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Na początek...

Wizyta duszpasterska w naszym domu

Gdy  kapłan  przychodzi  do  nas  z  wizytą 
duszpasterską, czyli mówiąc inaczej, przychodzi do nas po 
kolędzie, musimy zdawać sobie sprawę, że jest to przede 
wszystkim  wydarzenie  religijne.  Przychodzi  bowiem 
pobłogosławić  dom  i  Jego  mieszkańców  oraz  wspólnie 
pomodlić się o potrzebne łaski.

Specyfiką tego wydarzenia religijnego jest to, że to 
my musimy przygotować dla niego takie warunki, by mogło 
ono przebiegać w sposób właściwy: biały obrus, na którym 
znajdować się  będą tylko:  Pismo Święte,  krucyfiks,  woda 
święcona, kropidło, świece. Specyfiką tego wydarzenia jest 
również to, że jest ono z założenia wydarzeniem, w którym 
bierze  udział  cała  nasza  rodzina  i  wszystkie  osoby 
zamieszkałe  w  tym  mieszkaniu,  czy  domu.  Naszym 
obowiązkiem jest zatem zdobycie informacji, w jakim dniu 
i  godzinach  nastąpi  to  wydarzenie,  odpowiednie 
przygotowanie stołu i zgromadzenie przy nim w gotowości 
do wzięcia w nim udziału całej, bez wyjątku, rodziny. Można 
by jeszcze dodać, że jest to religijne wydarzenie uroczyste 
i musi temu odpowiadać wygląd naszego mieszkania i nasze 
stroje.

Wizyta  duszpasterska  jest  także  wydarzeniem 
towarzyskim.  W  tym  sensie,  że  kapłan  jest  gościem 
w  naszym domu i  obowiązują  wobec  niego  wszystkie  te 
procedury, które obowiązują wobec każdego gościa. Kolęda 
jest zawsze okazją do zawiązania bliższej więzi z parafią i jej 
duszpasterzami, a także podjęcia współodpowiedzialności za 
naszą  lokalną  wspólnotę.  Ponadto  bardzo  dobrym 
i pomocnym zwyczajem jest odprowadzanie księdza z domu 
do domu.

„Otwarło się niebo 
i zabrzmiał głos 
Ojca: To jest mój 
Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie.”



EWANGELIA
Niedziela Chrztu Pańskiego

Łk 3,15-16.21-22

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy 
nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: "Ja was chrzczę wodą; lecz 
idzie  mocniejszy  ode  mnie,  któremu  nie  jestem  godzien  rozwiązać  rzemyka 
u  sandałów.  On  chrzcić  was  będzie  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  na Niego w postaci  cielesnej  niby gołębica,  a z  nieba 
odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie". 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś  Święto Chrztu Pańskiego.  Msze św. o godz.  7:00,  9:00,  9:00 w dolnym 
kościele, 10:30, 10:30 w dolnym kościele,  12:00 i 18:00, o godz. 17:40 Nieszpory. 
Rodziców i dzieci z klas II zapraszamy na Mszę św. o godz. 16:00.

2. Dziś po Mszy św. o godz. 10:30 w kaplicy Matki Bożej odbędzie się koncert kolęd 
i pastorałek, w wykonaniu naszej dziecięcej scholi muzycznej „Nutki Jezusa”.

3. Do nabycia prasa katolicka, tygodniki: Idziemy, Niedziela, Gość Niedzielny.
4. W środę 16 stycznia o godz. 18:00 modlitwy do Matki Bożej Pocieszenia, a po 
nich Msza św. zbiorowa.

5. W czwartek 17 stycznia wspomnienie św. Antoniego opata.

6. W  piątek  18  stycznia  o  godz.  17:30  Różaniec  za  zmarłych  polecanych 
w wypominkach, a po nim Msza św. w tej intencji.

7. W sobotę 19 stycznia wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.

8. W niedzielę 20 stycznia Msza św. o godz. 12:00 w języku łacińskim.

9. W niedzielę 20 stycznia po Mszy wieczornej,  czyli  ok.  godz.  19:00, w kaplicy 
Matki Bożej odbędzie się kolejne spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. Prosimy 
o zabranie ze sobą długopisu i zeszytu do notowania.

