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s³yszymy wezwanie do nawrócenia skierowane do chrzeœcijan 
z Laodycei, którzy popadli w swoiste „ciepe³ko”. Chodzi tu o rodzaj 
„duchowoœci wygodnictwa”: „robiê co mogê i mam œwiêty spokój; niech 
nikt mi g³owy nie zawraca dziwnymi rzeczami” – wyjaœni³ kaznodzieja. 
I doda³: „Kto tak ¿yje, s¹dzi, ¿e w niczym nie zawodzi: chodzi w niedzielê 
na Mszê, czasem siê modli, czuje siê dobrze s¹dz¹c, ¿e ¿yje w stanie 
Bo¿ej ³aski. Jest zatem bogaty i niczego mu nie trzeba”. Takie duchowe 
wygodnictwo to stan grzechu – stwierdzi³ Papie¿ zaznaczaj¹c, ¿e Bóg nie 
szczêdzi takim s³ów potêpienia: „Skoro jesteœ letni i ani gor¹cy, ani zimny, 
chcê ciê z mych ust wyrzuciæ”. Zaleca jednak z drugiej strony, by owi 
„wygodni chrzeœcijanie” oblekli siê w nowe szaty, bo s¹ nadzy. 

Dar nowego ¿ycia
Naukê na temat chrztu podaje œw. Pawe³. 

W Liœcie do Rzymian pisze, ¿e "my wszyscy, 
którzyœmy otrzymali chrzest zanurzaj¹cy 
w Chrystusa Jezusa, zostaliœmy zanurzeni w Jego 
œmieræ. Zatem przez chrzest zanurzaj¹cy nas 
w œmieræ, zostaliœmy razem z Nim pogrzebani po to, 
abyœmy i my wkroczyli w nowe ¿ycie" (Rz 6,3-4). 
Komentarzem wiary w rozumienie s³ów œwiêtego 
Paw³a jest liturgia udzielania tego sakramentu. 
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje czytane s³owo 
Bo¿e, które przybli¿a Bo¿e obietnice zbawienia 

ludzi oraz s³owa wypowiadane wraz z czynionymi gestami i wystêpuj¹cymi 
symbolami.

Zazwyczaj chrztu udziela siê dzieciom. W zwi¹zku z tym wielu zastanawia siê, 
czy jest to s³uszne, skoro one nie rozumiej¹ tego, w czym uczestnicz¹. Powodem, 
dla którego Koœció³ udziela chrztu ju¿ niemowlêtom, jest wiara w otrzymywanie 
za poœrednictwem tego sakramentu daru nowego ¿ycia, którego dawc¹ jest 
Chrystus. Charakteryzuje je wspólnota ¿ycia z Jezusem Chrystusem 
i z wszystkimi, którzy w Niego wierz¹. Tak wiêc od chwili chrztu sam Bóg w osobie 
Ducha Œwiêtego zamieszkuje w cz³owieku. Dar Bo¿ego ¿ycia czyni ochrzczonego 
domownikiem "domu Ojca", a zamieszkuj¹cy w nim Duch Œwiêty pozwala zwracaæ 
siê do Niego: "Abba!" - "Ojcze!".

*  *  *
Przed letnioœci¹ i powierzchownoœci¹ chrzeœcijañstwa ponownie przestrzeg³ Ojciec Œwiêty. 

Podczas porannej Mszy w kaplicy Domu œw. Marty Franciszek zaznaczy³ potrzebê sta³ej gotowoœci 
do nawrócenia na wezwanie Chrystusa. W przeciwnym razie grzesznikom grozi zupe³ne zepsucie.

