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Niedziela Chrztu Pańskiego

LITURGIA SŁOWA
Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Dz 10,34-38; Mk 1,6b-11
Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem
godzien, aby się schylić i rozwiązać
rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem
was wodą, On zaś chrzcić was będzie
Duchem Świętym. W owym czasie
przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei
i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.
W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał
rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba
odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.
– Oto słowo Pańskie.

7 stycznia 2018 r.

Chrzest Jezusa oznacza Jego
ujawnienie się przed światem,
początek publicznej misji. Jest
to też znak namaszczenia Duchem Świętym, które miało się
stać
udziałem
wszystkich
ochrzczonych w Jego imię. Syn
Boży staje w tłumie grzeszników, solidarny z nimi, gotowy
dzielić ich los. Dzięki Niemu ci
sami grzesznicy mocą Ducha
stają się synami i córkami Boga,
podobnymi do Niego, wyzwolonymi od zła.
ks. Jarosław Januszewski,
Oremus

CHRZEST PAŃSKI
W ósmym dniu po uroczystości
Narodzenia Pana Jezusa Kościół
obchodzi uroczystość Boskiego
Macierzyństwa
Najświętszej
Maryi Panny. W niedzielę po
uroczystości Objawienia Pańskiego Kościół ukazuje nam nową tajemnicę wiary – Chrzest
Pana Jezusa w Jordanie.
Opis Chrztu Pana Jezusa zostawili nam wszyscy trzej ewangeliści.
Najszczegółowiej to wydarzenie
zrelacjonował św. Mateusz:
„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei
nad Jordan do Jana, żeby przyjąć
chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja
potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie?». Jezus mu
odpowiedział: «Pozwól teraz, bo
tak godzi się nam wypełnić

wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus
ochrzczony został, natychmiast
wyszedł z wody. A oto otworzyły
Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i
przychodzącego na Niego. A głos
z nieba mówił: «Ten jest mój Syn
umiłowany, w którym mam upodobanie»".
Epizod ten z życia Pana Jezusa
musi być szczególnej wagi, skoro
Kościół wyróżnił go osobnym
świętem. Składa się na to kilka
czynników. Od tego uroczystego
aktu Chrystus Pan rozpoczął misję
nauczycielską. Miał wtedy trzydzieści lat, gdyż dopiero od tego
wieku zwyczaj żydowski pozwalał
występować publicznie przed ludem i nauczać. Uważano, że od

trzydziestu lat rozpoczyna się pełnia dojrzałości męskiej. Mówimy o
mężczyznach, gdyż kobiety nie
miały prawa zabierać głosu publicznie.
Misję Chrystusa Pana potwierdził
z nieba Bóg Ojciec, dając Mu
świadectwo, że jest On faktycznie
Synem Bożym i ma prawo przemawiać w imieniu Boga. Sam Bóg
Syna swojego z tą misją wysyła.
Mamy też pierwsze 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 (epifania trynitarna). Skąd jednak wiemy, że gołębica nad Chrystusem symbolizowała Ducha Świętego? Wyjaśnia

nam to w swojej Ewangelii św. Jan
Apostoł:
„Jan (Chrzciciel) dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który
jak gołębica zstępował z nieba i
spoczął nad Nim». Ja Go przedtem
nie znałem, ale Ten, który mnie
posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym
ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym,
który chrzci Duchem Świętym». Ja Go ujrzałem i daję
świadectwo, że On jest Synem
Bożym".
W tekście powyższym św. Jan
tłumaczy zasadniczą różnicę
pomiędzy chrztem Jana Chrzciciela a Chrztem Chrystusa. Jezus Chrystus „chrzcił Duchem
Świętym", udzielał Ducha
Świętego, przez swój Chrzest życie Boże, łaskę uświęcającą. Natomiast Jan udzielał chrztu „wodą", czyli symbolicznym aktem
pokuty i pragnienia oczyszczenia
duchowego. Był więc psychicznym nastawieniem i przygotowaniem do Chrztu sakramentalnego,
którego miał odtąd udzielać Jezus
Chrystus. Jan Chrzciciel wyraźnie
zaznacza
różnicę
pomiędzy
chrztem, którego on udzielał, a
Chrztem Chrystusa: „Ja was
chrzczę wodą dla nawrócenia... On
was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem".
Czy wszyscy obecni wtedy nad
Jordanem widzieli Ducha Świętego i czy wszyscy słyszeli głos Boga Ojca? Tekst narzuca, że z całą
pewnością świadkiem epifanii
Trójcy Najświętszej był św. Jan
Chrzciciel.

