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Tyœ jest mój Syn umi³owany,
 w Tobie mam upodobanie.
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 Ewangelia:  £k 3,15 - 16, 21 - 22  

Ewangeliczne zamyœlenie
                      Chrzest Pañski      

Gdy wiêc lud oczekiwa³ z napiêciem i wszyscy snuli domys³y w sercach co 
  do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówi³ do wszystkich: «Ja was 

chrzczê wod¹; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien 
rozwi¹zaæ rzemyka u sanda³ów. On chrzciæ was bêdzie Duchem Œwiêtym i 
ogniem. Kiedy ca³y lud przystêpowa³ do chrztu, Jezus tak¿e przyj¹³ 

  chrzest. A gdy siê modli³, otworzy³o siê niebo i Duch Œwiêty zst¹pi³ na 
Niego, w postaci cielesnej niby go³êbica, a nieba odezwa³ siê g³os: «Tyœ jest 
mój Syn umi³owany, w Tobie mam upodobanie».
Oto S³owo Pañskie.

Nigdy chyba nie bêdziemy zdolni w pe³ni poj¹æ znaczenia i sensu Sakramentu Chrztu Œw. 
Przez przyjêcie tego Sakramentu staliœmy siê dzieæmi Bo¿ymi. Tak jak w czasie Chrztu 
Jezusa w Jordanie Bóg Ojciec "zadeklarowa³" niejako: "Ty jesteœ moim dzieckiem
umi³owanym, w tobie mam upodobanie" i od tego momentu zmieni³a siê diametralnie 
optyka mojego ¿ycia. jako dziecko Bo¿e nie jestem ju¿ w niewoli z³a i grzechu pierworodnego.
Zosta³em w³¹czony w rodzinê Koœcio³a, rodzinê Bo¿¹ i sta³em siê pe³noprawnym cz³onkiem
domu Bo¿ego. Z tego Sakramentu wyp³ywaj¹ i w nim s¹ zakotwiczone wszystkie inne 
sakramenty i wszystkie inne ³aski jakie otrzymujê jako chrzeœcijanin - dziecko Bo¿e. Przez
ten sakrament obmywaj¹cy i odradzaj¹cy "okaza³a siê £aska Bo¿a, która niesie zbawienie"
- jak pisze œw. Pawe³ aposto³ w Liœcie do Tytusa. Nigdy chyba nie jest dosyæ o tym 
przypominaæ i g³êbie tego¿ Sakramentu rozwa¿aæ. Ze zdziwieniem i niedowierzaniem wiêc 
s³ucham czasami rodziców, pozornie logicznie peroruj¹cych: "Nie chrzczê swojego dziecka 
bo nie chcê go przymuszaæ do czegoœ czego ono w dojrza³ym wieku samo by nie wybra³o." 
Jak¿e¿ mo¿na nie chcieæ dla dziecka dobra, ³aski, odrodzenia, dzieciêctwa Bo¿ego? Jak¿e¿ 
mo¿na byæ tak naiwnym i œlepym? Dlaczego matka k¹pie i przewija swoje dziecko, karmi go 
ró¿nego rodzaju od¿ywkami i nie czeka a¿ dziecko œwiadomie wybierze samo to, co 
najlepsze dla niego? Dlaczego matka posy³a dziecko (czasami nawet wbrew jego woli) do
szko³y, na naukê œpiewu, tañca, gry na skrzypcach, czy na rytmikê i nie czeka a¿ dziecko
samo wybierze najlepszy dla niego rodzaj edukacji? Co za g³upie t³umaczenie? Co za 
naiwne i przewrotne usprawiedliwienie? I to w ustach katolików, wierz¹cych, deklaruj¹cych 
siê jako dzieci Bo¿e. Najprawdopodobniej sami rodzice nie pojêli, nie zrozumieli ³aski 
Sakramentu Chrztu, i dlatego w tak g³upiutki i naiwny sposób odmawiaj¹ tej ³aski swojemu 
dziecku. Dzisiejsza niedziela Chrztu Pañskiego przypomina nam i nak³ania do ponownego
przemyœlenia faktu naszego chrztu i wszystkich z niego wyp³ywaj¹cych konsekwencji i 
zobowi¹zañ. Warto mo¿e rzeczywiœcie w tym zrelatywizowanym œwiecie ustaliæ pewne sta³e i
niewzruszone punkty odniesienia. A jednym z nich jest na pewno nasz Chrzest - 
Sakrament obmywaj¹cej £aski Bo¿ej, Sakrament usynowienia, Sakrament odrodzenia i ¿ycia.
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PLAN KOLÊDY   2018/2019 r. 
(W blokach od klatki B, w domach od Nr 1)

W niedziele - Kolêdy nie bêdzie.

