GIFT OF BAPTISM AND DIVINE SONSHIP
Word of God: (Paul) said to them, “Did you receive the holy Spirit when you became believers?” They
answered him, “We have never even heard that there is a Holy Spirit.” He said, “How were you
baptized?” They replied, “With the baptism of John.” Paul then said, “John baptized with a baptism of
repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is, in Jesus.” When
they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul laid [his] hands on
them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke in tongues and prophesied. Altogether there were
about twelve men. He entered the synagogue, and for three months debated boldly with persuasive
arguments about the kingdom of God.
Acts 19:2-8
Reflection: The Holy Mystery of Baptism is the beginning of a new life, a rebirth in water and the Holy
Spirit, a way of living, a lifestyle. The waters of Baptism wash away everything that leads to death, and
save that, which endures forever, namely, divine sonship. The aim of Christian life is to be children of
God, bearers of the Light of Christ in the world. O, Jesus Christ, we implore you grant every one of us
during these Mission Days the gift of a new Pentecost, the renewal of the grace of our Baptism and
Chrismation. Through your Holy Spirit, renew in us the gift of faith, the gifts and fruits of Your Spirit,
so that we may become a new creation in Christ Jesus.
Quote for the Day: At the time of our Baptism, we renounced the devil and all his powers, and by means
of our holy faith, which we received as a gift from God, we were united with Jesus Christ and completely
dedicated ourselves to Him. We need to continually remember this event and ask ourselves: “what does
our Baptism mean for us?”, so that we not waste the great gift of our Baptism, but be able to live according
to our baptismal promises.
His Beatitude Lubomyr Husar
The Meaning of Baptism: How do I currently lead my life? Do I realize and acknowledge that God loves
me, and that I have become a child of God through the sacrament of Baptism? Do I actually strive to live
as a child of God? Do I help others acknowledge God’s love?
Prayer (before a lit candle): Take this lighted candle, and strive throughout your entire lifetime to shine
brightly with the light of faith and of good deeds, so that, when the Lord will come, you may go forth in
radiance to meet Him together with all the Saints, and may enter unhindered into the court of His
heavenly glory and reign with Him throughout all the ages. Amen.
From the Rite of Baptism
Missionary Task: If possible, find out the date of your Baptism, and the name of the priest, who baptized
you. Pray for your godparents, for the priest who baptized you, for your own godchildren, for those that
are now preparing for Baptism, and for all those who still do not know Christ.

ДАР ХРЕЩЕННЯ І БОЖЕ УСИНОВЛЕННЯ
Боже Слово: (Павло) спитав їх: «Чи отримали ви Святого Духа, коли увірували?» Ті йому
відповіли: «Та ми й не чули, чи є Святий Дух». І він спитав: «Яким хрещенням ви хрестились?»
Ці відповіли: «Йоан хрестив хрещенням покаяння, кажучи людям, щоб увірували в того, що по
ньому прийде, тобто в Ісуса». Почувши це, вони хрестились в ім’я Господа Ісуса. Як Павло поклав
на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами й пророкувати. А було їх
усього яких дванадцять чоловік. Увійшовши у синагогу, три місяці там промовляв відважно,
бесідуючи і переконуючи про Царство Боже.
Ді. 19, 2-8
Роздуми: Хрещення – це святе таїнство, початок нового життя, народження з води і Святого Духа;
це спосіб буття, стиль життя. Хрещальна вода змиває з нас усе, що є смертне, і спасає те, що
перебуває повіки, а саме – синівство Боже. Мета християнського життя – бути Божими дітьми,
носіями Христового світла у світі. Ісусе Христе, у ці місійні дні просимо для кожного з нас про
дар нової п’ятдесятниці – відновлення благодаті нашого Хрещення і Миропомазання. Віднови в
нас Духом Твоїм Святим дар віри, дари і плоди Духа твого, щоб ми стали новими створіннями в
Христі Ісусі.
Цитата дня – свідчення: Під час таїнства Хрещення ми відреклися від диявола та всіх його сил і
на підставі святої віри, яку одержали в дар від Господа Бога, з’єдналися з Ісусом Христом і
цілковито Йому віддалися. Ту подію свого життя ми маємо постійно пригадувати собі та питати
самих себе: що це означає для нас? – щоб не марнувати великого дару Хрещення і могти жити
відповідно до складених тоді обітниць.
Блаженніший Любомир Гузар, Верховний Архиєпископ-емерит
Значення Хрещення: Як я живу сьогодні? Чи усвідомлюю і відчуваю, що Бог мене любить, що я
Божа дитина? Чи намагаюся жити Божим синівством, яке відновив для нас Ісус Христос? Чи
допомагаю іншим пізнати Божу любов?
Молитва (із запаленою свічкою): Приймімо цю горючу свічку і стараймося у всьому житті
нашому просвічуватися світлом віри і добрих діл, щоб, коли прийде Господь, ми могли світло
вийти назустріч Йому
Чин Хрещення
Місійне завдання: Якщо можливо, дізнатися дату і місце свого Хрещення та ім’я священика, який
мене хрестив. Помолитися за своїх хресних батьків, за священика, який мене хрестив, за
похресників, за тих, хто готується до Хрещення, і за тих, хто ще не пізнав Христа.

