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KALENDARIUM

W numerze
 W trosce o umiłowanie
Eucharystii – część 41:
Wdzięczność

16 stycznia

Nowenna do św. Jana Pawła II;

17 stycznia

Wspomnienie św. Antoniego, opata;

 Konieczność chrztu
do zbawienia

18 stycznia

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu
w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.
Mk 1,9
W książce Ladislausa Borosa „Odkrywanie Boga”
znajdujemy bardzo znamienne podkreślenie: „Jezus,
mówiąc, że jest Drogą, Prawdą i Życiem, powiedział
o sobie coś, czego żadnemu człowiekowi o sobie
wypowiedzieć nie wolno. Nie mówi, znalazłem drogę, lecz «Ja Jestem Drogą». Być Drogą – znaczyło
przecież, że Jego Życie jest naszym losem i naszym
przeznaczeniem; że człowiek musi Go odnaleźć
jako Prawdę, bo inaczej zagubi się w życiu” (por.
„Odkrywanie Boga”, Warszawa 1974, s. 117).
Przez chrzest Jezusa, który jest zapowiedzią naszego przechodzenia z tego, co ludzkie i grzeszne,
do daru „usynowienia Bożego”, odsłania się przed
nami nieskończona perspektywa życia wiecznego.
Jesteśmy bowiem nie tylko obdarowani życiem przez
miłość dwojga naszych rodziców, lecz także jesteśmy nowym stworzeniem, które Bóg umiłował i zbawia. Radując się z wdzięcznością wobec Boga darami:
życia, łaski chrztu, wspólnoty Kościoła i powołania
do życia wiecznego, tym bardziej rozumiemy wyz-

wania przeszłości. Otóż w ateistycznym systemie sprawowania władzy w Europie, również w Polsce, miały miejsce swoiste naśladowania obrzędów religijnych. Ówczesne ceremonie – nadania imion dzieciom, festyny „religii” naturalnych, pasowania na
dorosłość i dojrzałość bez Boga, jak również bez
odniesień do Kościoła – stanowiły pustą imitację,
pozbawioną nadziei na życie wieczne. Kościół bowiem nie buduje na sobie samym i nie szuka jakiejś
ludzkiej drogi panowania nad człowiekiem, ale przez
więzi z Chrystusem i Ducha Świętego jest złączony
z wiecznym życiem Boga.
„Chrześcijaninie, uznaj swoją godność! Skoro przez
chrzest stałeś się uczestnikiem Boskiej natury”
– woła do nas i dzisiaj św. Leon Wielki. A kolejny
Następca św. Piotra w osobie Benedykta XVI zaznacza: „Chrzest jest tęczą Boga nad naszym życiem,
jest obietnicą Jego wielkiego «tak» nad człowiekiem;
jest bramą nadziei i zarazem wskazaniem, które mówi, jak to się robi, aby być człowiekiem, w łączności
z własną rodziną, Kościołem Bożym i żywym, w osobistym chodzeniu z Jezusem Chrystusem oraz chodzeniu Jego drogami. Z Nim idziemy we właściwym
kierunku”...

W TROSCE O UMIŁOWANIE EUCHARYSTII
Część 41

Wdzięczność

P

ierwszym stopniem życia religijnego, który
zapewniałby dalszy jego rozwój jest umiejętność dziękczynienia Bogu za otrzymane dary.
Ktokolwiek zdołał tę umiejętność posiąść, ten rozpoczynał wędrówkę w stronę ewangelicznego szczytu. Wdzięczność bowiem pozwala dostrzec wielkość
otrzymanych darów, miłość Dawcy oraz szczęście,
jakie jest zawarte zarówno w darze, jak i w spotkaniu z Dawcą. Ludzie wdzięczni są radośni, są szczęśliwi. Nawet najtrudniejsze sytuacje nie są w stanie
im tej radości odebrać, ponieważ wciąż mają tysiąc
powodów do dziękczynienia.
Dopiero odkrycie wagi wdzięczności w życiu religijnym pozwala pełniej zrozumieć dziękczynny charakter paschalnej uczty zarówno w Starym Testamencie, jak i jej nowej postaci, którą otrzymała
w Wieczerniku. Msza święta jest ucztą eucharystyczną, tzn. dziękczynną, ale może być taką jedynie
wówczas, gdy wszyscy uczestnicy odkryją wagę
dziękczynienia.
I znów nie chodzi tu o dziękczynienie wyłącznie

