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Chrzest 
2. Usprawiedliwienie i skutki chrztu 

zytamy w Rz 6, 3-4: 

„Czyż nie wiadomo wam, że 

my wszyscy, którzyśmy 

otrzymali chrzest zanurzający 

w Chrystusa Jezusa, zostali-

śmy zanurzeni w Jego śmierć? 

Zatem przez chrzest zanurza-

jący nas w śmierć zostaliśmy 

razem z Nim pogrzebani po 

to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus 

powstał z martwych dzięki chwale Ojca”. Chrzest, który 

odtwarza w wiernym przejście Jezusa Chrystusa przez 

ziemię i Jego zbawcze działanie, udziela chrześcijani-

nowi usprawiedliwienia. To samo wskazuje Kol 2, 12: „jako razem z Nim pogrzebani w 

chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go 

wskrzesił”. Do tego dochodzi obecnie wpływ wiary, przez którą, obok obrzędu wody, 

„przyoblekamy się w Chrystusa”, jak potwierdza Ga 3, 26-27: „Wszyscy bowiem dzięki 

tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zosta-

liście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa”. 

Ta rzeczywistość usprawiedliwienia przez chrzest przekłada się na konkretne 

skutki w duszy chrześcijanina, które teologia przedstawia jako skutki uzdrawiające i wy-

noszące. Te pierwsze odnoszą się do odpuszczenia grzechów, jak podkreśla Piotrowa 

prośba: „Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w 

imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha 

Świętego” (Dz 2, 38). Obejmuje to grzech pierworodny, a u dorosłych wszystkie grzechy 

uczynkowe. Zostaje odpuszczona również cała kara doczesna i wieczna. Niemniej jed-

nak, u ochrzczonego pozostają „pewne doczesne konsekwencje grzechu, takie jak cier-

pienie, choroba, śmierć czy nieodłączne od życia ułomności, takie jak słabości charakte-

Kalendarz liturgiczny: 

-------------------- 
Cytat tygodnia: 

„Winniśmy zawsze 
mieć w podejrzeniu 
wymówki ciała, bo 
zwykło ono słabością 
sił usprawiedliwiać 
ucieczkę przed tru-
dem..” 
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Niedziela, 17 listopada 2013 
800 ++ z rodz. Orzechowskich – Helenę, Teodor i Tadeusz; Z rodz. Koniecznych 
– Halina, Henryk, Regina, Antoni, Władysław, Józef, Tadeusz i Kazimierz 
930 ++ 10r.ś. Czesław, Wiktorii, Agnieszki, Stefana, Janiny, Katarzyny, 
Franciszka, z rodz. Czernieckich – Józefę, Jana, Józefa, Mariana, Tomasza, zm. 
z rodz. Wronów – Mariannę, Anielę i  Antoniego Malickich, Irenę i Stanisława 
Gugałów 
1100  + syn Bogdan rodzeństwo i rodzice z obojga stron 
1230  + Zofia i Edmund Szymański   
1800 + Tadeusz Kalinka z okazji urodzin 
1800 greg. 
Poniedziałek, 18 listopada 2013 
700  + Jadwiga Zalewska  30d.p.p. 
1800 greg.   
Wtorek, 19 listopada 2013 
700 
1800  greg. 
Środa 20 listopada 2013 
700 + 
1800 greg. 
Czwartek, 21 listopada 2013 
700 + Henryk Lewandowski 7r.ś. 
1800 greg. 
Piątek, 22 listopada 2013 
700 + Edward Dobies 
1800 greg. 
Sobota, 23 listopada 2013 
700   
1800 + Zofia Pawłowska 30d.p.p. 
1800 greg. 
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ru, a także skłonność do grzechu, którą Tradycja nazywa pożądliwością lub metaforycz-

nie „zarzewiem grzechu” (fomes peccati)” (Katechizm, 1264). 

Aspekt wynoszący polega na wylaniu Ducha Świętego. Istotnie „wszyscyśmy 

bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni” (1 Kor 12, 13). Chodzi o tego samego „Du-

cha Chrystusowego” (Rz 8, 9), otrzymaliśmy „ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15) 

jako synowie w Synu. Bóg udziela ochrzczonemu łaski uświęcającej, cnót teologalnych i 

moralnych oraz darów Ducha Świętego. 

Obok tej rzeczywistości łaski „chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym 

duchowym znamieniem (charakterem) jego przynależności do Chrystusa. Znamienia tego 

nie wymazuje żaden grzech, chociaż z powodu grzechu chrzest może nie przynosić owo-

ców zbawienia” (Katechizm, 1272). 

Jako że zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu, „aby stanowić jedno Ciało” (1 

Kor 12, 13), włączenie do Chrystusa jest równocześnie włączeniem do Kościoła, a w 

Kościele jesteśmy połączeni ze wszystkimi chrześcijanami, również z tymi, którzy nie są 

w pełnej komunii z Kościołem katolickim. 

