
płaszczem Niepokalanej będziemy toczyć nieustanną walkę o czystą szatę duszy i serca. „Com przyrzekł 
Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę szczerze. Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej wytrwać wierze. 
O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi. W nim żyć, umierać pragnę”.   

Bogusława Biernat 
Intencje na czerwiec 2022 

Papieska: Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom 
przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu. 

Grup Modlitwy: Dziękujmy Bogu za kanonizację Ojca Pio. 


