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Chrzest 
1. Biblijne podstawy i ustanowienie sakra-

mentu 

pośród licznych starotesta-

mentowych zapowiedzi chrztu 

wyróżniają się potop po-

wszechny, przejście przez Mo-

rze Czerwone i obrzezanie, 

dlatego że zostają wymienione 

wprost w Nowym Testamencie 

w nawiązaniu do tego sakra-

mentu (por. 1 P 3, 20-21; 1 Kor 

10, 1; Kol 2, 11-12). Wraz z przyjściem Jana Chrzci-

ciela obrzęd wody, nawet bez zbawczej skuteczności, łączy się z przygotowaniem 

doktrynalnym, z nawróceniem i z pragnieniem łaski – filarami przyszłego katechu-

menatu. 

Jezus zostaje ochrzczony w wodach Jordanu na początku swojej publicznej 

posługi (por. Mt 3, 13-17) nie z konieczności, tylko z odkupieńczej solidarności. Przy 

tej okazji zostaje ostatecznie wskazana woda jako element materialny sakramental-

nego znaku. Poza tym otwierają się niebiosa, zstępuje Duch pod postacią gołębicy i 

głos Boga Ojca potwierdza Boskie synostwo Chrystusa. Wydarzenia te objawiają w 

Głowie przyszłego Kościoła to, co zostanie później zrealizowane sakramentalnie w 

jego członkach. 

Później ma miejsce spotkanie z Nikodemem, podczas którego Jezus stwier-

dza pneumatologiczną więź istniejącą między wodą chrzcielną a zbawieniem, z któ-

rej wynika jego konieczność: „jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może 

wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5). 

Krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku ukrzyżowanego Jezusa, są zapo-

wiedzią chrztu i Eucharystii, sakramentów nowego życia. 

Tajemnica paschalna nadaje chrztowi zbawczą wartość. W rzeczywistości Je-

zus „mówił o swojej męce, którą miał wycierpieć w Jerozolimie, jako o „chrzcie”, 

którym miał być ochrzczony (por. Mk 10, 38; Łk 12, 50). Krew i woda, które wypły-
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Niedziela, 10 listopada 2013 
800 + Andrzej Boban 
930 ++ Wiktoria i Władysław Mikołajczyk, Olga i Jan Jacewicz i zm. z obu 
stron 
1100 w 11r. ur. Gabrysi i 4r.ur. Basi o zdrowie i bł. Boże i potrzebne łaski   
1230 17r.ś. Bronisław Jackiewicz zm. z rodzin Kokoszko i Jackiewicz 
1800 greg.  
Poniedziałek, 11 listopada 2013 
700   
1800 w 3r.ś Ewa Król i Zbigniewa Król 
1800 greg.   
Wtorek, 12 listopada 2013 
700 + Helena Chojnacka w 7r.ś. I Józef Chojnacki 
1800 + Anna Marjańska w 29r.ś.  zm. r dodz, Marjańskich i Chmieleckich   
1800  greg. 
Środa 13 listopada 2013 
700 + 3r.ś. Andrzej Mróz 
1800 greg. 
Czwartek, 14 listopada 2013 
700 
1800 greg. 
Piątek, 15 listopada 2013 
700 
1800 + Walter i rodzice z obojga stron 
1800 greg. 
Sobota, 16 listopada 2013 
700   
1800 greg. 
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nęły z przebitego boku ukrzyżowanego Jezusa (por. J 19, 34), są zapowiedzią chrztu i 

Eucharystii, sakramentów nowego życia” (Katechizm, 1225). 

Przed wstąpieniem do nieba Pan mówi Apostołom: „Idźcie więc i nauczajcie 

wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie 

je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20). Ten mandat jest 

wiernie wypełniany począwszy od Zesłania Ducha Świętego i wskazuje pierwszo-

rzędny cel ewangelizacji, który jest nadal aktualny. 

Komentując te teksty, Święty Tomasz z Akwinu mówi, że ustanowienie 

chrztu była wielokrotne: jeśli chodzi o materię – w chrzcie Chrystusa; konieczność 

chrztu została stwierdzona w J 3, 5; jego stosowanie rozpoczęło się, kiedy Jezus po-

słał swoich uczniów, aby przepowiadali i chrzcili; skuteczność chrztu pochodzi z 

Męki Pańskiej; jego propagowanie zostało nakazane w Mt 28, 19. 

