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Chrzest
żaden prywatny sakrament
Jezus przyjął chrzest publicznie – na
oczach tych wszystkich, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela, by dać
się ochrzcić w wodach Jordanu. Dobrze więc się dzieje, że i w naszych
parafiach chrzest dzieci przestaje być
niejako prywatnym sakramentem, to
znaczy udzielanym w małym kręgu
krewnych i znajomych. To dobrze, że
licznie zgromadzeni wierni na Mszy
Świętej słyszą słowa akceptacji, jakie
Bóg kieruje do przyjmujących
chrzest. To dobrze, że chrzest staje
się znów sakramentem publicznym.
Absurdem przecież byłoby przyjmowanie dzieci do wspólnoty parafialnej, co dokonuje się mocą chrztu, poza parafią!
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14.01.2018

Ten, który poprzedza, czeka
W dzisiejszej Ewangelii to nie Jezus
znajduje się w centrum wydarzeń od samego początku, ale Jan Chrzciciel: płomienny kaznodzieja, prorok, wokół któ-

rego gromadzili się ludzie, którzy mieli nadzieję na zmianę i lepszą przyszłość. Do niego ciągnęli zewsząd, aby przyjąć chrzest w rzece Jordan,
dać się zanurzyć w jego wodach i powstać jako nowy człowiek. Nie chodziło o zwykłe obmycie się z brudów, lecz o kąpiel nawrócenia, pokuty,
aby z czystym sercem stanąć przed Bogiem. Ci, którzy przychodzili do
niego, przypuszczali, że zapewne to właśnie on jest oczekiwanym Mesjaszem. Ale Jan Chrzciciel wiedział, jak jest naprawdę. Wiedział, że to nie
on może ludziom otworzyć niebo, że jego możliwości są ograniczone, że
jest tylko drogowskazem, że jedynie wskazuje na Tego, na którego sam
czeka.

Chrzest początkiem
U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna
wzrastać. (...) Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. Chrzest jest źródłem nowego życia w Chrystusie; z niego wypływa całe życie chrześcijańskie. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1254)
Rola rodziców nie kończy się wraz z udzieleniem dziecku chrztu. Wraz z
nim biorą oni na siebie obowiązek wychowania go w wierze. Chrzest jest początkiem drogi, a celem jest pełne życie w Chrystusie. Nie można więc dziecka nauczyć stawiania tylko pierwszych kroków i zostawić je samo, lecz należy
je prowadzić ku dojrzałej samodzielności. Chrzest jest fundamentem. Nie byłoby sensu kłaść fundament,
a potem zaprzestać budowy, bo wtedy fundament szybko zniknie porośnięty trawą i dzikimi krzewami.
Chrzest jest bramą Kościoła, a celem jest Jego wnętrze, ołtarz. Nie można zatrzymać się w bramie.
Rodzice mają prowadzić dziecko tak, by weszło w głąb Kościoła. Chrzest jest ziarnem wiary zasianym w
glebę serca ludzkiego. Celem jest wzrost tego ziarna, aż do pełnego rozkwitu i wydania wspaniałych owoców. W tej trudnej pracy i trosce rodziców o rozwój życia Bożego w dziecku mają pomagać tzw. rodzice
chrzestni. W przypadku rodziców niewierzących albo tragedii ich śmierci rodzice chrzestni przejmują całość troski o religijne wychowanie dziecka. Gdy nie ma gwarancji, by ktokolwiek stał na straży wzrostu łaski Chrztu św., Kościół nie udziela tego sakramentu, aż do czasu możliwości podjęcia samodzielnej decyzji w tej sprawie przez dziecko.
Chrzest jest konieczny do zbawienia, co znaczy, że zawinione jego pominięcie pociąga za sobą utratę
zbawienia. Czytamy w Ewangelii św. Jana: „Jeśli się kto nie odrodzi z wody i Ducha, nie może wejść do
Królestwa Bożego” (J 3,4). Chrzest może przyjąć każdy człowiek nieochrzczony w stanie życia ziemskiego (nie jest on udzielany zmarłym). U dorosłych wymagana jest dodatkowo właściwa intencja. Szafarzem,
udzielającym chrzest, może być każdy człowiek, który spełnia dwa warunki: wzbudza w sobie intencję dokonania tego, co Kościół czyni w tym obrzędzie oraz dokona odpowiednich czynności: polewając głowę
(zanurzając lub kropiąc) wodą, wypowie słowa: „Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
W sytuacjach wyjątkowych łaski Chrztu św. można dostąpić na drodze pragnienia go (chrzest pragnienia) lub przez śmierć męczeńską poniesioną za wiarę (chrzest krwi). Chrzest pragnienia jest stanem dyspozycji człowieka, który chciałby spełnić wszystko, co jest konieczne do zbawienia, gdyby tylko te warunki
poznał. Uzasadniają to słowa Jezusa skierowane do grzesznicy: „Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała” (Łk 7, 47) oraz do Dobrego łotra (św. Dyzma): „Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43). Przy chrzcie krwi muszą być spełnione trzy warunki: jest to udręczenie z natury śmiertelne
(nie np. zranienie, które w wyniku długiej choroby doprowadza do śmierci); za wiarę, tj. za osobę Chrystusa, religię, w obronie cnoty chrześcijańskiej; cierpliwie znoszone (nie np. z bronią w ręku, w walce). Uzasadniają go słowa Jezusa: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja
przed Moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32). Nazwa „chrzest” odnosi się do głównego obrzędu,
przez który jest on wypełniany.
Chrzcić (gr. baptizein) oznacza bowiem „zanurzyć, pogrążyć”. „Zanurzenie” w wodzie jest znakiem pogrzebania w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17; Ga 6,15). Św. Grzegorz z Nazjanzu (330-390 r.), biskup Konstantynopola, w „Mowach”
przypomina różne nazwy chrztu: „Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym,
pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. »Darem« ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie
przynoszą; »łaską« - ponieważ jest dawany, nawet tym, którzy zawinili; »chrztem« - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; »namaszczeniem« - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); »oświeceniem« - ponieważ jest jaśniejącym światłem; »szatą« - ponieważ zakrywa nasz wstyd;
»obmyciem« - ponieważ oczyszcza; »pieczęcią« - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga.”

