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Bliżej Biblii…NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Pierwszym aktem życia publicznego Chrystusa jest Jego chrzest. Bóg chce  
być ochrzczony przez człowieka, Pan przez sługę. Dziwią się temu – ja  
obrazowo podaje brewiarz – wody Jordanu. Pan Jezus chce być solidar-

ny z ludźmi, do których stał się podobny przez urodzenie; chce się poddać temu 
obrzędowi pokutnemu, aby zadośćuczynić swemu Ojcu za nasze grzechy. Podczas 
tego obrzędu niebo otwiera się nad Jezusem i Bóg Ojciec sam objawia Bożą naturę 
Jezusa, Jego Boże synostwo. Duch Święty zaś, objawiający się w postaci gołębicy, 
uświęca moment chrztu i rozpoczęcie przez Chrystusa życia publicznego. Po raz 
pierwszy w dziejach ludzkości mamy wyraźne objawienie Trójcy Świętej. 

Drogi Przyjacielu! Dzisiejsza uroczystość przypomina nam najważniej 
szy moment naszego życia: chwilę naszego chrztu. Przez chrzest stali 
śmy się dziećmi Bożymi, braćmi Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. 

Zostaliśmy włączeni we wspólnotę życia z Bogiem. Czy Bóg o mnie może po-
wiedzieć, że jestem Jego umiłowanym Synem? Zastanów się! A może Bóg Ojciec 
powinien się takiego syna wstydzić?

Ewangelia: Mt 3, 13 – 17 
A gdy Jezus został ochrzczony, na-
tychmiast wyszedł z wody. A oto 
otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Du-
cha Bożego zstępującego jak gołębicę 
i przychodzącego na Niego.

Życie wiary zaczyna bić, niby 
źródło, podczas chrztu, a życie 

chrześcijanina jest jak potok płynący 
do morza. Może ono stać się rwącą 
rzeką albo maleńką strużką, albo 
zupełnie zaniknąć. Gdy przestaję 

płynąć, poruszać się, nie wzbudzam 
też żadnej fali. 

Podczas dzisiejszej uroczystości 
wspominamy chrzest Jezusa dokonany 
przez Jana Chrzciciela w wodach Jor-
danu. Chociaż Jezus nie posiadał żadnej 
zmazy, zechciał poddać się obrzędowi 
oczyszczenia, tak samo jak poddał się 
innym obowiązującym Go przepisom 
prawa. Stawszy się człowiekiem, poddał 
się prawom, które rządzą życiem ludz-
kim i prawom, które rządziły narodem 
izraelskim, wybranym przez Boga do 
przygotowania drogi Odkupicielowi. Jan 
z przekonaniem pełnił swoją misję pro-
rokowania i rozbudzania wielkiego ruchu 
nawracania jako bezpośredniego przygo-
towania do królestwa mesjańskiego. 

Święty Augustyn powiada, że Pan 
zechciał się ochrzcić, „by swą pokorą po-
twierdzić to, co było dla nas konieczne”. 

Przez chrzest Jezusa został przygo-
towany nasz chrzest. Pan określił stop-
niowo jego elementy i jako powszechnie 
obowiązujące prawo ogłosił w dniu 
Wniebowstąpienia. 

Na chrzcie świętym otrzymujemy 
wiarę i łaskę. Dzień ten jest najważniej-
szym dniem naszego życia. Podobnie 
jak „zeschła ziemia nie da plonu, jeżeli 
nie otrzyma wody, tak również my, któ-
rzy byliśmy uschłym pniem, nigdy nie 
wydalibyśmy owoców życia bez tego 
deszczu podarowanego z góry.” Zanim 
otrzymaliśmy chrzest, bramy niebios były 
przed nami zamknięte i nie mieliśmy żad-
nej możliwości wydania najmniejszego 
nadprzyrodzonego owocu. 

Jezus związał z chrztem świętym nad-
przyrodzony dar oczyszczania ludzkiej 
natury i wyzwolenia jej od tego grzechu, 
z którym się narodziliśmy. Woda chrzciel-
na działa w sposób rzeczywisty, tak jak 
woda naturalna – obmywa i oczyszcza 
z wszelkiej skazy i nieczystości.         

Wielkość Chrztu!

