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Wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus 
przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, 
że jest On Jego Synem, kieruje nasze myśli  do 
naszego chrztu – początku i fundamentu na-
szego chrześcijańskiego życia, czyli naszej 
przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym 
sakramencie otrzymaliśmy godność przybra-
nych dzieci Bożych i dar Bożej miłości. Zostali-
śmy też włączeni do wspólnoty Kościoła.
Myślę, że warto przy okazji niedzieli Chrztu 
Pańskiego przytoczyć chociażby tylko frag-
menty obowiązującej w naszej diecezji In-
strukcji Biskupa Opolskiego o przygotowa-
niu rodziców i chrzestnych oraz o celebracji 
chrztu dzieci, które są odpowiedzią na naj-
częściej zadawane pytania rodziców pragną-
cych ochrzcić swoje dzieci. Dokument ten 
przypomina i precyzuje podstawowe zasady 
związane z przygotowaniem i celebracją sa-
kramentu chrztu dziecka, zawarte w prawie 
Kościoła powszechnego i diecezjalnego.

Miejsce udzielania chrztu
§ 1. Miejscem właściwym udzielania sakra-
mentu chrztu jest kościół parafialny miejsca 
zamieszkania rodziców dziecka.
§ 2. Na chrzest w innej parafii, jeśli istnieje 
słuszna przyczyna, należy uzyskać pisemną 
zgodę proboszcza parafii zamieszkania ro-
dziców i przedstawić ją proboszczowi parafii, 
w której ma odbyć się chrzest dziecka. Taką 
zgodę, której duszpasterz nie powinien odma-
wiać, należy poprzedzić życzliwą i taktowną 

rozmową duszpasterską przynajmniej z jed-
nym z rodziców dziecka i odpowiednim po-
uczeniem.

Zgoda rodziców na chrzest dziecka
§3. Nigdy nie należy udzielać chrztu dziecku 
bez faktycznej wiedzy jego rodziców lub 
opiekunów prawnych, albo wbrew ich woli.
Do udzielenia chrztu dziecku wystarczy 
zgoda jednego z rodziców lub opiekunów 
prawnych.

Zgłoszenie dziecka do chrztu
§4. Zgłoszenia dziecka do chrztu należy do-
konać odpowiednio wcześnie przed plano-
waną datą chrztu, aby możliwe było przy-
gotowanie rodziców i samo zorganizowanie 
chrztu w należyty sposób. Należy też dążyć 
do tego, by przy zgłoszeniu obecni byli oj-
ciec i matka dziecka lub przynajmniej jeden 
z rodziców.
§7. Podczas zgłoszenia dziecka do chrztu św. 
duszpasterz w duszpasterskiej, serdecznej 
rozmowie stara się poznać życie religijne śro-
dowiska, w której dziecko będzie wychowy-
wane, udziela rad, wskazówek i potrzebnej 
zachęty. Jeśli to możliwe i o ile zachodzi po-
trzeba, powinien zachęcić do zlikwidowania 
zaniedbań religijnych….
§8. Duszpasterz podczas tego spotkania 
informuje rodziców także o terminie na-
uki przedchrzcielnej w parafii bądź ustala 
indywidualną formę przygotowania rodzi-
ców i chrzestnych do chrztu dziecka. Sam 
też podejmuje decyzję o wręczeniu rodzi-
com i chrzestnym i egzekwowaniu od nich 
kartek do spowiedzi.

Rodzice chrzestni i świadkowie chrztu
§13. Dla każdego dziecka można wybrać 
dwoje rodziców chrzestnych: ojca i matkę. 
Rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie 
osoby tej samej płci. W nadzwyczajnych przy-
padkach, wobec braku osób zdatnych do roli 

rodzica chrzestnego, do udzielenia chrztu 
dziecku wystarczy jeden rodzic chrzestny.
§ 14. Ze względu na zadanie chrzestnych 
w wychowaniu dziecka, Kościół stawia im 
następujące warunki: powinni ukończyć 16 
lat (choć duszpasterz może uznać, iż także 
osoba młodsza godna jest funkcji matki lub 
ojca chrzestnego), przyjąć sakrament bierz-
mowania i być katolikami wyznającymi swą 
wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. 
W związku z tym nie można dopuszczać do 
pełnienia tej funkcji np. osób, które formal-
nym aktem wystąpiły z Kościoła, osób żyją-
cych w związkach niesakramentalnych oraz 
młodzieży nieuczęszczającej na katechizację.
§ 15. Wybór chrzestnych należy do rodziców 
dziecka. Weryfikuje go i potwierdza dusz-
pasterz. Może on zażądać od chrzestnych, 
których nie zna, odpowiedniego świadectwa 
kwalifikacyjnego z parafii, w której mieszkają.
Spotkanie duszpasterza z osobą ubiega-
jącą się o świadectwo kwalifikacyjne, któ-
rej udział w życiu Kościoła słabnie, powinno 
być wykorzystane jako czas ewangelizacji 
przez taktowną rozmowę duszpasterską. 
Podczas tej rozmowy duszpasterz ma oka-
zję zweryfikować faktyczną kondycję wiary, 
motywy jej słabnięcia oraz perspektywy 
i szanse dla życia religijnego, jakie mogą się 
wiązać z podjęciem przez tę osobę roli ojca 
lub matki chrzestnej.
§ 17. W przypadku rzeczywistego niespełnie-
nia warunków stawianych chrzestnym, nie-
właściwą praktyką jest zastępowanie rodzica 
chrzestnego tzw. „świadkiem chrztu". Świad-
kiem chrztu może być tylko ochrzczony na-
leżący do niekatolickiej wspólnoty kościel-
nej i tylko razem z chrzestnym katolikiem.
§ 18. Brak przynajmniej jednego chrzestnego 
stanowi wprawdzie podstawę do odłożenia 
chrztu, jednak rodzice we współpracy z dusz-
pasterzem powinni dołożyć wszelkich starań, 
by ją niezwłocznie wykluczyć.