Poniedzia³ek 
21. 01. 2019 r. 

1. ul. D³ugosza 3 A i 1 B i A 
2. ul. D³ugosza 3 B i 5 B i A 
3. ul. M. Konopnickiej domki
    od Al. S³owackiego 
4. ul. M. Konopnickiej 55 i 57 od koñca 

godzina 16.00 

Przerwa – Ferie zimowe 1 Tydzieñ 

         Sakrament chrztu œwiêtego w pierwszych 
         wiekach chrzeœcijañstwa 

Dla chrzeœcijan pierwszych wieków chrzest 
stanowi³ g³êbokie prze¿ycie religijne, gdy¿ 
by³, decyduj¹cym zwrotem do Chrystusa. ” 
Chrzest œwiêty jest fundamentem ca³ego 
¿ycia chrzeœcijañskiego, bram¹ ¿ycia w 
Duchu (vitae spiritualis ianua) i bram¹ 
otwieraj¹c¹ dostêp do innych sakramentów.
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od 
grzechu i odrodzeni jako synowie Bo¿y, 
stajemy siê cz³onkami Chrystusa oraz 
zostajemy wszczepieni w Koœció³ i stajemy 

1siê uczestnikami jego pos³ania” .Teologia 
chrztu podkreœla, ¿e jest to sakrament 
œcis³ego zwi¹zku z Chrystusem i Koœcio³em. 
”Jest to sakrament wiary i wprowadzenia we 

2wspólnotê Koœcio³a” . Przez chrzest 
cz³owiek stawa³ siê „dzieckiem Bo¿ym i 
otrzymywa³ ¿ycie wieczne” Ju¿ od 
pocz¹tków II wieku zaczyna kszta³towaæ siê 
jednolity obrzêd wtajemniczenia cz³owieka 
w misterium  sakramentów  wtajemniczenia 
czyli chrztu, bierzmowania  oraz Eucharystii. 
Wed³ug Didache  chrzest poprzedza³a 
katecheza przedchrzcielna  trwaj¹ca nawet 
3 lata. 
Tu¿ przed przyjêciem sakramentów inicjacji 
chrzeœcijañskiej kandydat do chrztu oraz 
szafarz sakramentów podejmowali post. Do 
praktyki postu zachêcano tak¿e ca³¹ 
wspólnotê koœcieln¹. 

Zwykle poszczono w œrody i pi¹tki.  Chrztu 
udzielano w wodzie bie¿¹cej przez ca³kowite 
lub czêœciowe zanurzenie lub te¿ przez polanie 
wod¹. W niektórych wypadkach dopuszcza siê 
tak¿e wodê stoj¹c¹ przechowywan¹ w 
naczyniach. Przy chrzcie u¿ywano trynitarn¹ 
formu³ê chrztu „W imiê Ojca i Syna, i Ducha 
Œwiêtego”. Chrztu udzielano w po³¹czeniu z 
Eucharysti¹, wskazuj¹c w ten sposób, ¿e 
stanowi on nieodzowny warunek uczestnictwa 
w Eucharystii. Didache jest najstarszym z 
z a c h o w a n y c h  z a b y t k ó w  l i t e r a t u r y  
chrzeœcijañskiej jest to zbiór przepisów 
moralnych, liturgicznych, koœcielno — 
prawnych. W sprawie chrztu znajdujemy tam 
przepis pozwalaj¹cy chrzciæ przez polanie 
trzykrotne wod¹, gdy brak wystarczaj¹cej 
iloœci wody na chrzest przez zanurzenie. 

ci¹g dalszy na stronie 5
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b³. Sancja Szymkowiak 

+ W medytacji o grzechu da³ mi Pan poznaæ ca³¹ z³oœæ grzechu i niewdziêcznoœæ, 
jaka siê w nim zawiera. Czujê w swej duszy wielk¹ odrazê nawet do 
najmniejszego grzechu. Jednak te prawdy wieczne, które rozwa¿am, nie 
wprowadzaj¹ w moj¹ duszê ani cienia zamieszania, ani niepokoju, pomimo 
g³êbokiego przejêcia siê nimi, nie przerywa siê moja kontemplacja. W tej 
kontemplacji nie doznajê porywów serca, ale g³êbi pokoju i dziwnej ciszy.