W swojej homilii Papie¿ wyszed³ od pierwszego czytania liturgicznego z Apokalipsy, gdzie 
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 25,31-46).
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Gdy Syn Cz³owieczy przyjdzie w swej chwale 

i wszyscy anio³owie z Nim, wtedy zasi¹dzie na swoim tronie, pe³nym chwa³y. I zgromadz¹ 
siê przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela 
owce od koz³ów. Owce postawi po prawej, a koz³y po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie 
siê Król do tych po prawej stronie: „PójdŸcie; b³ogos³awieni Ojca mojego, weŸmijcie 
w posiadanie królestwo, przygotowane wam od za³o¿enia œwiata. Bo by³em g³odny, 
a daliœcie Mi jeœæ; by³em spragniony, a daliœcie Mi piæ; by³em przybyszem, a przyjêliœcie 
Mnie; by³em nagi, a przyodzialiœcie Mnie; by³em chory, a odwiedziliœcie Mnie; by³em 
w wiêzieniu, a przyszliœcie do Mnie”. Wówczas zapytaj¹ sprawiedliwi: „Panie, kiedy 
widzieliœmy Ciê g³odnym i nakarmiliœmy Ciebie? spragnionym i daliœmy Ci piæ? Kiedy 
widzieliœmy Ciê przybyszem i przyjêliœmy Ciê? lub nagim i przyodzialiœmy Ciê? Kiedy 
widzieliœmy Ciê chorym lub w wiêzieniu i przyszliœmy do Ciebie? ”. Król im odpowie: 
„Zaprawdê powiadam wam: Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieœcie uczynili”. Wtedy odezwie siê i do tych po lewej stronie: „IdŸcie 
precz ode mnie, przeklêci, w ogieñ wieczny, przygotowany diab³u i jego anio³om. Bo by³em 
g³odny, a nie daliœcie Mi jeœæ; by³em spragniony, a nie daliœcie Mi piæ; by³em przybyszem, 
a nie przyjêliœcie Mnie; by³em nagi, a nie przyodzialiœcie Mnie; by³em chory i w wiêzieniu, 
a nie odwiedziliœcie mnie”. Wówczas zapytaj¹ i ci: „Panie, kiedy widzieliœmy Ciê g³odnym 
albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w wiêzieniu, 
a nie us³u¿yliœmy Tobie? ” Wtedy odpowie im: „Zaprawdê powiadam wam: Wszystko, 
czego nie uczyniliœcie jednemu z tych najmniejszych, tegoœcie i Mnie nie uczynili”. I pójd¹ ci 
na mêkê wieczn¹, sprawiedliwi zaœ do ¿ycia wiecznego».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
KRÓLEWSKA EWANGELIA 

Pa³ac – sala tronowa, na œcianach kobierce, pod nogami dywany, 
na podwy¿szeniu tron otoczony s³u¿b¹ dworsk¹ – a na tronie król 
pe³en dostojeñstwa i majestatu. Przed nim w pok³onach t³um 
podw³adnych, którzy z lêkiem i trwog¹ czekaj¹ na rozkazy i decyzje 
swego w³adcy.

Inaczej jest w dzisiejszej „królewskiej” Ewangelii. I choæ nie 
brakuje w niej majestatu i w³adczej potêgi, to jednak tchnie ona 

sprawiedliwoœci¹ pe³n¹ m¹droœci, uczciwoœci i Bo¿ej chwa³y. Syn Cz³owieczy jako król 
ocenia swoich poddanych po ich czynach znamionuj¹cych dobroæ i mi³oœæ wobec innych. 
Wyrokiem „skazuj¹cym” na wieczn¹ szczêœliwoœæ s¹ najcudowniejsze s³owa, jakie cz³owiek 
mo¿e us³yszeæ od Boga samego – „Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieœcie uczynili”. To radoœæ i szczêœcie byæ wœród tych, którzy stoj¹ 
po prawej stronie Króla.

Jest te¿ niestety i strona lewa, dla tych, którzy nie zrobili nic dla innych, a tym samym nic 
dla Boga. Dla nich wyrok z ust Chrystusa Króla jest wyrokiem rzeczywiœcie skazuj¹cym 
i potêpiaj¹cym na wiecznoœæ.