natury religijnej. To jest pewna dyspozycja serca,
którą w pierwszym etapie człowiek osiąga przez
okazywanie wdzięczności ludziom: rodzicom, rodzeństwu, wychowawcom, mężowi, żonie, dzieciom,
a dopiero na drugim etapie odkrywa się wielkość
otrzymanych od Boga darów i zawarte w nich objawienie Jego dobroci. Serce wówczas zaczyna śpiewać hymn dziękczynienia i potrafi w ten hymn
włączyć wszystko, co je otacza, wszystko, co aktualnie przeżywa.
Jest to tym ważniejsze, że prawdziwe dziękczynienie przesuwa akcent z daru na Dawcę. Człowiek
nie tyle dziękuje za to, co otrzymał, ale za to, że
ktoś o nim myśli, że może się z nim spotkać.
Wdzięczność zatem staje się pewną formą miłości,
w której dary są tylko gestem jej objawienia.
Jeżeli ktoś nie umie dziękować, jeżeli nie wie,
czym jest wdzięczność, to nie jest w stanie cokolwiek zrozumieć z dziękczynnego charakteru całej
liturgii mszalnej.

KONIECZNOŚĆ CHRZTU DO ZBAWIENIA
O chrzcie w pytaniach i odpowiedziach
Kościół, podejmujący naukę Jezusa Chrystusa, głosi, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Powstaje
zatem pytanie, czy wszyscy ludzie, którzy nie przyjęli
sakramentu chrztu, zostaną potępieni?
1. Dlaczego chrzest jest konieczny do zbawienia? Mk 16,16; J 3,5
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie na
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,1516). Przez chrzest dokonuje się narodzenie człowieka z Ducha Świętego. Bez tego narodzenia zaś
nie można osiągnąć zbawienia, jak o tym poucza
Nikodema Chrystus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha,
nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5). Jeśli
zatem ktoś dobrze wie, że chrzest jest – z ustanowienia Chrystusa - środkiem udzielającym łaski, ten
musi go przyjąć pod groźbą utraty zbawienia.
2. Kto bez chrztu z wody może dostąpić zbawienia?
Według nauki Kościoła zbawienia mogą dostąpić
nie tylko ci, którzy przyjęli chrzest z wody, lecz i ci,
którzy wyraźnie pragną go przyjąć, np. katechumeni
przygotowujący się do tego sakramentu. Wielu jest

jednak takich, którzy o chrzcie nic nie słyszeli albo
też widzą w nim tylko nic nie znaczący ryt. Również i ci ludzie mogą osiągnąć zbawienie, o ile –
współdziałając z ofiarowaną im łaską – otworzą się
na prawdę i będą postępować zgodnie z sumieniem.
W Konstytucji dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II czytamy: „Nie odmawia też Opatrzność Boża koniecznej do zbawienia pomocy takim, którzy bez własnej winy w ogóle nie doszli
jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują, nie
bez łaski Bożej, wieść uczciwe życie. Cokolwiek bo-