Porządek nabożeństw
07.01.2018 – 14.01.2018

niedziela 7 stycznia 2018 – C
P
07:30 Za zm. Henryka i Helenę Górecki, Floriana i Elżbietę Kichniawy, Agnieszkę Kirchniawy, Józefa i Jadwigę Krybus, zm. dzieci, Wiktora i Martę Górecki, Marię i Franciszka Kusidło, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
09:00 Za zm. rodziców Jadwigę i Jerzego Pater, Józefa Szryt oraz za zm. z pokrewieństwa Pater, Reichel, Szryt, Mrozek.
10:30 Za zm. rodziców Marię i Wilhelma Muszalik, córkę Krystynę, Annę i Alfonsa Przybyła, Anielę i Henryka Rzytki, Józefa Wycisk, Maksymiliana
Mika, zm. z pokrewieństwa Muszalik, Przybyła i dusze w czyśćcu cierpiące.
poniedziałek 8 stycznia 2018 – Dzień powszedni
07:00 Intencja wolna ………………………………….….……………………….
wtorek 9 stycznia 2018 – Dzień powszedni
07:00 Intencja wolna ……………………………………….……………………..
środa 10 stycznia 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Małgorzatę i Józefa Foltys, córkę Reginę, synów Bernarda i Henryka, rodziców, rodzeństwo z obu stron i za zm. z pokrewieństwa.
czwartek 11 stycznia 2018 – Dzień powszedni
07:00 Intencja wolna ……………………………………………………………...
piątek 12 stycznia 2018 – Dzień powszedni
07:00 Intencja wolna ………………………….………...………………………...
sobota 13 stycznia 2018 – Dzień powszedni
08:00 Za zm. Oswalda Bombelek w 1. rocznicę śmierci.
niedziela 14 stycznia 2018 – II Zwykła
08:00 Za zm. Henryka i Annę Filip, rodziców rodzeństwo, Agnieszkę Jendrzejczyk, zm. dziadków z 4 stron, Jana Wrazidło i zm. z pokrewieństwa PaterFilip-Cienskowski-Wrazidło-Franiczek.
10:30 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Adelajdy Mika z okazji 80.
rocznicy urodzin.

Informacje duszpasterskie
07.01.2018 – 14.01.2018

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W
przyszłą niedziele kolekta na opał. W Uroczystość Objawienia Pańskiego
(Trzech Króli) na misje zebraliśmy 1152,75 PLN i 0,20 € Serdeczne Bóg
zapłać wszystkim hojnym ofiarodawcom.
Dzisiejsza niedziela kończy liturgiczny Okres Bożego Narodzenia. Od jutra rozpoczyna się Okres Zwykły, który będzie
trwał do Środy Popielcowej (14. lutego). Dekoracje bożonarodzeniowe i śpiew kolęd będą nam jednak tradycyjnie towarzyszyły do święta Ofiarowania Pańskiego (2. lutego).
Dzięki kolejnemu sponsorowi mogliśmy wymienić reflektory w prezbiterium na energooszczędne LED. W ten sposób mogliśmy zakończyć wymianę źródeł światła w kościele. W imieniu nas wszystkich: Bóg zapłać!
Rady Sołeckie i Rada Parafialna serdecznie zapraszają na wyjazd do Katowic w dniu 10.01.2018 r. o godz. 8.00 W programie: ruchoma szopka, grób ojca Mikołaja Walacha, zwiedzanie dzielnic Giszowiec i Nikiszowiec. Koszt 35 zł. Zapisy u
Pań: Krystyny Gawlik, Sylwii Kitel, albo Heleny Ploch.
Dla tych, którzy nie mogą przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie, będzie kolęda dodatkowa w niedzielę, 21 stycznia, od godz. 15:00. Proszę o
zgłoszenia w zakrystii albo kancelarii parafialnej.
Tradycyjnym zwieńczeniem Akcji Kolędników Misyjnych
2018 w parafiach będzie 13. Prezentacja Kolędników Misyjnych, zaplanowana na 3 lutego 2018 r. roku o g. 10.00 w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu
przy ul. Drzymały l. Zgłoszenia grup są przyjmowane bezpośrednio w
Wydziale Duszpasterskim Diecezji Opolskiej do dnia 25 stycznia 2018 r.
Można to też uczynić za moim pośrednictwem.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie bezpośrednio po Mszach św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy
posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek. W przyszły piątek (12.01, godz.
18:00) Kiszka Karina, Wowrek Katarzyna, Wowrek Teresa, Mraczny Beata, Gąsior Marcelina i Korycik Helena; a w piątek za 2 tygodnie (19.01,
godz. 18:00) Korycik Michaela, Bajerska Danuta, Jaskóła Sabina, Ćwirta
Marzena, Plura Krystyna i Klima Małgorzata.