Przypomnijmy wreszcie, że ochrzczeni są „wybranym plemieniem, królewskim 

kapłaństwem, narodem świetym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogła-

szali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego świa-

tła” (1 P 2, 9). Uczestniczą zatem w powszechnym kapłaństwie wiernych i „«zobowiąza-

ni są do wyznawania przed ludźmi wiary, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem 

Kościoła» (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11) i uczestniczenia w apostol-

skiej i misyjnej działalności Ludu Bożego” (Katechizm, 1270). 

Święci znani… i nieznani 
Święty Grzegorz z Nazjanzu, 

biskup i doktor Kościołah 

rzegorz urodził się w roku 329 lub 330 w Arianzie, w pobliżu 

Nazjanzu w Kapadocji (obecnie Turcja). Podobnie jak św. Bazyli 
Wielki, pochodził z rodziny świętych. Świętą była jego babka - 
Nonna, brat - św. Cezary i siostra - św. Gorgonia. Ojciec św. 
Grzegorza, również Grzegorz, był biskupem Nazjanzu. Pierwsze 
nauki Grzegorz pobierał w Nazjanzie (337-343) u swego wuja 
Amfilochiusza (uczył go krasomówstwa), studia średnie odbył w 

Cezarei Kapadockiej (343-349), a następnie udał się na studia wyższe retoryki do Cezarei 
Palestyńskiej (349-352), gdzie zapoznał się z nauką Orygenesa i stał się odtąd jego wiel-
bicielem. W tym czasie podążył do Aleksandrii (351-352), gdzie metropolitą był wówczas 
sławny św. Atanazy Wielki. W samą Wielkanoc przyjął chrzest, mając 28 lat (358). Na 
dalsze studia udał się do Aten, gdzie odbywał je wraz ze św. Bazylim Wielkim (352-358). 
Po powrocie do ojczyzny zajął się administrowaniem rodzinnym majątkiem (359-361). W 
uroczystość Bożego Narodzenia z rąk ojca otrzymał święcenia kapłańskie i odtąd poma-
gał mu w duszpasterstwie i w zarządzaniu diecezją (361-363). 

Grzegorz pragnął jednak życia pustelniczego. Udał się więc do Neocezarei w 
Poncie, gdzie przebywał już wtedy św. Bazyli (363-364). Posłuszny jednak ojcu wrócił do 
Nazjanzu i nadal pomagał mu w zarządzaniu diecezją (364-371). Kiedy św. Bazyli został 
metropolitą w Cezarei Kapadockiej (372), w tym samym roku namówił Grzegorza, by 
przyjął biskupstwo w Sasimie. Grzegorz nie czuł się dobrze na tym urzędzie i dlatego 
usunął się do klasztoru św. Tekli w Seleucji Izauryjskiej, gdzie spędził cztery lata (375-
379). 

Wspomnienie św. Grzegorza obchodzi się wraz ze wspomnieniem św. Bazylego. 
Jak na ziemi łączyła ich przyjaźń, tak po śmierci łączy ich wspólna chwała. Grzegorz był 
wielkim teologiem, humanistą i poetą.  

W ikonografii św. Grzegorz ukazywany jest jako biskup rytu bizantyjskiego lub w 
pontyfikalnych szatach rytu rzymskiego. Czasami u jego stóp Lucyfer - symbol herezji. 
Jest przedstawiany jako starszy mężczyzna z jasno kasztanową, krótką brodą i znaczną 
łysiną czołową. Zazwyczaj prawą rękę ma złożoną w geście błogosławieństwa, w lewej 
trzyma Ewangelię. Jego atrybutami są: anioł, księga Ewangelii, paliusz. 

 

HUMOR 

Do bram nieba puka nowa duszyczka. Święty Piotr pyta:  
- Co dobrego uczyniłaś na ziemi?  
- Raz dałam 10 zł nieszczęśliwej kobiecie, a kiedy indziej 5 zł głod-
nemu dziecku.  
- I cóż my z nią zrobimy? - mówi święty Piotr do Archanioła .  
- Oddajmy jej te 15 zł i niech idzie do diabła! 

 
Ogłoszenia parafialne 

1. W tym tygodniu zapraszamy na rekolekcje odnowy wiary na za-

kończenie roku wiary: 

- w czwartek i piątek od 1800 do 2100 w Centrum Sportowo Bizne-

sowym (hala sportowa w której odbywają się koncerty papieskie) 

odbędą się spotkania ewangelizacyjne prowadzone przez świec-

kiego misjonarza z Malezji  Jude Antoine –głosi on  słowo Boże 

opowiadając o swoim doświadczeniu wiary, a także posługuje cha-

ryzmatyczną modlitwą uzdrowienia. 

- w sobotę o godz.1000 zakończenie w katedrze św. Mikołaja. 

2. W przyszłą niedzielę zakończenie roku kościelnego uroczystość 

Chrystusa Króla – dzieci prosimy o przyniesienie koron na głowie 

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

2450zł. 
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