(Dz 1334) 

Na ustach zakonnicy powinien byæ uœmiech,
 ta radoœæ p³yn¹ca ze zjednoczenia z Bogiem, 
radoœæ, choæ w cierpieniach, uœmiech ale 
nigdy umizg – bo to s¹ dwie rzeczy zupe³nie
ró¿ne. Wiemy z doœwiadczenia jak Ÿle 
wp³ywa smutek wychowawczyni na dzieci,
tak samo przygnêbienie pielêgniarki na 
chorych.
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Didache 7,1-4: - „Co zaœ do chrztu, to tak 
chrzcijcie: Powiedziawszy to wszystko, 
chrzcijcie w imiê Ojca i Syna i Ducha 
Œwiêtego w wodzie ¿ywej; a kiedy nie masz 
wody ¿ywej, to chrzcij w innej wodzie; jeœli 
nie mo¿esz w zimnej, tedy w ciep³ej. Gdy obu 
brak, wylej trzykrotnie wodê na g³owê w imiê 
Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego. Przed chrztem 
niech poszcz¹, chrzcz¹cy i ten, który ma byæ 
ochrzczony i inni, którzy mog¹; rozka¿, by 
ten, który ma byæ ochrzczony, poœci³ dzieñ lub 
dwa.” W pierwszych wiekach Sakramentu 
chrztu udzielano wy³¹cznie doros³ym, którzy 
pragnêli zostaæ chrzeœcijanami. Mia³ byæ to 
wybór œwiadomy i dobrowolny. Kandydaci 
(katechumeni) zg³aszali siê przez tzn. 
porêczyc ie l i ,  k tórzy  przeds tawia l i  
w s p ó l n o c i e  k a n d y d a t a .  N a s t ê p n i e  
nastêpowa³o badanie kandydata z wiedzy i 
moralnoœci chrzeœcijañskiej. Nastêpnie 
wspólnota wyznacza³a osoby, które mia³y 
przez trzy lata podczas okresu próby - 
katechumenat - pomóc kandydatom 
poznawaæ prawdy wiary i przypatrywano siê 
¿yciu moralnemu kandydatów. Gdy 
s twierdzono,  ¿e  kandydat  pos iada  
odpowiednie kwalifikacje w zakresie 
doktryny i moralnoœci, w Wielk¹ Sobotê 
udzielano chrztu. Osoby przygotowuj¹ce 
zaœwiadcza³y o kandydatach i zostawa³y 
rodzicami chrzestnymi. Mniej wiêcej od VI 
wieku Koœció³ pod wp³ywem rodziców 
zgodzi³ siê na praktykê chrztu dzieci - ale z 
wyraŸnym zaznaczeniem, ¿e chrzci siê w 
wierze rodziców oraz, ¿e to rodzice i chrzestni 
przeka¿¹ wiarê dziecku. „Rodzina wierz¹ca 
buduje i rozwija wiarê dziecka zaszczepion¹ 
na chrzcie œwiêtym. Udzielaj¹cym chrztu w 
zwyczajnych wypadkach jest biskup, kap³an i 
diakon. W niebezpieczeñstwie œmierci i w 
nadzwyczajnych sytuacjach ochrzciæ mo¿e 
ka¿dy, nawet niewierz¹cy, byle by mia³ 
intencjê, tzn. chcia³ naprawdê ochrzciæ i 
umia³ to zrobiæ. Czêsto zdarza siê, ¿e udziela 
siê tzw. chrzest z wody i czyni to pielêgniarka 
w szpitalu.Do chrztu œw. wystarczy zwyk³a 
woda, któr¹ trzy razy polewamy g³owê 
dziecka i wypowiadamy s³owa: 