Ks. SylwesterKs. Sylwester

Chrzest 
jest…

 …tylko początkiem
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Dnia 06.I.2002 r. w Naszej Parafii 
odbyła się premiera jasełek. Głównym 
organizatorem były: Ula Czarnecka 
i Magdalena Sekuła. Jasełka rozpo-
częły się o godzinie 17.00 w Kaplicy 
św. Rodziny. Nad wykonaniem mu-
zyki i wokalu czuwali: ks. Sylwester 
Fiećko SAC, Dominik Karbarz, oraz 
Nina Rybińska. Na spektakl przybyła 
bardzo duża ilość widowni. W tym 
roku było bardzo dużo chętnych do 
udziału w tych jasełkach.  Przygo-
towania rozpoczęły się na początku 
grudnia.

,,Mali aktorzy” po spektaklu zbie-
rali pieniądze, które zostaną przezna-
czone na wyjazd dla dzieci grających 
w przedstawieniu. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do przygotowania przedstawienia. 
Wszystkich chętnych, chcących zoba-
czyć jasełka zapraszamy na kolejne 
wystawienia Narodzenia Zbawiciela 
w tą niedzielę. Próby odbywały się 
głównie w piątki i soboty. Każda 
próba trwała około 1 godziny. Głów-
ne postacie w jasełkach to: Józef i  
Maryja . Pozostali aktorzy to m. in.: 
król Herod, śmierć, diabły, pasterze, 
pasterki, gospodarze, anioły, sługa 
Heroda, trzej królowie, kapłan i 
narrator. Każda scena zaczynała się 
ciemnością, ale nie dlatego że światła 
zgasły, ale dlatego, że nie narodził 
się jeszcze Nasz Zbawiciel. Każdy 
z uczestników musiał przygotować 
sobie sam strój, w którym później 
występował. Naszym zdaniem jasełka 
te wypadły bardzo dobrze, ponieważ 
aktorzy byli wspaniale przygotowani, 
a odbyło się to dzięki głównym orga-
nizatorom, za co z całego serca ,,mali 
aktorzy ‘’ DZIĘKUJĄ.

opr. Paweł Rabijewski 
i Marek Gos

J a se łka… Jasełka… Jasełka

pasterze
wypatrują
gwiazdę

czarny
diabeł

aniołowie 
zwiastują pasterzom

chór anielski

herod gości 
trzech króli

herod 
chce 

śmierci 
wszyst-
kich nie-
mowląt

reżyserki

wszyscy 

dary 
trzech 
króli

Maryja 
i „Mały”

akompaniament

 herod 
i

śmierć
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W kościele jest jeszcze szopka. Choinki 
otaczają ołtarz. Jeszcze śpiewamy kolędy. 
A już w pierwszą niedzielę po uroczystości 
Objawienia Pańskiego czytamy nie o małym 
Jezusie nowonarodzonym, ale o bardzo waż-
nym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa. 
Jezus opuścił swój dom rodzinny i udał się 
nad rzeką Jordan, aby przyjąć chrzest od 
Jana Chrzciciela. Wśród grzeszników wy-

znających swe grzechy, staje w Jordanie 
największa świętość i największy grzesznik 
− Jezus Chrystus. Może nęka nas pytanie: 
dlaczego największy grzesznik? Dlatego, 
że wziął na siebie grzechy wszystkich 
ludzi.   

„A gdy Jezus został ochrzczony, natych-
miast wyszedł z wody. A oto  otworzyły 
Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego 
zstępującego jako gołębica przychodzą-

Chrzest Pański

Posługując się językiem migowym 

odczytaj werset z Księgi Izajasza 56, 2c.

Szczęśliwy człowiek…

ca na Niego. A głos z 
nieba mówił <<Ten jest 
mój Syn umiłowany, w 
którym mam upodoba-
nie>>” (Mt 3, 16 – 17).

W  U r o c z y s t o ś ć 
Chrztu Pańskiego, Bóg 
objawia Jezusa Chrystu-
sa, Swego umiłowanego 
Syna jako obiecanego 
i oczekiwanego Mesja-
sza. Jezus począł się 
bez grzechu pierwo-
rodnego, nie posiadał 
żadnej zmazy, ale chciał 
poddać się obrzędowi 
oczyszczenia. Dzięki 
sakramentowi chrztu 
świętego zmieniamy 
się w świątynię Du-
cha Świętego. Od tego 
momentu, sam Duch 
Święty działa w nas. 
Przez Chrzest stajemy 
się nowymi członkami 
Kościoła, a przez to, 
jesteśmy powołani do 
świętości. Katechizm 
Kościoła Katolickiego 
mówi nam o sakramen-
cie Chrztu Świętego tak:

„Chrzest Święty jest 
fundamentem całego 
życia chrześcijańskiego, 
bramą życia w duchu 
i bramą otwierającą do-
stęp do innych sakra-
mentów. Przez chrzest 
zostajemy wyzwoleni 
od grzechu i odrodzeni 
jako synowie Boży, sta-
jemy się uczestnikami 
jego posłania.” „Chrzest 
jest sakramentem od-
rodzenia przez wodę, 
w Słowie”.