Niech wszyscy ludzie ochrzczeni w Chrystusie
Czerpią z weselem ze zdrojów zbawienia

I wielbią hymnem pokornej miłości
Najświętszą Trójcę. Amen.

Fragment Hymnu z Liturgii Godzin

. 

Buglioni Benedetto, Chrzest Jezusa , 1505 r.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

8 stycznia – III NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
 8.00 – za † Antoninę Kowolik-Pasieka oraz † Krystynę Skrzypiec [od Róży Ró-

żańcowej pw. Matki Bożej Anielskiej
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o Boże błogosławieństwo dla seniorów i pracowników Domu Dzien-
nego Pobytu „Stokrotka” z okazji 5. rocznicy powstania

 18.00 – za † Czesławę Sokół w 10. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny

9 stycznia – poniedziałek
 7.00 – za † Krystynę Skrzypiec w 30. dzień po śmierci

10 stycznia – wtorek
 7.00 – za †† rodziców Martę i Ericha Kaplik

11 stycznia – środa
 7.00 – za † synową Agatę, † siostrę Hanię i †† szwagrów

12 stycznia – czwartek
 7.00 – w intencji Parafian

13 stycznia – piątek
 7.00 – za † męża Alfreda i †† z rodziny Gołębiewskich

14 stycznia – sobota
 18.00 – za †† rodziców Janinę i Józefa, † brata Zbigniewa oraz †† z pokre-

wieństwa z obu stron

15 stycznia – II NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za †† rodziców Józefa i Annę Smiatek
 10.30 – za † Helenę Pancerz, † Elżbietę Witczak oraz †† z pokrewieństwa
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Henryka Makosza w 1. rocznicę śmierci

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii 
Kościoła rzymskokatolickiego. Zgodnie z naszą tradycją pozostawimy jeszcze de-
korację bożonarodzeniową i będziemy śpiewać kolędy aż do święta Ofiarowania 
Pańskiego (2 lutego). 

 ▪ Dzisiaj o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 
w auli domu katechetycznego przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W naszej parafii jeszcze przez tydzień będą trwały odwiedziny kolędowe. Dzię-
kując za dotychczasowe spotkania, przypominam plan wizyt na najbliższe dni:
— dzisiaj (8 stycznia), od godz. 14.00 – ulice: Brzozowa, Góry Świętej Anny (od 

końca)
— w poniedziałek (9 stycznia), od godz. 14.30 – Plac 1 Maja (od końca);
— we wtorek (10 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Roosevelta, 22 Lipca (od końca);
— w środę (11 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Prusa (od końca), Żymierskiego;
— w czwartek (12 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Żwirki (od końca), Kopernika;
— w piątek (13 stycznia), od godz. 14.30 – ulica Wigury;
— w sobotę (14 stycznia), od godz. 10.00 – ulica Słowackiego oraz kolęda dodat-

kowa (1).
— w niedzielę (15 stycznia), od godz. 14.30 – kolęda dodatkowa (2).

 ▪ W związku z odwiedzinami kolędowymi nie będzie dziś Nieszporów.

 ▪ W czasie kolędowym kancelaria parafialna będzie czynna tylko we wtorek i pią-
tek od 9.00 do 10.00 oraz w sprawach pilnych po Mszach św.

 ▪ W przyszłą niedzielę (15 stycznia) obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy i Emi-
granta. W kontekście napięcia, które kwestia uchodźców wywołuje także w na-
szym społeczeństwie, trzeba nam zdobywać się na ewangeliczną refleksję na ten 
temat oraz gorliwą modlitwę w intencji uchodźców.

 ▪ Zapowiedź! W niedzielę 22 stycznia o godz. 16.30 odbędzie się w naszym kościele 
nabożeństwo kolędowe, które poprowadzi miejscowy zespół muzyczny „Dobra 
Nowina”, a w programie również występ dzieci i młodzieży.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś w przyszłą nie-
dzielę będzie to tzw. kolekta kolędowa. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Jadwigę 
Szołtysek, lat 75, z ul. Wigury (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek 
racz Jej dać Panie...

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