 

Święty Bazyli Wielki, biskup i doktor Kościoła 
h 

azyli urodził się w rodzinie zamożnej i głęboko religijnej w 

Cezarei Kapadockiej (obecnie Kayseri w środkowej Turcji) w 
329 r. Wszyscy członkowie jego rodziny dostąpili chwały 
ołtarzy: św. Makryna - jego babka, św. Bazyli i Emelia (Emilia) 
- rodzice, jego bracia - św. Grzegorz z Nyssy i św. Piotr z Se-
basty, oraz siostra - św. Makryna Młodsza. Jest to wyjątkowy 
fakt w dziejach Kościoła. 

Bazyli jest jednym z głównych kodyfikatorów życia 
zakonnego zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie chrze-
ścijaństwa (miał ogromny wpływ na św. Benedykta z Nursji). 

Ideałem życia monastycznego Bazylego była braterska wspólnota, która poświęca się 
ascezie, medytacji oraz służy Kościołowi zarówno poprzez naukę wiary (poznawanie 
tajemnic Objawienia i obronę przeciw herezjom), jak i w działalności duszpasterskiej 
i charytatywnej. 

Zmarł 1 stycznia 379 r. Jego relikwie przeniesiono wkrótce do Konstantyno-
pola wraz z relikwiami św. Grzegorza z Nazjanzu i św. Jana Chryzostoma. Obecnie 
znajdują się one w Bruges (Belgia), przewiezione tam przez Roberta II Jerozolimskie-
go (1065-1111), hrabiego Flandrii, uczestnika wypraw krzyżowych. Część relikwii 
znajduje się we Włoszech: głowa w Amalfi koło Neapolu, a ramię w kościele S. Gior-
gio dei Greci w Wenecji. 
Św. Bazyli razem z pozostałymi ojcami kapadockimi (Grzegorzem z Nazjanzu i Grze-
gorzem z Nyssy) gorliwie zwalczał herezję ariańską i ustalił treść dogmatu o Trójcy 
Świętej ("jedna natura, trzy hipostazy" - jeden Bóg w trzech Osobach). Pozostawił 
bogatą spuściznę literacką: szereg pism dogmatyczno-ascetycznych, homilii i 350 
listów. Poprzez swój Asceticon stał się ojcem i prawodawcą monastycyzmu wschod-

niego. Jest twórcą liturgii wschodniej (tzw. bizantyńskiej). W Kościele Wschodnim 
doznaje czci jako jeden z czterech wielkich Ojców Kościoła. Na 1600-lecie śmierci św. 
Bazylego papież Jan Paweł II ogłosił List Apostolski Patres Ecclesiae dnia 2 stycznia 
1980 roku. Jest patronem bazylianów i sióstr św. Krzyża. 
 
W ikonografii św. Bazyli przedstawiany jest jako biskup w pontyfikalnych szatach 
rytu łacińskiego, a także ortodoksyjnego, jako mnich w benedyktyńskiej kukulli, 
eremita. Ma krótkie, czarne, przyprószone siwizną włosy, długą, szpiczastą brodę, 
wysokie czoło i garbaty nos. W lewej ręce trzyma Ewangelię, prawą błogosławi lub 
przytrzymuje Świętą Księgę. Jego atrybutami są: czaszka, gołąb nad głową, księga, 
model kościoła, paliusz, rylec. 

 

 

 

HUMOR 

Wykaz pieśni, jakie należy śpiewać podczas jazdy samochodem:  
90 km/h - To szczęśliwy dzień  
100 km/h - Ofiaruję Tobie Panie dziś całe życie me  
110 km/h - Ojcze, Ty kochasz mnie  
120 km/h - Liczę na Ciebie Ojcze  
130 km/h - Panie, przebacz nam  
140 km/h - Zbliżam się w pokorze  
150 km/h - Być bliżej Ciebie chce  
160 km/h - U drzwi Twoich stoję Panie  
170 km/h - Pan Jezus już się zbliża  
180 km/h - Jezus jest tu  
200 km/h - Witaj ach witaj 

 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. Zachęcamy do modlitwy wypominkowej za zmarłych z naszej 

parafii – codziennie o 1700. 

2. Jutro Święto Niepodległości msza święta w intencji ojczyzny o 

1800. 

3. Dzisiaj po mszy przed kościołem odbieramy karty do wypisania 

wyznania wiary, które należy zwrócić wypisane za tydzień. 

4. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę tydzień temu w kwocie 

1158zł. 
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