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ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 
Telefon: (55) 235 32 73 
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Chrzest 

Woda jako znak oczyszczenia i życia występuje 
w historii wszystkich niemal religii. Pojawia się 

więc często w 
księgach Sta-
rego Testa-
mentu w wy-

darzeniach, 
które będą 
uważane jako 

zapowiedzi 
„chrztu ducha”, np. wydarzenie potopu czy 
przejście przez Morze Czerwone. Prorocy 
zapowiadali wylanie „wody oczyszczającej z 
grzechu” (Za 13,1). Ezechiel zaś związał ten fakt 
z przyszłym – na końcu czasów – „obmyciem 
przez Ducha Bożego” (36,24–28). Po okresie 
niewoli praktyki oczyszczeń tak się rozmnożyły, 
że sformalizowano je do ostateczności. Tę 
postawę skrytykuje Jezus jako niespełnienie 
wewnętrznej przemiany serca, a jedynie 
rytualne, powierzchowne obmycia. Pewnym 
przełomem w przeżywaniu obrzędu religijnego 
przez ludzi Starego Przymierza był chrzest Jana, 
który był chrztem jednorazowym, udzielanym na odpuszczenie grzechów i dla 
przemiany życia (por. Mk 1,4; Łk 3,10–14). Był on jedynie przygotowaniem – 
tak jak całe posłannictwo Jana – do przyjęcia duchem wiary obiecanego 
Mesjasza Pańskiego. To On, gdy przyjdzie, będzie udzielał „chrztu Duchem 
Świętym i ogniem” (Łk 3,16), powodującym doskonałe oczyszczenie i dającym 

 

Kalendarz liturgiczny: 

17 I św. Antoniego, opata 

18 I Rozpoczęcie Tygodnia 

Modlitw o Jedność Chrześci-

jan 

19 I św. Józefa Sebastiana 

Pelczara 

Cytat tygodnia: 
 

„Chrzest odradza nas do 
życia dzieci Bożych, jed-
noczy nas z Jezusem 
Chrystusem, namaszcza 
w Duchu Świętym.” 
 

Bł. Jan Paweł II 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 13 stycznia 2013 
800  + 6r.ś. Jerzy Zgórzyński   
930 + Krzysztof Chromy (13 greg.) 
1100  ++ Wojciech 4r.ś. i Gerard w 28rś. Wiczenbach  
1230 + Małgorzata Roman w 3r.ś.  
1800  Dziękczynna za otrzymane łaski od Pana Boga  
 

Poniedziałek, 14 stycznia 2013 
700 + Lidia Kokoszko w 30d.p.p 
1200 + Krzysztof Chromy (14 greg.) 
 

Wtorek,  15 stycznia 2013 
700  + 7r.ś. Edyta Skalska  
1200 + Krzysztof Chromy (15 greg.)  
 

Środa, 16 stycznia 2013 
700  + Krzysztof Chromy (16 greg.) 
1200   
 

Czwartek, 17 stycznia 2013 
700 + Krzysztof Chromy (17 greg.) 
1200 + Józef Bocoń 30d.p.p 
 

Piątek, 18 stycznia 2013 
700   
1200 + Krzysztof Chromy (18 greg.) 
 

