Z kazań św. Grzegorza z Nazjanzu

(Kazanie 39, In sancta Lumina , 14-16. 20)

Chrzest Chrystusa
Chrystus jest w światłości, bądźmy wraz
z Nim oświeceni; Chrystus zanurzony jest
w wodzie, z Nim razem zstąpmy do niej,
abyśmy wraz z Nim wzwyż wstąpili.
Jan chrzci, Chrystus zbliża się do niego;
być może, aby i tego uświęcić, który
Go chrzci, z pewnością zaś dlatego, by
pogrzebać w wodzie cały ród starego
Adama; przedtem jednak, i to ze względu
na nas, aby uświęcić Jordan. Bo Chrystus,
duch i ciało, i wodzie dał moc tajemną
przez Ducha.
Chrzciciel nie wyraża zgody, Jezus nastaje. „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie”,
mówi Jan do Chrystusa. Mówi ten, który
jest lampą płonącą, do Tego, który jest
słońcem; mówi głos do Słowa, przyjaciel
do Oblubieńca, największy spośród zrodzonych z niewiast, do Pierworodnego
całego stworzenia; ten, który się poruszył w łonie matki, do Tego, który jeszcze w łonie matki hołd odbierał; poprzednik i mający poprzedzić, do Tego, który
się ukazał i ma przyjść. „To ja potrzebuję
chrztu od Ciebie”: dodaj – i za Ciebie. Jasne bowiem dla niego było, że męczeństwem będzie ochrzczony; albo jak Piotr
nie tylko nogi będzie mieć umyte.

Ale Jezus wychodzi z wody i unosi ze sobą
w górę cały świat; widzi otwierające się
niebiosa, które Adam zamknął dla siebie
i dla swych potomków, tak jak i raj został
mu zamknięty mieczem płomienistym.
A Duch daje świadectwo Bóstwu, gdyż
zstępuje na równego sobie. I daje się słyszeć głos z nieba, gdyż stamtąd był Ten,
który otrzymał świadectwo. I jako gołębica zstępuje Duch, aby widzialnie uczcić
ludzkie ciało Jezusa, ponieważ i ono jest
przebóstwione i w nim Bóg staje się widzialny. Podobnie i w zamierzchłych czasach również gołębica zapowiedziała koniec potopu.
My zaś uczcijmy dzisiaj chrzest Chrystusa,
obchodząc należycie to święto.
Przede wszystkim pozostańcie czyści
i oczyszczajcie się. Bóg przecież niczym
bardziej się nie raduje jak nawróceniem
i zbawieniem człowieka, któremu cała ta
nauka została dana i wszystkie tajemnice.
I macie być jak źródła światła w świecie
i siłą życiodajną dla ludzi. Macie być jak
płonące światła przy owym wielkim świetle z nieba i napełnieni Jego promienistą jasnością, jaśniejący pełniej i wyraźniej blaskiem Trójcy Przenajświętszej.
Bo przyjęliście teraz, choć jeszcze nie
w pełni, jeden promień jedynego Boga,
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, któremu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Amen.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty podczas chrztu Chrystusa w Jordanie uroczyście ogł osił eś, że Ten, na którego zstąpił Duch Święty,
jest Twoim umił owanym Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci,
odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze trwał y w Twojej mił ości.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Nr 16/2014
Kochani Parafianie! Święto Chrztu Pańskiego
jest kolejnym, bardzo znaczącym krokiem na
drodze Objawienia się Boga. Po pierwsze, wydarzenie to inauguruje misję nauczycielską
Chrystusa, którą umocnił Duch Boży „zstępujący jak gołębica i przychodzący na Niego”
oraz potwierdził Bóg Ojciec słowami: „Tyś jest
mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Jest to zarazem pierwsze w dziejach
zbawienia 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.
Po drugie, w Ewangelii mowa jest właściwie
o dwóch chrztach: o chrzcie, który przyjął Jezus, i o chrzcie obiecanym przez Jezusa; mówi
się więc o chrzcie Jezusa i o naszym chrzcie.
O pierwszym mówi się jako o wydarzeniu historycznym („W piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara... nad Jordanem”); o drugim
mówi się w czasie przyszłym, jako o obietnicy: „On chrzcić was będzie Duchem Świętymi ogniem”. Słowa te są tym dla sakramentu
chrztu świętego, co kazanie o chlebie w Kafarnaum dla Eucharystii. Dwa wielkie sakramenty
zanim zostały ustanowione dzięki Jego śmierci
i zmartwychwstaniu, zostały obiecane i wyjaśnione przez Jezusa podczas Jego życia.
Dziękujmy dziś za Objawienia się Boga i za sakrament, który sprawia, że każdy z nas staje
się umiłowanym dzieckiem Bożym.
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Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

