ców Kościoła, istota tego, o czym pisze
św. Grzegorz z Nazjanzu: otóż to nie woda
Jordanu uświęca Zbawiciela, lecz to On
sam, poprzez wejście do wód, przemienia
wszystkie wody świata, aby odtąd nabrały
mocy oczyszczania i uświęcania powołanych do zbawienia. Ale i ta odpowiedź
nie wystarcza. We wspomnianym hymnie czytamy dalej: „Przyjął go [chrzest],
by nasze grzechy / Zgładzić przez własne
zanurzenie”. Okazuje się, że w jakiś tajemniczy sposób chrzest Chrystusa jest także
obmyciem naszych grzechów i przyczynia się do naszego uświęcenia. Św. Grzegorz z Nazjanzu dostarcza nam jeszcze
innych wyjaśnień, gdy pisze, że chrzest
Jezusa uświęca samego Jana. Ten, który
powiedział, że nie jest godzien rozwiązać
rzemyka sandała swojego Pana, dostąpił
tak wielkiej godności, że udzielił chrztu
Jezusowi. Owoc jednak był dla niego samego przeobfity – otrzymał dar zbawienia. W innym miejscu św. Grzegorz poucza, że „Jezus, wychodząc z wody, unosi
ze sobą w górę świat cały. Czyż nie jest
to największy owoc chrztu? Przemiana
świata całego. Oto ziemia, która aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia,
oczekuje objawienia się chwały dzieci Bożych. To objawienie zapoczątkowuje sam
Chrystus u progu swojej ziemskiej działalności. Zaraz po Jego chrzcie zstępuje na
Niego Duch Święty w postaci gołębicy, aby
potwierdzić, że jest On kimś wyjątkowym,
że nie jest tylko jednym z wędrownych nauczycieli, prorokiem, ale Kimś znacznie
większym – jest prawdziwym Synem Bożym, równym Ojcu i Duchowi w swej Boskiej naturze. Żadne słowa nie opowiedzą
tego misterium, wszystkich jego owoców
i prawd, które się łączą z faktem chrztu Je-

zusa. Ostatecznie chrzest Zbawiciela jest
tajemnicą”. Chrzest Chrystusa jawi się
więc jako moment objawienia się chwały
Bożej wobec ludzi. Poprzez to wydarzenie uświęcenia doznają wody, doznaje Jan
Chrzciciel, doznaje go cały świat, a także
każdy z nas. Blask chwały Boga zaczyna
opromieniać każdego człowieka. Rozpoczyna się to, co odtąd będzie udziałem
każdego chrześcijanina – działanie łaski
chrztu w naszym życiu.
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Gdy Jan wypełniał swe zadanie,
Wszedł do Jordanu Stwórca świata,
By swym obmyciem w jego wodach
Czystość przywrócić nurtom rzeki.

Z kazań św. Grzegorza z Nazjanzu
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. […]
My zaś uczcijmy dzisiaj chrzest Chrystusa,
obchodząc należycie to święto.
Przede wszystkim pozostańcie czyści
i oczyszczajcie się. Bóg przecież niczym
bardziej się nie raduje niż nawróceniem
i zbawieniem człowieka, któremu została
dana cała ta nauka 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, pełniej i wyraźniej jaśniejący
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.
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Nie potrzebował chrztu pokuty
Ten, który zrodził się z Dziewicy,
Lecz przyjął go, by nasze grzechy
Zgładzić przez własne zanurzenie.
Z hymnu L iturgii G odzin

El Greco, Chrzest Chrystusa , X VI w.

W dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego cała
liturgia stara się ukierunkować nasze myśli ku temu wydarzeniu i znakom, które mu
towarzyszyły. Warto jednak najpierw postawić sobie pytanie: Po co właściwie Pan
Jezus dał się ochrzcić? Przecież będąc Bogiem, był absolutnie święty i nie potrzebował żadnego rodzaju oczyszczenia, ani
z winy grzechów, ani uwolnienia od kar.
Odpowiedź można znaleźć na kartach Pi-

sma Świętego. Jezus, powstrzymywany
przez Jana słowami: „To ja potrzebuję
chrztu od Ciebie”, odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Przyznać
trzeba, że jest to jednak odpowiedź zbyt
tajemnicza, zwłaszcza że nie jest to tylko
problem teoretyczny, lecz dotyka rozumienia naszej wiary, dotyczy sensu chrztu,
tajemnicy grzechu i naszego odkupienia.
Warto w takiej sytuacji szukać podpowiedzi u Ojców Kościoła oraz w tekstach liturgicznych modlitw. W cytowanym wyżej
Hymnie Godziny Czytań znajdujemy takie słowa: „Wszedł do Jordanu Stwórca
świata, / By swym obmyciem w jego wodach / Czystość przywrócić nurtom rzeki”.
Tutaj zawiera się istota odpowiedzi Oj-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