Sobota, 19 stycznia 2013 
700   
1200  + Krzysztof Chromy (19 greg.) 
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początek nowego życia. Jan nie tylko przygotowywał ludzi na przyjście Syna 
Bożego, on całym swym życiem wskazywał na plan Boga, który się wypełnia, a 
gdy nadeszła „pełnia jego czasu” ukazał Jezusa, na „którym spoczął Duch Pański 
i w którym Ojciec ma upodobanie”. Ten chrzest w Jordanie, którego do końca 
nie rozumie sam Jan Chrzciciel mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty 
przychodzisz do mnie?” (Mt 3,14) – jest zapowiedzią i przygotowaniem „chrztu 
krwi”. jakim będzie śmierć Jezusa na szczycie Golgoty. Całe życie publiczne 
Jezusa będzie rozgrywało się pomiędzy tymi „dwoma chrztami”. Zaświadczy o 
tym w sposób niezwykły uczeń Jana Chrzciciela, a później umiłowany uczeń 
Jezusa – Jan Apostoł i Ewangelista, gdy mówi, że „woda i krew popłynęły z 
przebitego boku Jezusa” (J 19,34nn). Potwierdzenie tego świadectwa zostanie 
wypowiedziane w pierwszym Liście św. Jana w słowach, że „duch, woda i krew” 
– tworzą razem głęboką jedność (5,6–8). Chrzest Jezusa otrzymany od Jana 
został ukoronowany działaniem Ojca i wylaniem Ducha Świętego dla głoszenia 
Jezusa Jednorodzonym synem Bożym. Ten „chrzest ku śmierci” ma 
doprowadzić Jezusa do zmartwychwstania. Jego uwielbione, zmartwychwstałe 
człowieczeństwo stanie się dla nas „duchem ożywiającym” (1 Kor 15,45). 
Będzie on również zapowiedzią zesłania Ducha Świętego na Kościół, a więc 
wspólnotę ludzi, którzy przez chrzest zostaną zanurzeni w tajemnicę życia, 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa (Dz 1,5; 11,16). Chrzest przyjmowany w 
Imię Jezusa sprawia, że każdy ochrzczony – każdy z nas – jest z Nim 
wewnętrznie związany i namaszczony darami Ducha Świętego. To On, Duch 
prawdy, ma nam przypomnieć wszystko, co Jezusowe, ma nas przekonać o 
grzechu i potrzebie Zbawiciela, jak również dać nam moc świadectwa wiary w 
świecie i aż po jego krańce. Chrzest w imię Jezusa jest obdarowaniem nas 
nowym życiem, prowadzi nas ku tajemnicy zmartwychwstania i życia 
wiecznego.  

 

 
Pielgrzymka do Wilna na Kaziuki 

 
Organizowana jest w dniach 1-2-3 marca 2013 roku (piątek, sobota, 
niedziela). 
Cena wyjazdu 200 zł plus 60 € 

Opiekun pielgrzymki: ks. Radosław Hetnerowski 
 

 
 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ NA TYDZIEŃ: 14-21.01.13 R. 
 

14.01 (poniedziałek) Dębowa 19-49, 50-67, Pabianicka 
15.01 (wtorek) Druska, Dębowa 3A – 18B, Akacjowa 
16.01 (środa) Szmaragdowa 3-11 (nieparzyste), Diamentowa 
8,10, Pułtuska 
17.01 (czwartek) Flisaków, Kmicica, Zagłoby, Rzepichy, 
Brylantowa, Koralowa, Kryształowa, Nefrytowa 
18.01 (piątek) Rubinowa 1,2,3, Rubinowa 4,5,6 
19.01 (sobota) Szafirowa, Diamentowa 6, Nowe Pole, 
Kasztanowa, Wierzbowa, Klonowa 
20.01 (niedziela) Topazowa, Perłowa, Diamentowa - domy 
jednorodzinne 
21.01(poniedziałek) Szmaragdowa 1, Rubinowa 7-23 

Ogłoszenia parafialne – Niedziela Chrztu Pańskiego 
 

1. W zakrystii kościoła można odebrać program pielgrzymek 

organizowanych przez naszą parafię do Rzymu, Ziemi Świę-

tej, Meksyku, Wilna i do Łeby. 

2. Za tydzień po mszy św. o 8.00 wyjazd dzieci, młodzieży i 

małżeństw na narty do Wierchomli. 

3. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę inwe-

stycyjną  w kwocie 1680 zł.  

4. W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Henryk Konieczny, lat 82 z ul. Okólnik 

 
 