12 stycznia – Niedziela III po Narodzeniu Pańskim – święto chrztu pańskiego
8.00 – za †† Elżbietę i Eryka Pietrasz
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Lizeloty i Józefa Sgraja
z okazji 50. rocznicy ślubu

▪▪ Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Narodzenia
Pańskiego. Zwyczajowo zostawiamy jednak w świątyniach dekorację bożonarodzeniową do święta Ofiarowania Pańskiego, a także będziemy śpiewać jeszcze kolędy. W parafii nadal też trwają odwiedziny duszpasterskie. Dziękując za
dotychczasowe życzliwe otwarcie swoich domów, przypominam plan wizyt na
najbliższe dni:
— dzisiaj (12 stycznia), od godz. 14.00 – ulice: Roosevelta, Żymierskiego
— w poniedziałek (13 stycznia), od godz. 15.00 – ulice: Prusa, Słowackiego
— we wtorek (14 stycznia), od godz. 15.00 – ulica Pionierów – numery parzyste
— w środę (15 stycznia), od godz. 15.00 – ulica Pionierów – numery nieparzyste 	
od 1 do 71
— w czwartek (16 stycznia), od godz. 15.00 – ulica Pionierów – numery niepa-▪
rzyste od 73

13 stycznia – poniedziałek
7.00 – za † Dawida
14 stycznia – wtorek
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodzin Kowolik
i Prysak
15 stycznia – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji rocznicy ślubu
i urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie Mandala
16 stycznia – czwartek
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie
17 stycznia – piątek — wspomnienie obowiązkowe św. Antoniego, opata
18.00 – za † mamę Grażynę Grabińską, † brata Sławomira Grabińskiego
w rocznicę śmierci
18 stycznia – sobota
18.00 – za †† Stefanię i Jana Gutowskich oraz †† Anielę i Feliksa Stukanów
19 stycznia – Niedziela II Zwykła
8.00 – za † Piotra Przygockiego w 16 rocznicę śmierci, † ojca Bernarda,
†† babcie z obydwu stron, oraz † Wacława Dobrowolskiego
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Hildegardy i Wernera
Zermann z okazji 50. rocznicy ślubu
17.00 – nabożeństwo kolędowe

▪▪ W związku z odwiedzinami kolędowymi nie będzie dziś nabożeństwa wieczornego.
▪▪ Od piątku powracamy do ustalonego w naszym kościele we wrześniu porządku
Mszy św., tj. w środy o godz. 7.00, a pozostałe dni robocze o godz. 18.00.
▪▪ Dzisiaj o godz. 14.00 w salce św. Mikołaja przy kościele św. Antoniego odbędzie
się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪▪ Również w dzisiejszą niedzielę parafia św. Antoniego zaprasza o godz. 15.30 na
jasełka, które przedstawią dzieci z Domu Dziecka w Kłodzku.
▪▪ W przyszłą niedzielę 19 stycznia o godz. 17.30 serdecznie zapraszam na nabożeństwo kolędowe, które w naszym kościele poprowadzą: zespół muzyczny, dzieci
z Przedszkola „Ochronka”, Chór Publicznego Gimnazjum oraz uczniów z koła gitarowego Publicznych Szkół Podstawowych nr 1 i nr 3 w Zdzieszowicach. Będzie
to kolejna sposobność, aby wyśpiewać cześć i chwałę Bogu, który w Betlejem narodził się dla naszego zbawienia.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii – jest to tzw. kolekta kolędowa, którą dowolnie będzie można złożyć także w przyszłą niedzielę.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp.
Rozalię Sobczyńską, lat 75, zam. ul. Kościuszki (pogrzeb odbył się w czwartek) oraz
śp. Jana Banachowskiego, lat 64, zam. ul. Piastów (pogrzeb odbył się w sobotę).
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
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