nem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem. Żą
daj ode mnie, a dam Ci narody w dziedzic
two i w Twoje posiadanie krańce ziemi”.
W dniu chrztu Jezus zostaje intronizo
wany na Króla Wszechświata. „W którym
mam upodobanie” oznacza, że jedyną siłą
tego Króla będzie miłość Jego Ojca, którą
uosabia i którą promieniuje. Poprzez ta
jemnicę swego chrztu Chrystus ustalił
ścisły związek pomiędzy zanurzeniem
w wodzie i zstąpieniem Ducha. Zanurze
nie staje się znakiem sakramentalnego
daru Ducha Świętego. Od tego dnia dla
każdego człowieka, który zostanie zanu
rzony w wodzie w imię Ojca i Syna, i Du
cha Świętego, otwiera się niebo i Duch
bierze we władanie nowego syna Bożego.
Jezus nie znosi starego obrzędu chrztu
przez zanurzenie. Przeciwnie, dopełnia
go: zachowuje chrzest z wody oraz jego
aspekt oczyszczenia i nawrócenia, a za
razem ustanawia chrzest w Duchu Świę
tym, który sprawia, że rodzimy się do
nowego życia. Dopiero gdy zostaniemy
oczyszczeni i niebiosa, które dotychczas
przez grzech Adama i Ewy były dla nas
zamknięte, nam wybaczą, otworzą się
one na nowo i będziemy mogli przyjąć
chrzest w Duchu Świętym. Wszystko jed
nak naprawdę dopełni się w chwili Pa
sji, gdy na krzyżu z przeszytego włócz
nią boku wypłynie krew i woda. Ta woda
i krew nie zostają wylane jeden raz,
ale w pewnym sensie wypływają co
dziennie w Kościele, gdyż symbolizują
wodę, z której otrzymujemy chrzest,
i krew w kielichu eucharystycznym.
Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje
na 5 zasadniczych skutków sakramentu
chrztu. Są nimi: uwolnienie od grzechu
pierworodnego, synostwo Boże, wszcze

pienie w Jezusa Chrystusa, wszczepienie
w Kościół święty oraz udział w posłannic
twie Chrystusa i Kościoła.
W kręgu naszej kultury większość ludzi
otrzymuje chrzest zaraz po urodzeniu.
Fakt ten – dobitniej jeszcze niż chrzest
dorosłych – świadczy o tym, że nowe
życie i przynależność do społeczności
wierzących są niezasłużonym przez nas
darem Boga. Przy chrzcie dzieci można
jednak przeoczyć coś bardzo ważnego,
mianowicie to, że chrzest i wiara należą
do siebie nierozdzielnie. Przyjęcie chrztu
pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek
ochrzczony winien żyć inaczej niż nie
ochrzczony, bowiem dla niego miarą ży
cia stał się Jezus. Chrzest nie może być
więc tylko wydarzeniem z przeszłości.
Sakrament ten stawia przed nami zada
nie nieustannego upodabniania się do Je
zusa. Dla chrześcijanina oznacza to przy
jęcie tego, co Jezus nakazuje: uznawania
potrzeb bliźnich za swoje, stawania po
stronie cierpiących i słabych, szukania
woli Bożej w każdym zdarzeniu i jedno
czenia się przez miłość z Bogiem.
Przynajmniej raz w ciągu roku, w Wigilię
paschalną, chrześcijanie odnawiają przy
rzeczenia złożone na chrzcie św. Wyrze
kają się wszystkiego, co sprzeciwia się
Bogu, wyrzekają się zła i wyznają wiarę
w Boga, który pragnie zbawienia ludzi.
Wierzą, że On ich z powrotem przyjmie,
chociaż zawiedli i zapomnieli o chrzcie,
źródle i fundamencie ich życia. Tym sa
mym dodają sobie odwagi do życia w du
chu wiary chrześcijańskiej. Szczególną
okazją do refleksji nad chrztem mogą być
również imieniny. Patron, którego imię
otrzymaliśmy na chrzcie, powinien być
dla nas wzorem chrześcijańskiego życia.

R. II: 2015, nr 2 (67)
Objawienie się Pana Jezusa nad Jorda
nem jest nie tylko Jego pierwszym pu
blicznym pojawieniem się, ale też po
czątkiem wielkiej misji. Tego dnia coś
ważnego objawiło się ludowi Izraela,
jeśli chodzi o tożsamość Jezusa. Wszy
scy obecni usłyszeli z niebios głos sa
mego Ojca, który zwraca się do Syna.