10. W naszej  parafii  organizowana jest  pielgrzymka do Włoch, Chorwacji  i  Bośni, 
w dniach 14-27.04.2013 r. Koszt 1200 zł + 285 euro. Zapisy u ks. Piotra.
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Wizyta duszpasterska, w dniach od 7 do 14 stycznia:

W poniedziałek 14 stycznia od godz. 15:00, trzech kapłanów:

• ul. Osiedlowa, Harcerska, Kwiatowa i Kasprowicza

We wtorek 15 stycznia od godz. 15:00, trzech kapłanów:

• ul. 11 Listopada od Dzielnej do Żeromskiego oraz ul. Jedności, Łączna i Mokra 
(jeden kapłan od Żeromskiego, drugi od Grabskiego, a trzeci od Dzielnej)

W środę 16 stycznia od godz. 15:00, czterech kapłanów:

• c.  d.  ul.  11  Listopada,  w  tym  osiedle  Harcerz  (jeden  kapłan  od  Woli 
Grzybowskiej, drugi od Piłsudskiego, a trzeci od Żeromskiego)

• ul. Bogusławskiego (czwarty kapłan)

W czwartek 17 stycznia od godz. 15:00, czterech kapłanów:

• ul. Sobieskiego oraz Piaskowa (jeden kapłan od Przejazdu, drugi od Grabskiego 
w kierunku Przejazdu, trzeci od Grabskiego w kierunku Piłsudskiego, czwarty od 
Piłsudskiego)

W piątek 18 stycznia od godz. 15:00, trzech kapłanów:

• ul.  Starzyńskiego,  Wyszyńskiego,  Przybosia,  Szymanowskiego,  Kossaka, 
Baczyńskiego, Iwaszkiewicza

W sobotę 19 stycznia od godz. 9:00, czterech kapłanów:

• ul. Czynu Społecznego – prosimy o podstawienie pojazdu

W poniedziałek 21 stycznia od godz. 15:00, trzech kapłanów:

• ul. Piłsudskiego, w tym nowo powstały blok

Uprzejmie prosimy o odprowadzanie księży z domu do domu.