Co zrobiæ, by byæ z tymi po prawej stronie? Chrystus mówi – masz byæ wœród g³odnych 
i spragnionych i im pomóc, masz byæ wœród chorych i opuszczonych i ich wesprzeæ, masz 
przyjmowaæ strudzonych i odwiedzaæ wiêŸniów, nios¹c im duchow¹ pociechê, masz byæ dla 
tych najmniejszych wsparciem, pomoc¹ i pociech¹. To kosztuje nas jakiœ wysi³ek, trud, mo¿e 
nawet przekreœlenie siebie dla dobra innych. Ale warte jest tych s³ów, które kiedyœ z ust 
Chrystusa us³yszymy: „weŸmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od za³o¿enia 
œwiata”. Naprawdê warte.

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 24 listopada – œw. Andrzej Dung-Lac, (ok.. 1795-1839), prezbiter i jego Towarzysze, 
mêczennicy wietnamscy; w tej grupie s¹ ró¿ne osoby: prezbiterzy, klerycy, osoby œwieckie; ich wspóln¹ cech¹ 
charakterystyczn¹ jest odwa¿ne g³oszenie wiary chrzeœcijañskiej na ziemiach dzisiejszego Wietnamu 
(wspomnienie obowi¹zkowe).
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Wype³nianie zaci¹gniêtych zobowi¹zañ
- W krêgu naszej kultury wiêkszoœæ ludzi otrzymuje chrzest zaraz po urodzeniu. 

Fakt ten — dobitniej jeszcze ni¿ chrzest doros³ych — œwiadczy o tym, ¿e nowe ¿ycie 
i przynale¿noœæ do spo³ecznoœci wierz¹cych s¹ absolutnym darem udzielanym 
przez samego Boga. Przy chrzcie dzieci mo¿na jednak przeoczyæ coœ bardzo 
wa¿nego, mianowicie to, ¿e chrzest i wiara nale¿¹ do siebie nierozdzielnie. 
Przyjêcie chrztu poci¹ga za sob¹ konsekwencje. Cz³owiek ochrzczony winien ¿yæ 
inaczej ni¿ nieochrzczony, bowiem dla niego miar¹ ¿ycia sta³ siê Jezus. Chrzest nie 
mo¿e byæ wiêc tylko wydarzeniem z przesz³oœci. Wynika z tego, ¿e sakrament ten 
stawia przed ochrzczonymi zadanie nieustannego upodabniania siê do Jezusa. 
Dla chrzeœcijanina oznacza to przyjêcie tego, co Jezus nakazuje: uznawania 
potrzeb bliŸnich za swoje, stawania po stronie cierpi¹cych i s³abych, szukania woli 
Bo¿ej w ka¿dym zdarzeniu i jednoczenia siê przez mi³oœæ z Bogiem. Ponadto 
domaga siê podejmowania wysi³ku zg³êbiania swojej wiary zgodnie z wiar¹ 
Koœcio³a trwaj¹cego w jednoœci wiary z biskupami i papie¿em.

Œwiadomi posiadanej godnoœci jak te¿ wynikaj¹cych z niej zadañ ochrzczeni oddaj¹ publiczny kult Bogu 
(modl¹ siê, uczestnicz¹ w sakramentach œwiêtych), daj¹ œwiadectwo swej wierze w œrodowisku, w którym ¿yj¹ 
i pracuj¹ oraz uczestnicz¹ w pos³annictwie ca³ego Koœcio³a w dzisiejszym œwiecie. Rodzice œwiadomi 
otrzymanego daru podczas w³asnego chrztu prosz¹ o chrzest dla swojego dziecka, a póŸniej towarzysz¹ im 
i pomagaj¹ w rozwoju ¿ycia z Bogiem s³u¿¹c przyk³adem ¿ycia chrzeœcijañskiego. W wype³nianiu tego zadania 
pomagaj¹ im rodzice chrzestni, którzy podczas udzielania chrztu wystêpuj¹cy w roli œwiadków otrzymania 
prawdziwego ¿ycia.

