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Chrzest 
3. Konieczność 

atecheza nowotestamen-

towa stwierdza kategorycz-

nie o Chrystusie, że „nie 

dano ludziom pod niebem 

żadnego innego imienia, w 

którym moglibyśmy być 

zbawieni”. Zważywszy zaś, 

że bycie „ochrzczonymi w 

Chrystusie” odpowiada 

„przyobleczeniu się w Chrystusa” (Ga 3, 27), należy 

rozumieć z całą siłą owe słowa Jezusa, zgodnie z 

którymi „kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zba-

wiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 

16). Stąd bierze się wiara Kościoła w konieczność 

chrztu do zbawienia. 

To ostatnie należy rozumieć zgodnie z 

ostrożnym sformułowaniem Nauczycielskiego Urzę-

du Kościoła: „chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona 

Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament (por. Mk 16, 16). 

Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia 

wiecznego. Stara się więc nie zaniedbywać otrzymanego od Pana nakazu, by „odra-

dzać z wody i z Ducha Świętego” wszystkich, którzy mogą być ochrzczeni. Bóg 

związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi sakra-

mentami” (Katechizm, 1257). 

W rzeczywistości istnieją szczególne sytuacje, w których główne owoce 

chrztu można osiągnąć bez pośrednictwa sakramentalnego. Sprawiedliwie jednak, 

skoro nie ma znaku sakramentalnego, nie istnieje pewność udzielonej łaski. To, co 

kościelna tradycja nazwała chrztem z krwi i chrztem pragnienia, to nie „otrzymane 

akty”, ale zespół okoliczności, które zbiegają się w danym podmiocie w określonych 

okolicznościach, żeby można było mówić o zbawieniu. W ten sposób rozumie się 

Kalendarz liturgiczny: 

30 listopada - św. 
Andrzej Apostoł 
 

Cytat tygodnia: 

„Choćby nawet z naj-
gorszym człowiekiem 
nawiązało się rozmo-
wę o rzeczach Bożych, 
zawsze z tego płynie 
zysk niemały.” 
  

św. Ignacy  Loyola 
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Niedziela, 24 listopada 2013 
800 + Jan Połomka 
930 + w 3r.ś. Anna Łęgowska 
930 ++ Jan, Irena, Adela Łukaszewicz 
1100 + 32r.ś. Waldemar Sierociński, Edmund Sierociński,Bronisława(k), Józef, 
Zdzisław z rodz. Kowalczyk 
1230  + 1r.ś. Wiktoria Borowska, Jan i zm. z obydwu stron 
1230  + 1r.ś. Helena Kozicka, Czesław Kozicki, Jana i Mirosławę Krystkiewicz, 
Stanisław Szewczak 
1800 greg. 
Poniedziałek, 25 listopada 2013 
700 
1800 greg.   
Wtorek, 26 listopada 2013 
700 
1800  greg. 
Środa 27 listopada 2013 
700 
1800  dziękczynna w 1r.ślubu Damiana i Eli oraz Jasia   
1800 greg. 
Czwartek, 28 listopada 2013 
700 
1800 greg. 
Piątek, 29 listopada 2013 
700 
1800  + Stefania w 17r.ś. I Stefan w 2r.ś. Kropatwa 
1800 greg. 
Sobota, 30 listopada 2013 
700   
1800 greg. 
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„głębokie przekonanie, że ci, którzy ponoszą śmierć za wiarę, nie otrzymawszy 

chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć dla Chrystusa i z Chrystusem” (Kate-

chizm, 1258). W analogiczny sposób Kościół stwierdza, że „każdy człowiek, który 

nie znając Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, szuka prawdy i pełni wolę Bożą, na 

tyle, na ile ją zna, może być zbawiony. Można przypuszczać, że te osoby zapragnęły-

by wyraźnie chrztu, gdyby wiedziały o jego konieczności” (Katechizm, 1260). 

Sytuacje chrztu krwi i pragnienia nie obejmują dzieci zmarłych bez chrztu. 

Jeśli o nie chodzi, „Kościół może tylko polecać je miłosierdziu Bożemu, jak czyni to 

podczas przeznaczonego dla nich obrzędu pogrzebu”. Jednak to właśnie wiara w 

miłosierdzie Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni (por. 1 Tm 2, 

4), pozwala nam ufać, że istnieje droga zbawienia dla dzieci, które umierają bez 

chrztu (por. Katechizm, 1261). 