 “N (imiê dziecka) - Ja Ciebie chrzczê w imiê 
O j c a  i  S y n a ,  i  D u c h a  Œ w i ê t e g o .  
Amen.".Uprzywilejowanym czasem, ze 
wzglêdu na tradycjê i powagê dnia, jest Wielka 
Sobota - a dok³adniej Liturgia Œwiat³a i Wody. 
Zazwyczaj chrzest udzielany jest w niedziele 
podczas najbardziej uroczystej Mszy œw.- czyli 
sumie. W nadzwyczajnych sytuacjach - 
wspomnianych wy¿ej - chrztu mo¿na udzieliæ 
o ka¿dej porze. Obowi¹zki rodziców 
naturalnych wynikaj¹ce z faktu chrztu ich 
dziecka: - przekazanie dziecku podstawowych 
prawd wiary i zasad moralnoœci; - nauczenie 
modlitwy i uczestnictwa we Mszy œwiêtej; 
„Chrzest  jest  pierwszym z siedmiu 
sakramentów œwiêtych. Przez chrzest 
zostajemy uwolnieni z grzechu pierworodnego 
i w³¹czeni do Koœcio³a. Chrzest jest 
sakramentem koniecznym do zbawienia. 
Zosta³ ustanowiony przez Chrystusa”. „Ta 
godnoœæ otrzymana na chrzcie wymaga od nas, 
byœmy ja sobie cenili. Mamy prawo byæ dumni, 
¿e jesteœmy wierz¹cy. Czynimy to trwaj¹c w 
wiernoœci Bogu.  Chrzest jest najpiêkniejszym 
i najwspanialszym darem Boga. ”Nazywamy 
g o  d a r e m ,  ³ a s k ¹ ,  n a m a s z c z e n i e m ,  
oœwieceniem, szat¹ niezniszczalnoœci, 
obmyciem odradzaj¹cym, pieczêci¹ i 
wszystkim, co mo¿e byæ najcenniejsze. Darem 
- poniewa¿ jest udzielany tym, którzy nic nie 
przynosz¹; ³ask¹ - poniewa¿ jest dawany nawet 
tym, którzy zawinili; chrztem - poniewa¿ 
grzech zostaje pogrzebany w wodzie; 
namaszczeniem - poniewa¿ jest œwiêty i 
królewski (a królów siê namaszcza); 
oœwieceniem - poniewa¿ jest jaœniej¹cym 
œwiat³em; szat¹ - poniewa¿ zakrywa nasz 
wstyd; obmyciem - poniewa¿ oczyszcza; 
pieczêci¹ - poniewa¿ strze¿e nas i jest znakiem 
panowania Boga”



                                                                                                                                                                                              

                                                                               

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   15. 01. 2019        PONIEDZIA£EK  14. 01. 2019             

CZWARTEK  17. 01. 2019     

NIEDZIELA    20. 01. 2019         

PI¥TEK  18. 01. 2019         

ŒRODA  16. 01. 2019

SOBOTA     19. 01. 2019         

  6

 7.30 + Barbara Marcinkowska 
 7.30 + Lucjan Jopke 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Beniamin Rejman (14 rocz. œm.) 
          i  zmar³ych Rodziców i teœciów 

  7.30 + Stanis³aw Gmur (24 rocz. œm.)
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Martyn Sas 
15.30 + Bo¿ena Pierañska – Ratajczak, 
          + Andrzej Orzechowski 
18.30 Za zmar³ych       

  7.30  W pewnej intencji
14.00 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ 
          o Boze b³og.  i zdrowie z okazji  50 rocznicy œlubu: 
           Zofii i  W³adys³awa 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria Grzesiak (I rocz. œm.)
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Mariana Kurzawa (I rocz. œm.). 
18.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ 
          o Bo¿e b³og. i zdrowie z okazji 40 rocznicy œlubu: 
          El¿biety i Krzysztofa

  7.30 W intencji Bogu wiadomej 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Ryszard Wójtowicz (I rocz. œm.)
15.30 + Tadeusz Maækowiak 

  7.30 + Lumi³a, Stanis³aw Fiwek, £ucja 
           B¹kowska, Jan, Jadwiga B¹kowscy 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Micha³ Kaczmarek (7 rocz. œm.)

  7.30 + Ryszard  Klemt 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Marianna Ziemniewicz  (I rocz. œm.)
15.30 + Bo¿ena Tomaszewska 

  7.30 + Marianna Œmi³owska (20 rocz. œm.)
          + Leon Œmi³owski oraz Mieczys³aw, 
          + Wies³aw Mucha 
  9.00 + Weronika Nowak
  9.00 + Czes³aw i Anna Pawlak
          + El¿bieta i Józef Rapczewscy 
10.30 + Stanis³aw Jakubowski

12.00 + Sylwester Bartnik (9 rocz. œm.) 
          + Stanis³awa  i Wawrzyn Bartnik
          + Helena i Franciszek Michalak  
15.00 Koronka do  Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 + Edmund Barczyñski (13 rocz. œm)
18.30 + Jerzy Nowakowski (8 rocz. œm.)
          + Salomea, W³adys³aw,
          + Zbigniew Nowakowscy   
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MORHU Patron tygodnia
Œw. Antoni, opat 