wiem znajduje się w nich z dobra i prawdy, Kościół
traktuje jako przygotowanie do Ewangelii i jako
dane im przez Tego, który każdego człowieka oświeca, aby ostatecznie posiadł życie” (KK 16). Według soborowej nauki Bóg może każdego, sobie
tylko znanymi drogami, doprowadzić do wiary, bez
której niepodobna Mu się podobać (por. DM 7).
3. Co teologia nazywa chrztem pragnienia?
Według teologów wielu dostępuje zbawienia na
zasadzie chrztu pragnienia. Otóż można przypuszczać, że ludzie uczciwi, otwarci na prawdę, gotowi
czynić każde dobro rozpoznane w sumieniu przyjęliby chrzest, gdyby tylko usłyszeli o nim i dobrze go
poznali. Ich uczciwe życie zawiera w sobie zupełnie
nieświadome pragnienie chrztu. Dostępuje chrztu
pragnienia ten, kto współdziałając z darowaną mu
łaską Bożą dochodzi do takiej miłości i żalu za
popełnione zło, że przez Ducha Świętego zostaje
oczyszczony z grzechów, odrodzony i uświęcony,
z czego jednak zupełnie nie zdaje sobie sprawy.
4. Na czym polega chrzest krwi? Ap 7,13-17
Męczennicy za wiarę w Chrystusa, umierający
bez chrztu z wody, dostępują oczyszczenia z grzechów i wewnętrznego odrodzenia, a tym samym
mogą osiągnąć zbawienie. Ich męczeństwo jest
chrztem krwi, zastępującym chrzest z wody.
Cierpienie dla Chrystusa, oddanie dla Niego życia
wyraża głęboką wiarę i miłość. Przez swoją mękę
i śmierć męczennicy upodabniają się do Chrystusa
ukrzyżowanego i przez Niego zostają oczyszczeni
i uświęceni.
5. Czy umierające bez chrztu dzieci mogę
osiągnąć zbawienie? Mk 10,13-16; Mt 19,25-26
Nikt nie może osiągnąć zbawienia, jeśli przed
śmiercią nie dostąpi narodzenia z Ducha Świętego.
Wielu teologów uważa, że nieochrzczone dzieci dostąpiły tego odrodzenia i oczyszczenia z grzechu
pierworodnego dlatego, że cały Kościół – a przede
wszystkim ich rodzice – pragnął ich zbawienia, a tym
samym i chrztu. Nie tylko Kościół pragnął ich zbawienia, lecz również wszyscy zbawieni, Matka Najświętsza, a przede wszystkim – Bóg. On bowiem –
jak przypomina św. Paweł – „pragnie, by wszyscy
ludzie zostali zbawieni” (1 Tm 2,4), a Jezus Chrys-

tus „wydał siebie samego na okup za wszystkich”
(1 Tm 2,6). Trudno przypuszczać, by kochający Bóg,
usprawiedliwiający nawet największych grzeszników,
odrzucał od siebie dzieci, które niczym Go nie znieważyły (por. Mk 10,13-16).
6. W jaki sposób i kto może udzielać sakramentu chrztu św.? Dz 8,36-38
Zasadniczo sakramentu chrztu udziela kapłan lub
diakon. W razie niebezpieczeństwa śmierci każdy
bez wyjątku człowiek, nawet niewierzący, może ważnie udzielić tego sakramentu. Udzielając chrztu,
trzeba chcieć spełnić to, co czyni Kościół szafujący
sakramentami. Chrztu udziela się w ten sposób, że
polewając głowę ochrzczonego wypowiada się słowa:
„Janie, Marku itp., ja ciebie chrzczę w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego”. Do chrztu nie musi być
używana woda święcona.
7. Dlaczego sakramentu chrztu udziela się
tylko raz?
Sakrament chrztu wyciska na duszy niezatarte
znamię, nazywane charakterem sakramentalnym.
Przez ten znak zostaliśmy upodobnieni do Chrystusa-Arcykapłana i włączeni do Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Charakteru sakramentalnego nie
niszczy nawet grzech ciężki, dlatego chrzest można
przyjąć tylko jeden raz. To niezatarte znamię powoduje, że mamy udział w tzw. powszechnym kapłaństwie wiernych, a więc zobowiązani jesteśmy
do składania Bogu czci i budowania Kościoła.
8. Na czym polega sprawowanie powszechnego
kapłaństwa wiernych? 1 P 2 ,4-5. 9-10
Przez charakter sakramentalny chrztu zostaliśmy
wszyscy zjednoczeni z Chrystusem – Kapłanem,
upodobnieni do Niego, mając przez to udział w powszechnym kapłaństwie ludu Bożego. Każdy ochrzczony jest zatem zobowiązany do ciągłego wypełniania różnych funkcji, wynikających z udziału
w tym kapłaństwie. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II poucza, że wierni
pełnią królewskie i powszechne kapłaństwo przez
współdziałanie w ofiarowaniu Eucharystii oraz przez
„przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się
siebie i czynną miłość” (KK 10).