Opr. Monika Grzesiak

Łamigłówka
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W minionym tygodniu

Nad całym ludzkim rodem panuje Jedy-
ny, Najwspanialszy Bóg. Jeden, ale wiemy 
wszyscy, że tę Jedność stanowią trzy Osoby 
Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Świę-
ty. Ta piękna tajemnica jest nie do objęcia 
rozumem ludzkim. Mam wielką nadzieję, że 
zrozumiemy Ją już tam, w Krainie Szczęśli-
wości Wiecznej, tj.: w Niebie…

Dziś natomiast chcę parę słów napisać 
o Jedności wszystkich chrześcijan na całym 
globie ziemskim.

Mam wrażenie, że większość (o ile nie 
wszyscy) chrześcijan orientuje się, iż na 
świecie panują różne religie, a więc – katoli-
cyzm, prawosławie, protestantyzm, judaizm, 
islam, liczne odłamy religii Wschodu itd.. I co 
najważniejsze – każdy wyznawca wymienio-
nych przeze mnie religii uznaje i jest niezbicie 
przekonany, że tylko „jego” wyznanie jest 
najprawdziwsze i tylko w tajemnicach tejże 
wiary tkwi jedyna i niepodważalna słuszność. 
Kiedy byłam dzieckiem, a potem osobą 
bardzo młodą, wpajano mi, iż tylko wiara 
katolicka jest prawdziwa i jedynie słuszna, a 
wyznawcy innych religii to heretycy, którzy 
nigdy nie osiągną zbawienia wiecznego. 
Czytałam potem trochę na powyższy temat 
i chociaż jestem stuprocentową katoliczką i 
nigdy, do końca swoich dni, nie przeszłabym 
na inną wiarę, to jednak coraz częściej słyszę 
o tym, że wyznawcy każdej z wymienionych 

przeze mnie religii, w rezultacie (może na-
wet, nie zdając sobie z tego w pełni sprawy) 
wierzą w Jedynego Boga, który jest Panem i 
Najczulszym Ojcem wszelkiego stworzenia. 
Czytałam i niejednokrotnie słyszałam o tym, 
że niezależnie od tego, wyznawcą jakiej 
religii jest dany człowiek, jeśli tylko wierzy 
mocno i głęboko, i żyjąc zgodnie ze swoimi 
przekonaniami, kocha swego bliźniego, nie 
kradnie, nie oszukuje, nie kłamie, nie pała 
nienawiścią do drugiego człowieka, będzie 
zbawiony.

Kilkanaście lat temu, studiując w dzisiej-
szej Rosji filologię rosyjską (będąc jeszcze 
stosunkowo młodą kobietą), uczęszczałam 
w niedzielę do cerkwi, bo w tamtym kraju 
religią panującą jest prawosławie. Nabo-
żeństwa jednak, choć znacznie dłuższe od 
naszych, jak stwierdziłam, były bardzo 
podobne do katolickich. Nie miejsce na to 
i czas, aby wdawać się w szczegóły religii 
prawosławnej. Chcę tylko dodać, iż po jed-
nym z takich nabożeństw cerkiewnych jakaś 
babinka w ciepłej chuście podeszła do nas 
(byłam z koleżanką) i zapytała, czy jesteśmy 
katoliczkami. Kiedy odpowiedziałyśmy 
twierdząco, owa babcia wyjęła z kieszeni 
jakąś czarną, płócienną wstążkę, na której 
białymi literami było napisane, iż religia 
prawosławna jest najbardziej prawdziwa i 
tylko jej wyznawcą należy być. Oczywiście 

Abyśmy byli jedno… czyli o Jedności Chrześcijan

1. Dziś o godz. 16.00 Msza święta dla dzieci klas II przygotowujących się do I 
Komunii świętej i ich rodziców, a o godz. 18.00 Msza św. dla Pielgrzymów.