Antoni Wielki (Opat), Œwiêty Antoni, ur. 250 lub 
251 w Koma (Staro¿ytny Egipt). Pochodzi³ z 
bogatej rodziny. Po œmierci rodziców rozda³ 
maj¹tek i rozpocz¹³ ¿ycie ascety. Kilkanaœcie lat 
spêdzi³ w rodzinnym mieœcie, nastêpnie 
zamieszka³ w staro¿ytnym grobowcu z dala od 
rodzinnej wioski. Przybywali tam ludzie pragn¹cy 
naœladowaæ jego sposób ¿ycia. W 286 uda³ siê do 
niewielkiej, opuszczonej fortecy, ale i tam 
odnaleŸli go jego naœladowcy. Zamieszkali oni w 
pobli¿u swojego mistrza i w ten sposób utworzyli 
jedno z pierwszych skupisk anachoreckich. Ok. 
312 uda³ siê na wschód i zamieszka³ w oazie w 
Wadi Araba, u stóp góry Qolzum, gdzie spêdzi³ 
resztê swojego ¿ycia. Abba Antoni uznany zosta³ 
przez historyków za rewolucjonistê duchowoœci 
chrzeœcijañskiej, bowiem w czasach, kiedy sta³o 
siê ono religi¹ pañstwow¹ i przesta³a istnieæ 
potrzeba oddawania ¿ycia za wiarê, wypracowa³ 
on nowy model mêczeñstwa polegaj¹cy na 
do¿ywotniej kontemplacji na pustyni w 
ca³kowitym wyrzeczeniu siê siebie i surowej 
ascezie. Wed³ug podania œw. Antoni zmar³ 17 
stycznia 356 roku w wieku 105 lat.  Antoni jest 
patronem zakonu antoninów (powsta³ego w XII w. 
dla obs³ugi pielgrzymów przybywaj¹cych do 
grobu œw. Antoniego), dzwonników, chorych, 
hodowców trzody chlewnej, koszykarzy, 
rzeŸników, szczotkarzy i ubogich. Orêdownik w 
czasie po¿arów. W ci¹gu wieków wzywano go 
podczas epidemii oraz chorób skórnych. Œw. 
Antoni Pustelnik tradycyjnie jest nazywany 
pierwszym mnichem, choæ bior¹c pod uwagê 
postaæ œw. Paw³a z Teb, mo¿e to nie byæ do koñca 
s³uszne. Wspomnienie liturgiczne w Koœciele 
katolickim obchodzone jest 17 stycznia.  K.R.

- Jasio wstaje z ³ó¿ka i p³acze
- Mama siê pyta:
- Jasiu, dlaczego p³aczesz?
- Bo mi siê œni³a szko³a co siê pali
- Ale to tylko sen...
- No w³aœnie!!!

-Przychodzi Jasiu do szko³y spóŸniony, 
nauczyciel mówi:
- Jasiu, dlaczego siê spóŸni³eœ?
- Bo my³em rêce i buziê, 
ale obiecujê proszê pana, 
¿e to siê wiêcej nie powtórzy.

- Jasiu widzi jak mama nak³ada 
maseczkê na twarz i pyta:
- Mamusiu, po co to nak³adasz?
- ̄ eby ³adnie wygl¹daæ.
- Po godzinie widzi,
¿e mama zmywa maseczkê.
- I co, rezygnujesz?



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, Andrzej Kr¹¿ek, K. R.  

Nr GG: 5884036
 

e-mail: parafia@promax.media.pl  BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 

Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

1. „Bóg zap³aæ” – za ofiary zbierane dziœ na nasze Sanktuarium, sk³adane podczas kolêdy, jak
    równie¿ za ofiary zebrane w Œwiêto Objawienia Pañskiego na Misje.
2.  Zapraszamy na Apel Jasnogórski – w œrodê, 16 stycznia na godz. 21.00.
3.  W przysz³¹ niedzielê, 20 stycznia – cz³onkowie Zespo³u Charytatywnego zbieraæ bêd¹ przed
     koœcio³em ofiary dla rodzin potrzebuj¹cych pomocy.
4.  W zwi¹zku z organizowanym Balem Dobroczynnym w dniu 16 lutego, jak co roku mile
     widziani sponsorzy nagród.
5.  Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 