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu patronuje nam:
 w sobotę – św. Antoni, opat i pustelnik, który
pociągnął za sobą wielu uczniów i podtrzymywał na
duchu chrześcijan prześladowanych za wiarę przez
cesarza Dioklecjana.
2. Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego. Od jutra w liturgii rozpocznie się

tzw. okres zwykły – część I – przed Wielkim Postem, przypominający i uobecniający w liturgii publiczną działalność Pana Jezusa.
3. Za tydzień – trzecia niedziela w ciągu roku, Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy oraz rozpoczęcie
Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
4. W piątek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na
Nowennę do św. Jana Pawła II.

PROGRAM KOLĘDY NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ
Poniedziałek 12.01.2015
9.00 ul. Plac Wolności – Ks. Proboszcz
9.00 ul. Kościuszki od drogi do Józefowa,
Kościuszki 131, 133, 135 – Ks. Mariusz
15.00 ul. Sobieskiego, Sawickiej – Ks. Michał

Czwartek 15.01.2015
9.00 ul. Sienkiewicza od Remizy – Ks. Proboszcz
9.00 ul. Sienkiewicza od końca – Ks. Michał
15.00 ul. Leśna – Ks. Mariusz

Wtorek 13.01.2015
9.00 ul. Kościuszki od Cegielni – Ks. Proboszcz
9.00 ul. Słowackiego 9, 10, 13, 14 – Ks. Mariusz
15.00 ul. Kolorowa, Wrzosowa – Ks. Michał

Piątek 16.01.2015
9.00 os. Orzeszkowej 5, 6, 7, 8, 11, 14 –
Ks. Proboszcz
15.00 Śrubarnia – Ks. Mariusz
15.00 ul. Szkolna – Ks. Michał

Środa 14.01.2015
9.00 ul. Krótka, Mostowa, Szeroka –
Ks. Proboszcz
9.00 ul. Słowackiego 1, 2, 3, 4, 6 – Ks. Mariusz
15.00 ul. Słowackiego 11, 12 – Ks. Michał

Sobota 17.01.2015
9.00 ul. Wodna, Słowackiego 7, 8 – Ks. Proboszcz
9.00 os. Orzeszkowej 9, 10, 12, 15 – Ks. Mariusz
9.00 os. Orzeszkowej 3, 4 i kolęda dodatkowa –
zgłoszenia u Ks. Michała
Niedziela 18.01.2015
ul. Kościuszki 33 i 35 – Ks. Tomasz Folga

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

12 – 18 stycznia 2015 r.

12 stycznia – poniedziałek
700
1) + Henryk Stefański – od siostry z rodziną.
2) + Tadeusz Lis – od brata Romana z rodziną.
3) + Janina Malinowska – od męża Franciszka.
13 stycznia – wtorek
700
1) + Tadeusz Lis – od siostry Celiny z rodziną.
2) + Janina Malinowska – od córki Elżbiety z rodziną.
3) + Stanisław Kaziród – od siostry Krystyny z mężem.
14 stycznia – środa
700
1) + Tadeusz Lis – od bratowej Jadwigi z rodziną.
2) + Janina Malinowska – od córki Grażyny z rodziną.
3) + Stanisław Kaziród – od brata Włodzimierza z żoną i rodziną.
15 stycznia – czwartek
700
1) + Janina Malinowska – od syna Tadeusza z rodziną.
2) + Stanisław Kaziród – od siostrzenic Agnieszki i Doroty.
3) + Dariusz Malinowski – od córki z mężem i synem.
16 stycznia – piątek
700
1) + Janina Malinowska – od wnuczki Angeliki z rodziną.
2) + Stanisław Kaziród – od cioci Genowefy.
1700 Msza zbiorowa za zmarłych.
17 stycznia – sobota
700
1) + Janina Malinowska – od Heleny Rogoń z córkami.
2) + Stanisław Kaziród – od Krystyny i Mariana Jaros i ks. Dariusza Jarosa.
00
17
+ Antonina Chłosta – od rodziny Rudy.
18 stycznia – niedziela
700
+ Henryk Muszyński.
00
9
+ Piotr Rus – w 5. r. śmierci.
1030 + Marianna Podsiadło.
1200 Za parafian.
1700 + Przemysław Stajno – z racji urodzin – od rodziców.

W MINIONYM TYGODNIU
Do wspólnoty ochrzczonych przyjęliśmy:
Viktor Sierakowski