Jak wiemy z Ewangelii św. Łukasza, święty Jan Chrzciciel był
synem św. Elżbiety, krewnej Maryi. Przy chrzcie Chrystusa Pana
poznał Go po raz pierwszy.
Utwierdzają nas w tym, jego własne słowa: „Ja Go przedtem nie
znałem, ale Ten, który mnie posłał,
abym chrzcił wodą, powiedział do
mnie: «Ten, nad którym ujrzysz
Ducha zstępującego i spoczywają-

cego nad Nim, jest Tym, który
chrzci Duchem Świętym»".
Bardzo dokładny w informacji,
św. Jan Apostoł podaje nam nawet
miejsce, gdzie miał być Pan Jezus
ochrzczony: „Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu,
gdzie Pan udzielał chrztu".
Jako dawną Betanię Zajordańską
(była bowiem także Betania Przedjordańska w oddaleniu od Jerozolimy ok. 3 km, gdzie mieszkał Łazarz z Marią i Martą) wskazuje się
dzisiejsze Chirbet el Medesz, gdzie
znajduje się potok, wpływający do
Jordanu, mający wodę nawet w
upalne lata. Tu według biblistów
miał się ukrywać kiedyś św.
Eliasz. Tu miał osiemset lat po nim
wystąpić Eliasz II, Jan Chrzciciel.
W pobliżu Jordan jest bardzo płytki, tak że tędy właśnie prowadził
szlak ze wschodu na zachód. Wy-

korzystał tę dogodną sytuację brodu św. Jan, aby zwiastować Mesjasza i przygotować na Jego przyjście serca ludzkie.
Wypada jeszcze zadać sobie pytanie, dlaczego Chrystus Pan
chciał przyjąć z rąk Jana chrzest
pokuty. Przecież sam nie miał ani
skazy grzechu. Kiedy zdecydował
się przyjąć na siebie ogrom grzechów świata, w konsekwencji
przed swoim publicznym wystąpieniem chciał przyjąć to
symboliczne oczyszczenie, zanim je faktycznie nie uskutecznił na drzewie krzyża. Chrzest,
którego udzielał św. Jan, był
zapewne przez zanurzenie. Tę
formę przyjął także Chrystus
przy swoim Chrzcie. Kościół
Wschodni do dnia dzisiejszego
tę formę zachował. Kościół Zachodni ze względów praktycznych
od średniowiecza wprowadził
Chrzest przez polewanie. Istotą
bowiem Chrztu świętego jest zetknięcie katechumena z wodą, która jest materią konieczną i znakiem
łaski uświęcającej.
Można by zadać jeszcze jedno
pytanie: Skąd św. Jan wpadł na
pomysł, aby w taki właśnie sposób
udzielać chrztu. Rytualne obmywania były znane w starożytności
u wielu ludów. Był to zewnętrzny
znak wewnętrznej odmiany, żalu
za popełnione grzechy i gotowości
zadośćuczynienia za nie. Był to
krzyk tęsknoty duszy, aby Bóg w
swoim miłosierdziu oczyścił ją z
win, jak woda oczyszcza ciało z
brudu zewnętrznego, materialnego.
Za: listurgia.wiara.pl

ROK 2018 – ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
Chcemy przypomnieć dzieło tego
nadzwyczajnego młodego człowieka, pełnego ideałów, których
nie porzucał z dnia na dzień, ale
konsekwentnie je realizował –
mówi abp Stanisław Gądecki, nawiązując do decyzji KEP, aby patronem najbliższego roku liturgicznego uczynić świętego Stanisława Kostkę.