11 stycznia 2015 r.

„(…) 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»”. Określenie „Tyś jest mój
Syn” odpowiada słowom wypowiada
nym podczas intronizacji króla, którego
opis odnajdujemy w Psalmie 2: „Tyś Sy

Annibale Carracci, Chrzest Chrystusa , XVI w.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

11 stycznia – Niedziela III po Narodzeniu Pańskim — święto chrztu pańskiego
8.00 – za † męża Szymona Miedza, †† rodziców i teściów, † brata Teodora
oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Rudolfa
z okazji 50. rocznicy ślubu i o opiekę Bożą dla całej rodziny
18.00 – za † Helenę Pancerz w 20. rocznicę śmierci, † jej męża Jana, † syna
Zdzisława oraz †† z rodziny

▪▪ Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii
Kościoła rzymskokatolickiego. Zgodnie z naszą tradycją pozostawimy jeszcze dekorację bożonarodzeniową i będziemy śpiewać kolędy aż do 2 lutego. W naszej
parafii jeszcze przez tydzień będą trwały odwiedziny kolędowe. Dziękując za dotychczasowe spotkania, przypominam plan wizyt na najbliższe dni:
— dzisiaj (11 stycznia), od godz. 14.00 – ulica Strzelecka – numery parzyste (od
ostatniego numeru)
— w poniedziałek (12 stycznia), od godz. 15.00 – ulica Strzelecka – numery nieparzyste (od ostatniego numeru)
— we wtorek (13 stycznia), od godz. 15.00 – ulica Katowicka – numery parzyste
— w środę (14 stycznia), od godz. 15.00 – ulica Katowicka – numery nieparzyste
— w czwartek (15 stycznia), od godz. 15.00 – ulica Żymierskiego
— w piątek (16 stycznia), od godz. 15.00 – ulica Wolności – numery nieparzyste
— w sobotę (17 stycznia), od godz. 10.00 – ulice: Wolności – numery parzyste,
Dunikowskiego.
▪▪ W związku z odwiedzinami kolędowymi nie będzie dziś Nieszporów.
▪▪ Dzisiaj o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
w auli domu katechetycznego przy kościele św. Antoniego.
▪▪ W sobotę przypada wspomnienie św. Antoniego (opata i pustelnika żyjącego
na przełomie III i IV w.) oraz 18. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.
▪▪ W przyszłą niedzielę 18 stycznia o godz. 17.00 serdecznie zapraszam na nabożeństwo kolędowe, które poprowadzi miejscowy zespół muzyczny „Dobra Nowina”.
▪▪ Za tydzień obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy oraz rozpoczyna się
Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
▪▪ Grupa Przyjaciół Misji organizuje wyjazd w dniu 27 stycznia na Jasełka do teatru
w Cieszynie. Koszt 50 zł. Zapisy w zakrystii.
▪▪ Spotkanie organizacyjne dla pielgrzymów udających się w maju do Wilna do Matki
Bożej Ostrobramskiej odbędzie się 28 stycznia (środa) o godz. 18.40 w auli Domu
Katechetycznego przy parafii św. Antoniego. Organizatorzy proszą o przygotowanie zaliczki w wysokości 300 zł.
▪▪ Z racji odwiedzin duszpasterskich kancelaria parafialna będzie czynna tylko we
wtorek, środę i piątek od 9.00 do 10.00.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś w przyszłą niedzielę będzie to tzw. kolekta kolędowa. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

12 stycznia – poniedziałek
7.00 – za † syna Piotra Przygockiego w 19. rocznicę śmierci, † jego ojca,
†† babcie z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
13 stycznia – wtorek
7.00 – za † Dawida Truch, † jego dziadka Waltera, †† rodziców Marię i Jana
Ochlast
14 stycznia – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji pracowników
i seniorów Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka”
15 stycznia – czwartek
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodzin Kowolik
i Prysak
16 stycznia – piątek
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty i Damiana
Mandala z okazji 20. rocznicy ślubu i o opiekę Bożą dla całej rodziny
17 stycznia – sobota — wspomnienie św. Antoniego, opata
18.00 – za † Antoniego Gorzel w 70. rocznicę urodzin
18 stycznia – Niedziela II Zwykła
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji 70. rocz
nicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za † Jana Brączka w 3. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny
17.00 – nabożeństwo kolędowe
18.00 – za † Annę Luboń oraz †† z rodzin Luboń i Cebulski

Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; www.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