2. Również dziś o godz.17.00 Nabożeństwo Kolędowe, a w kaplicy świętej Rodziny Jasełka.
3. Jutro o godz. 9.00 Msz św. dla chorych, cierpiących i starszych. Po Mszy św. 

błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem. Różaniec i okazja 
do spowiedzi  od godz. 8.30.

4. We wtorek 22 stycznia przypada Uroczystość św. Wincentego Pallottiego, założyciela Sto-
warzyszenia Apostolstwa Katolickiego − Księży Pallotynów. 

      Zewnętrzną uroczystość ku czci Św. Wincentego Pallottiego, będziemy obchodzić w przyszłą 
niedzielę, 20 stycznia. Homilie podczas wszystkich mszy świętych wygłosi przedstawiciel 
Sekretariatu Misyjnego Księży Pallotynów z Ząbek koło Warszawy.

5.  Od 18 do 25 stycznia będziemy obchodzić Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W naszym 
kościele, spotkamy się w tych dniach na wspólnej, ekumenicznej modlitwie o godz. 18.00.

6.   Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą Niedzielę na dalsze prace porządkowe − budowlane.
7.   Porządek wizyty duszpasterskiej: 
   Od godz. 14.30 
 14.01. 2002 ( poniedziałek ) ul. Grenadierów 8,7/ 9, 10 i 12/16
 15.01. 2002 ( wtorek ) ul. Gajowa 43, Południowa 12, Wiejska 58 i 62 
 16.01. 2002 ( środa ) ul. Świętokrzyska – domki jednorodzinne oraz bloki 2,5,11,13
 17.01. 2002 ( czwartek ) ul. Świętokrzyska 15,17,21
 Jeżeli ktoś został pominięty w czasie wizyty duszpasterskiej lub był nieobecny a chciałby 

przyjąć Księdza, niech zgłosi się do zakrystii lub kancelarii parafialnej do czwartku włącznie. 
 Tych wszystkich odwiedzimy w piątek,18 stycznia, od godz. 9.00 i 14.30.

w 45. rocznicę ślubu Ireny i Antoniego,

w 7. rocznicę ślubu Katarzyny i Marka, 

w 55. rocznicę urodzin Marii, 

w 28. rocznicę urodzin Agnieszki,

w 22. rocznicę urodzin Joanny błogosła-
wieństwa Bożego oraz opieki Najświęt-
szej Maryi Panny życzy Redakcja

Ochrzczeni zostali:

Zuzanna Grzybowska,
Kacper Jankowski

Związek małżeński zawarli: 

Katarzyna Ewa Procka 
i Robert Rafał Kozłowski 

Odeszli do Pana:

Wojciech Bilski – l. 57
Zygmunt Drużdżel – l. 61
Leopold Szwaczka – l. 64
Józef Walczak – l. 78

ŻYCZENIA

nie wzięłam od tej osoby wspomnianej wstą-
żeczki, bo miałam i mam do dziś inne zdanie. 
Spyta może ktoś – dlaczego? Odpowiem 
krótko – sam Ojciec Święty – Jan Paweł II jest 
gorącym wyznawcą katolicyzmu, wielbicie-
lem Matki Najświętszej (a nie we wszystkich 
religiach Matka Boża jest uznawana za I po 
Bogu – istotę) i głosicielem podstawowych 
prawd religii katolickiej.

Ojciec Święty od bardzo dawna dąży do 
tego, aby wszystkie religie świata (a tym sa-
mym ich wyznawcy), połączyły się w całość i 
uznały Jedynego Najświętszego Boga za swo-
jego Pana i Władcę. Jan Paweł II nazwany jest 
przecież Pielgrzymem Pokoju i Nadziei. To 
On, ten najpopularniejszy na świecie człowiek, 
niestrudzenie już od początku swego ponty-
fikatu pielgrzymuje do tylu, krajów świata, 
głosząc ludziom Dobrą Nowinę o Jedynym 
Bogu, Jego Wielkim Miłosierdziu i Dobroci.

Wierzę w to, iż ten Nadzwyczajny czło-
wiek, jakim jest nasz obecny Papież dokona 
tego, o czym pisałam wcześniej. A wówczas 
ludzie jednej i tej samej wiary połączą się w 
braterską jedność i wszyscy staną się dla siebie 
prawdziwymi braćmi – dziećmi Ukochanego 
Boga Ojca. Aktualne staną się wówczas słowa 
pieśni: „Abyśmy byli – jedno…”, bo jednością 
się staniemy.

Katarzyna Wilczyńska