Jak wyjaśnia w rozmowie z KAI
przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, wybór św. Stanisława Kostki na patrona najbliższego roku liturgicznego, motywowana jest przypadającą w przyszłym roku 450. rocznicą śmierci
młodego jezuity i Synodem Biskupów nt. “Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”, zaplanowa-

nym na październik 2018 r. Rok
św. Stanisława Kostki i przygotowanie listu, poświęconego temu
świętemu – to propozycje, z którymi wystąpił płocki ordynariusz
bp Piotr Libera, które zaaprobowali w sobotę polscy biskupi.
– Diecezja płocka jest żywo zaangażowana w kult św. Stanisława
Kostki, m.in. poprzez pielgrzymo-

wanie do miejsca jego urodzin w
Rostkowie, ale chodzi nam o coś
większego, o pewną akcję ogólnopolską, która przypomniałaby dzieło tego nadzwyczajnego młodego
człowieka, pełnego ideałów, których nie porzucał z dnia na dzień,
ale konsekwentnie je realizował i
uparcie szedł do celu, który sobie
wyznaczył – wyjaśnia abp Gądecki. Jak dodaje, nie tylko odwaga i
wytrwałość świętego, ale też jego
wyjątkowa maryjna pobożność robiły ogromne wrażenie na jemu
współczesnych i może inspirować
współczesną młodzież.
Maryjność św. Stanisława Kostki
może też być inspiracją dla młodzieży, która przygotowuje się do
Światowych Dni Młodzieży w Panamie, tym bardziej, że papież
Franciszek ogłosił Matkę Bożą patronką trwających przygotowań i
samego spotkania.
W polskim Kościele obchodzy
był rok św. Brata Alberta, który
10 stycznia –

KATECHIZM
KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO

zakończył się 25 grudnia 2017 r.
Biskupi obradujący w Lublinie w
ramach 377. Zebrania Plenarnego
KEP zadecydowali, że rok 2018 r.
będzie przeżywany pod patronatem św. Stanisława Kostki.
Za: ekai

ŚW. GRZEGORZ Z NYSSY

Grzegorz urodził się w 335 r.
w Cezarei Kapadockiej. Jego ojciec był retorem w szkole wymowy. Był młodszym bratem św. Bazylego, którego przypominał wyglądem zewnętrznym. Chrzest
przyjął jako młodzieniec. Po ojcu
obrał sobie zawód retora i wstąpił
w związek małżeński.
Po śmierci małżonki poświęcił
się ascezie. Za namową św. Bazylego przyjął święcenia kapłańskie i
wstąpił do założonego przez niego
klasztoru położonego nad Morzem
Czarnym. Stamtąd powołano go w
roku 371 na biskupa Nyssy
(obecnie Nevsehir w Turcji). W
380 roku został wybrany metropolitą Sebasty (współcześnie Sivas).
Grzegorz znany był jako żarliwy
kaznodzieja i interpretator Słowa
Bożego. Uczestniczył w Soborze
w Konstantynopolu (381 r.), gdzie
był głównym autorem słów uzupełniających Nicejski Symbol
Wiary, dotyczących nauki o Duchu
Świętym. Sobór ten nazwał Grzegorza "filarem Kościoła". Dla po-

tomnych pozostał w pamięci jako
człowiek otwarty i miłujący pokój,
współczujący biednym i chorym.
Był jednym z najwybitniejszych
teologów Kościoła Wschodniego.
Jego pisma wyróżniają się subtelnością filozoficzną. Od Orygenesa
zapożyczył alegoryczną metodę w
interpretacji Pisma świętego. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę
pism religijnych, m.in. ascetycznych i mistycznych, oraz komentarzy biblijnych. Papież św. Pius V
(+ 1572) zaliczał go do doktorów
Kościoła wschodniego, choć na