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

      W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka 
ono okres świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii 
Kościoła  wschodniego,  ponieważ  (pomimo wyraźnego  udokumentowania  w  Ewangeliach)  chrzest 
Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów 
z  23.03.1955  r.  ustanowiono  na  dzień  13  stycznia,  wspomnienie  chrztu  Jezusa  Chrystusa. 
Posoborowa  reforma  kalendarza  liturgicznego  w  1969  r.  określiła  ten  dzień  jako  święto  Chrztu 
Pańskiego i przesunięto jego termin na niedzielę po 6 stycznia. Teksty modlitw związane ze świętem 
Chrztu Pańskiego odzwierciedlają bardzo dokładnie i szczegółowo przekazy ewangelijne. Podkreślają 
przy tym związek tego święta z uroczystością Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego. Chrystus już jako 
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dorosły, 30-letni mężczyzna, przychodzi nad Jordan, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego Poprzednika, 
przyjąć chrzest.  Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od grzesznych ludzi:  wraz z nimi 
wstąpił w wody Jordanu, by dostąpić oczyszczenia. W ten sposób uświęcił wodę. Opis Chrztu Pana 
Jezusa zostawili  nam wszyscy trzej synoptycy. Najszczegółowiej to wydarzenie zrelacjonował nam 
św.  Mateusz.  W dniu  swojego  chrztu  Jezus  został  przedstawiony  przez  swojego  Ojca  jako  Syn 
posłany  dla  dokonania  dzieła  zbawienia.  Misję  Chrystusa  potwierdza  swym  świadectwem  Bóg. 
Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje 
się słyszeć jednoznaczny głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
    Od  uroczystego  aktu  chrztu  Chrystus  rozpoczął  swoją  misję  nauczycielską,  którą  św.  Piotr, 
przygotowując do przyjęcia chrztu rodzinę rzymskiego urzędnika Korneliusza, opisał w następujących 
słowach:  "Znacie  sprawę  Jezusa  z  Nazaretu,  którego  Bóg  namaścił  Duchem  Świętym  i  mocą. 
Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg 
był  z  Nim"  (Dz  10,  38).  Jezus  miał  wtedy  trzydzieści  lat,  gdyż  dopiero  od tego  wieku  zwyczaj 
żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. Uważano, że od trzydziestu lat 
rozpoczyna się pełnia dojrzałości męskiej. W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w historii świata 
pojawienie  się  w  postaci  widzialnej  całej  Trójcy  Świętej:  Bóg  Ojciec  przemawia,  Syn  Boży  jest 
w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy (epifania trynitarna). Św. 
Jan Apostoł podaje nam miejsce, gdzie miał być Pan Jezus ochrzczony: "Działo się to w Betanii po 
drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu" (J 1, 28). Tu według biblistów miał się ukrywać 
kiedyś Eliasz.  Tu osiemset lat po nim miał wystąpić Jan Chrzciciel.  W pobliżu Jordan jest bardzo 
płytki, tak że tędy właśnie prowadził szlak ze wschodu na zachód. Wykorzystał tę dogodną sytuację 
brodu św. Jan, aby zwiastować Mesjasza i przygotować na Jego przyjście serca ludzkie. 
    Rytualne  obmywania  były  znane  w  starożytności  u  wielu  ludów.  Był  to  zewnętrzny  znak 
wewnętrznej odmiany, żalu za popełnione grzechy i gotowości zadośćuczynienia za nie. Był to krzyk 
tęsknoty duszy, aby Bóg w swoim miłosierdziu oczyścił ją z win, jak woda oczyszcza ciało z brudu 
zewnętrznego, materialnego. W Babilonii istniało święte miasto Eridu, dokąd spieszyły tłumy aby się 
obmyć.  W  kulcie  syryjskiego  bóstwa  Jannesa  były  sakralne  oczyszczenia  w  wodzie  i  ogniu. 
W  egipskiej  Księdze  Umarłych  spotykamy  najstarszy  opis  rytualnego  obmycia  niemowląt  nowo 
narodzonych.  Panowało więc już wtedy przekonanie,  że człowiek rodzi  się w jakiejś  winie,  którą 
trzeba  obmyć.  W  świątyni  w  Der-el-Bahri  można  do  dnia  dzisiejszego  oglądać  plastycznie 
przedstawioną  scenę rytualnych obmyć.  Rytuał  oczyszczenia  jest  nadto znany w kulcie  Demetry, 
Cybeli, Attisa i Mitry. Zachowany jest on powszechnie do dnia dzisiejszego w Indiach, gdzie do miasta 
świętego Benares udają się w celach rytualnych kąpieli w Gangesie miliony wiernych bramińskich. 
Święto  Chrztu  Pańskiego  z  jednej  strony  objawia  nam Jezusa  jako  umiłowanego  Syna  Bożego, 
posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje 
uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbawczej 
Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten 
sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób święto 
narodzin milionów swoich dzieci, którym dała nowe, Boże życie woda Chrztu świętego. Istnieje nakaz 
liturgiczny, aby w Wielką Sobotę wystroić chrzcielnicę i pokazać ludowi jako kołyskę jego narodzin dla 
nieba. Z tej okazji kapłan dokonuje wtedy uroczystego poświęcenia na oczach ludu wody chrzcielnej. 
Tego dnia  powinno się udzielać chrztu wszystkim katechumenom, którzy w czasie  wielkanocnym 
mają otrzymać Chrzest święty. Temu służy również publiczne odnowienie obietnic Chrztu świętego 
wszystkich wiernych, zebranych w kościele. Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie 
okres  Bożego  Narodzenia.  W Polsce  jednak  jest  dawny  zwyczaj  kończenia  tego  czasu  świętem 
Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) 2 lutego. Dlatego do tego czasu można zachować 
szopkę w kościele i śpiewać kolędy. 
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