W Wigiliê Paschaln¹ Koœció³ celebruje odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych, aby u wszystkich 
ochrzczonych o¿ywiaæ ³askê chrztu oraz ustawicznie budziæ œwiadomoœæ godnoœci i zadañ zeñ wyp³ywaj¹cych. 
Aktem tym Koœció³ przypomina te¿ ochrzczonym, ¿e chrzest to nie tylko wspomnienie piêknego momentu 
z dzieciñstwa, ale wci¹¿ aktualna rzeczywistoœæ. Przypominanie o koniecznoœci wyrzekania siê wszystkiego, 
co sprzeciwia siê Bogu i wyznawania w Niego swej wiary uczy chrzeœcijan wierzyæ, ¿e Bóg ludzi zawsze 
przyjmie, nawet wówczas gdy zawiedli i zapomnieli o chrzcie, Ÿródle i fundamencie ich ¿ycia. Zapewnia ich, 
¿e Pan Bóg nigdy cz³owieka nie ok³ama³ i nie ok³amie.

Sakrament chrztu œw. jest bram¹ sakramentów - konieczny do zbawienia. W tym sakramencie cz³owiek 
zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz w³¹czony do Koœcio³a. (por. 
Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 849)

Przed chrztem:
Rodzice dziecka, najpóŸniej na tydzieñ przed planowanym terminem zg³aszaj¹ dziecko do chrztu.
Wymagane dokumenty: odpis metryki urodzenia z USC,
Nale¿y wybraæ dwoje chrzestnych: ojca i matkê. Rodziców i chrzestnych obowi¹zuje spowiedŸ.
Rodzice chrzestni winni przedstawiæ odpowiednie zaœwiadczenia od swojego ksiêdza proboszcza.

Rodzice chrzestni:
Zgodnie z chrzeœcijañsk¹ tradycj¹, przyjmuj¹cy chrzest powinien mieæ, jeœli to mo¿liwe, chrzestnego. Jego 

zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby doros³ej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu ¿ycia 
chrzeœcijañskiego; a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawiæ dziecko do chrztu 
i pomagaæ w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadzi³o ¿ycie prawdziwie chrzeœcijañskie. Chrzestnym 
nie mo¿e wiêc byæ ka¿dy. Wiêcej, Koœció³ stawia osobom, które maj¹ byæ chrzestnymi bardzo konkretne 
wymagania. Chrzestnym mo¿e byæ ten, kto:

- jest katolikiem;
- ma wymagane kwalifikacje i chce pe³niæ to zadanie;
- jest wystarczaj¹co dojrza³y do pe³nienia tego zadania, to znaczy ukoñczy³ szesnaœcie lat;
- przyj¹³ trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystiê; 
- prowadzi ¿ycie zgodne z wiar¹ i zadaniami jakie ma pe³niæ;
- prawo nie zabrania mu pe³nienia zadañ chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);
- nie jest ojcem ani matk¹ dziecka /osoby przyjmuj¹cej chrzest/.
Zgodnie z tymi normami pomy³k¹ jest wybór na chrzestnego osoby niepraktykuj¹cej, czy ¿yj¹cej w zwi¹zku 

cywilnym lub konkubinacie (bez œlubu „koœcielnego"), albo osoby jawnie wystêpuj¹cej przeciwko prawdom 
wiary i moralnoœci (np. popieraj¹cej aborcjê, ma³¿eñstwa homoseksualne, u¿ywanie œrodków 
antykoncepcyjnych, neguj¹cej wartoœæ Eucharystii czy spowiedzi oraz sakramentu ma³¿eñstwa itd.).

Musi przecie¿, wraz z rodzicami dziecka, wyznaæ wiarê, w której dziecko ma byæ ochrzczone, i wyrzec siê 
wszelkiego z³a!

Powinna byæ to osoba bliska rodzinie dziecka, maj¹ca z ni¹ czêste kontakty (czy mo¿e dbaæ o wiarê dziecka 
chrzestny, który widuje chrzeœniaka raz czy dwa razy w roku?). Chrzestny powinien równie¿ cieszyæ siê 
autorytetem, tak, by w razie potrzeby móg³ zwróciæ uwagê dziecku i jego rodzicom na b³êdy czy braki 
wychowania.