917 "Wyrosły niby na drzewie,
które się cudownie i bujnie
rozkrzewiło na Pańskiej z danego przez Boga zalążka, rozmaite formy życia samotnego
lub wspólnego, rozmaite rodziny zakonne, które pomnażają to, co służy zarówno pożytkowi ich członków, jak i dobru
całego Ciała Chrystusa".
918 "Już od początku byli w
Kościele zarówno mężczyźni,
jak i niewiasty, którzy chcieli
przez praktykę rad ewangelicznych z większą swobodą iść za
Chrystusem i wierniej Go naśladować, prowadząc na swój
sposób życie Bogu poświęcone.
Wielu spośród nich, z natchnienia Ducha Świętego,
prowadziło życie pustelnicze
lub tworzyło rodziny zakonne,
które Kościół chętnie objął swą
powagą i zatwierdził".
919 Biskupi powinni zawsze
starać się rozpoznawać nowe
dary życia konsekrowanego
powierzane przez Ducha Świętego Jego Kościołowi; zatwierdzanie nowych form życia konsekrowanego jest zarezerwowane Stolicy Apostolskiej.
żadnej oficjalnej liście doktorów
Kościoła Grzegorz nie figuruje.
Św. Grzegorz z Nyssy razem z
bratem św. Bazylim i przyjacielem
św. Grzegorzem z Nazjanzu nazywani są ojcami kapadockimi.
Zmarł w wieku ok. 60 lat w dniu
10 stycznia ok. 395 roku.
W ikonografii św. Grzegorz
ukazywany jest jako grecki biskup.
Trzyma ewangeliarz w lewej ręce,
a prawą ma wyciągniętą w geście
błogosławieństwa. Zazwyczaj jest
przedstawiany ze św. Bazylim, od
którego ma krótszą brodę i bardziej siwe włosy.

PAPIEŻ FRANCISZEK POWIEDZIAŁ
Niech Nowy Rok będzie czasem pokoju, spełnionych nadziei, obfitującym w Boże dary i opiekę Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - życzył papież Polakom obecnym na pierwszej
w 2018 audiencji ogólnej w Watykanie.
Oto słowa Ojca Świętego skierowane do pielgrzymów polskich:
Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą audiencję Polaków. Życzę wam wszystkim szczęśliwego i pomyślnego Nowego Roku. Niech będzie on dla Was, dla Waszych rodzin,
bliskich, dla wszystkich żyjących w kraju i za granicą, dla całej Waszej Ojczyzny – czasem pokoju, spełnionych nadziei, obfitującym w Boże dary i opiekę Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Niech Chrystus, Bóg Mocny,
Książę Pokoju narodzony w Betlejem, przenika Wasze serca swą obecnością i Wam błogosławi. Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus.

MODLITWA NA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty podczas chrztu Chrystusa w
Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Ten, na którego zstąpił Duch
Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze trwały
w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

OGŁOSZENIA
Wizyta duszpasterska:
Poniedziałek – 8 stycznia: ul. Dzielna 1, 2, 3A, 4, 5;
Wtorek – 9 stycznia: ul. Dzielna 6, 7, 7A;
Środa – 10 stycznia: ul. Dzielna 7B, 8, 9;
Czwartek – 11 stycznia: ul. Dzielna 9A, 11, 11A, 12;
Piątek – 12 stycznia: ul. Dzielna 13, 15, 15A, 17;
Początek wizyty duszpasterskiej o godz. 16.00.
Ofiary przeznaczamy na remont naszego kościoła.
Serdecznie dziękujemy za ofiary przeznaczone na remont naszego kościoła.
Spotkanie Róż Różańcowych Rodziców – dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 w Kaplicy
Matki Bożej.
Spotkanie Koła Żywego Różańca – dziś o godz. 17.00 w kaplicy Matki Bożej.
Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 18.00.
Zapraszamy dzisiaj na koncert o godz. 14.00. W programie Kolędy Polskie i fragmenty
Oratorium na Boże Narodzenie Jana Sebastiana Bacha.
Konto parafii św. Augustyna: 56 1240 2063 1111 0010 0087 4213
Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki parafialnej. Ofiarodawcom i Czytelnikom
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Redagują: ks. prał. Walenty Królak, ks. Adam. www.swaugustyn.pl
Przygotowanie i druk polecają się, tel. 512 663 968