7 stycznia – NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
8.00 – za † ojca Waltera w 19. rocznicę śmierci, † matkę Annę, † wujka Erharda, †† ciocie: Agnieszkę i Genowefę, †† dziadków oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
10.30 – za †† rodziców Annę i Gerharda Woźnica, † ich syna Henryka,
†† rodziców Wiktorię i Ludwika Kura, †† Zofię i Agnieszkę Brauner
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
17.00 – nabożeństwo z koncertem kolęd
18.00 – za †† Ilsę i Heinricha Duda oraz †† z rodziny

▪▪ Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Zgodnie
z naszą tradycją pozostawimy jeszcze dekorację bożonarodzeniową i będziemy
śpiewać kolędy aż do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).

8 stycznia – poniedziałek
7.00 – za † Jadwigę Chodurską
9 stycznia – wtorek
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla seniorów i pracowników Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” z okazji 6. rocznicy powstania
10 stycznia – środa
7.00 – za † synową Agatę, † siostrę Hanię i †† szwagrów
11 stycznia – czwartek
7.00 – a †† rodziców Martę i Ericha Kaplik
12 stycznia – piątek
7.00 – za † syna Piotra Przygockiego, † jego ojca, †† babcie i dziadków
z obu stron oraz †† z rodzin Stróżyńskich i Żerkowskich oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
13 stycznia – sobota
18.00 – za † Henryka Makosza w 2. rocznicę śmierci
14 stycznia – NIEDZIELA
8.00 – za † mamę i babcię Łucję Świerad, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
10.30 – za †† rodziców Annę i Józefa Malkusz oraz † matkę Zofię Szewczyk
18.00 – za † męża i ojca Stanisława Skórę w 80. rocznicę jego ziemskich urodzin i w 10. rocznicę śmierci, †† jego rodzeństwo oraz †† z rodzin
Skóra i Gidel

▪▪ Dzisiaj o godz. 17.00 zapraszam serdecznie na nabożeństwo kolędowe, które poprowadzi Schola Dominikańska ze Strzelec Opolskich.
▪▪ W naszej parafii jeszcze przez tydzień będą trwały odwiedziny kolędowe. Dziękując za dotychczasowe spotkania, przypominam plan wizyt na najbliższe dni:
— dzisiaj (7 stycznia), od godz. 14.00 – ulica Sienkiewicza (od początku)
— w poniedziałek (8 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Lipowa (od początku), Roosevelta (od końca);
— we wtorek (9 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Żeromskiego (od końca), Prusa
(od początku);
— w środę (10 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Krótka (od początku), Spokojna
(od początku);
— w czwartek (11 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Dunikowskiego (od początku),
Mickiewicza (od końca);
— w piątek (12 stycznia), od godz. 14.30 – ulica Strzelecka – numery parzyste (od
końca);
— w sobotę (13 stycznia), od godz. 10.00 – ulice: Strzelecka – numery nieparzyste (od końca), Słowackiego (od początku).
— w niedzielę (14 stycznia), od godz. 14.30 – kolęda dodatkowa.
▪▪ W czasie kolędowym kancelaria parafialna jest czynna tylko we wtorki i piątki od
9.00 do 10.00 oraz w sprawach pilnych po Mszach św.
▪▪ W środę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie marianek młodszych.
▪▪ Ogłoszenie Kurii Diecezjalnej: Dzisiaj o godz. 20.00 w Drugim Programie Telewizji Polskiej transmitowany będzie na żywo Charytatywny Koncert Kolęd „Rodzina
Rodzinie. Pomoc dla Aleppo” w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej. Organizatorami inicjatywy są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Telewizja Polska i Caritas Polska. Podczas trwania koncertu prowadzona będzie zbiórka
smsowa na rzecz ofiar wojny w Syrii i mieszkańców zniszczonego miasta Aleppo.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby seminarium duchownego i Kurii Diecezjalnej, zaś w przyszłą niedzielę będzie to tzw. kolekta kolędowa – w całości przeznaczona na figurę Matki Bożej z Nazaretu dla naszego kościoła. „Bóg
zapłać” za złożone ofiary.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