To dlatego, gdy chrzestny nie jest osobiœcie znany proboszczowi, wymagane jest zaœwiadczenie z jego 
rodzinnej parafii, ¿e jest osob¹ wierz¹c¹ i praktykuj¹c¹.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18 .

Wspólnoty w naszej parafii:
Z tajemnicy Koœcio³a wyp³ywa wezwanie, skierowane do wszystkich cz³onków Mistycznego Cia³a 

Chrystusa, aby aktywnie w³¹czyli siê w misjê i w budowê Ludu Bo¿ego jako organiczna wspólnota, sprawuj¹c 
ró¿ne pos³ugi zgodnie z otrzymanymi charyzmatami. Echo tego wezwania rozbrzmiewa nieustannie 
w dokumentach Magisterium Koœcio³a, zw³aszcza od Soboru Watykañskiego II. (Lumen gentium, 33).

Zapraszamy do Grup Parafialnych:
00

sOdnowa w Duchu Œwiêtym (w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz.18 )
00 30

sOaza (m³odzie¿y w pi¹tki po Mszy œw. o godz.18 , dzieci w ka¿dy I i III czwartek miesi¹ca godz. 16 )
00

sRuch Rodzin Nazaretañskich: W ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców 

00i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 18 . Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN 
00 w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.

00
sZespó³ Soli Deo (próba w ka¿dy pi¹tek o godz.20 )

00
sSchola dzieciêca (próba w ka¿d¹ sobotê o godz.9 )

00
sChór parafialny (próba w ka¿d¹ œrodê po Mszy œw. o godz. 18 )

00
sMinistranci (zbiórka w ka¿d¹ sobotê o godz. 10 )

00
sRó¿aniec rodziców za dzieci (w pierwszy dzieñ ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

00
sWspólnota Intronizacji NSPJ (adoracja w ka¿d¹ niedzielê po Mszy œw. o godz. 7 )

00
sParafialny Zespó³ Caritas. W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy PZC 

modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
sKo³a ̄ ywego Ró¿añca
sParafialna œwietlica „Bonifacy”
sRuch modlitewny Adoremus (Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê miesi¹ca po 

00Mszy œw. o godz. 18 )
30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .

00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy psychologicznej 
w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. Zapraszamy ka¿dego, kto jest 
zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog 
(tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

1. Prze¿ywamy dziœ uroczystoœæ Chrystusa Króla Wszechœwiata. Ma ona nam przypominaæ 
przede wszystkim o tym, ¿e dla cz³owieka wierz¹cego królowaæ znaczy s³u¿yæ, a to poci¹ga 
za sob¹ gotowoœæ bycia do dyspozycji drugiego cz³owieka. Uroczystoœæ ta zosta³a ustanowiona 
w 1925 roku przez papie¿a Piusa XI. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, ¿e Chrystus z samej 
swojej natury jest Królem, jak zreszt¹ sam siê okreœli³, stoj¹c przed Pi³atem. Królestwo Jego 
jednak nie jest z tego œwiata, dlatego nie mo¿na próbowaæ okreœlaæ Chrystusowego królowania 
na podobieñstwo ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, jêzyki i narody, 
a panowaniu Jego nie bêdzie koñca. Za ka¿dym razem, gdy odmawiamy modlitwê „Ojcze nasz”, 
wypowiadamy wezwanie: „PrzyjdŸ królestwo Twoje”, prosz¹c o to, by nasta³o królestwo Jezusa, 
które nie jest z tego œwiata. Jest to królestwo sprawiedliwoœci, mi³oœci i pokoju. Warto, abyœmy 
o tym pamiêtali w naszej codziennoœci.

2. Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatni¹ niedziel¹ roku liturgicznego. Za tydzieñ 
rozpoczniemy Adwent – czas przygotowania na œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Niech ten ostatni 
tydzieñ roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji nad naszym podejœciem do wiary 
w codziennym ¿yciu.
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