Święci znani… i nieznani 
Święta Genowefa, dziewica 

 
 

Genowefa urodziła się w 422 r. w Nanterre pod Pary-
żem. Pochodziła z rycerskiego rodu. Gdy miała siedem lat, 
przybył do jej rodzinnej wioski św. German, biskup Auxerre, w 
celu zwalczania herezji Pelagiusza (który kwestionował dziedzi-
czenie grzechu pierworodnego i potrzebę łaski uświęcającej). 
Dziewczynka stała wśród tłumu, który zgromadził się wokół 
świątobliwego przybysza. Św. German dostrzegł ją i przepo-
wiedział, że zostanie świętą. Ofiarował jej także krzyż, z którym 

Genowefa nie rozstawała się nigdy. Za zezwoleniem rodziców oddała się uczynkom po-
kutnym i dziełom miłosierdzia. Po śmierci rodziców udała się do Paryża, gdzie zamieszka-
ła ze swoją matką chrzestną. Tam z rąk miejscowego biskupa otrzymała welon dziewicy 
poślubionej Panu Bogu. Niedługo zaczęła gromadzić wokół siebie inne kobiety i zapra-
wiać je do podobnego trybu życia. Utrzymywały się one z pracy swoich rąk, a wolny czas 
poświęcały odwiedzaniu chorych i niesieniu pomocy opuszczonym. 

Prowadząc życie ascetyczne, pełne gorliwości i wyrzeczeń, Genowefa oddziały-
wała szeroko poprzez swoją duchowość. Kilkakrotnie stawała się wybawicielką Paryża. 
W roku 451 na wieść o nadciągających Hunach pod wodzą Attyli powstał popłoch w 
mieście, gdyż obawiano się najazdu hordy. Genowefa zachęcała do zachowania spokoju, 
przepowiadając, że Bóg ochroni miasto, jeśli jego mieszkańcy podejmą modlitwę i post. 
Rzeczywiście, Attyla skierował swoje wojsko w inną stronę. Ominął Francję i udał się do 
Italii. Gdy mieszkańcom Paryża groził głód, zorganizowała flotyllę rzeczną, która zaopa-
trzyła miasto w żywność. 

 
Święta Genowefa Do ubogiego domku Genowefy przychodzili nie tylko ludzie 

prości, ale także i możni, by prosić ją o modlitwę i radę. Wśród nich znaleźli się również 
królowie Francji - Childeryk i Chlodwig. Pan Bóg nie szczędził Genowefie trudnych prób. 

Dręczyły ją liczne dolegliwości fizyczne, które znosiła z heroiczną cierpliwością. Spotykały 
ją niemniej przykre prześladowania ze strony przewrotnych ludzi. Okrzyczano ją nawet 
czarownicą i usiłowano spalić. 

Zmarła w sędziwym wieku 3 stycznia 500 lub 502 r. Pochowano ją na podmiej-
skim cmentarzu Lucotius, nazwanym później jej imieniem. Król Chlodwig I wzniósł tam 
kościół pod jej wezwaniem. Od XII w. opiekę nad jej kultem sprawowali kanonicy zwani 
genowefianami. W 1757 r. rozpoczęto budowę klasycystycznego kościoła św. Genowefy, 
który w czasie rewolucji francuskiej zmieniony został na Panteon. W 1793 r. spalono jej 
relikwiarz. Obecnie miejscem jej kultu jest paryski kościół św. Stefana ze Wzgórza (St. 
Etienne-du-Mond), gdzie znajdują się resztki zniszczonego sarkofagu. Corocznie od 3 do 
12 stycznia trwa w nim uroczysta nowenna ku czci głównej patronki miasta.  

Genowefa jest patronką dziewic, pasterzy, producentów świec woskowych, ry-
baków, rzemieślników, właścicieli składów win i żołnierzy. 

 
W ikonografii św. Genowefa przedstawiana jest jako młoda mniszka lub paster-

ka pasąca owce. Malowana także z dwoma kluczami Paryża, zawieszonymi u pasa; uka-
zywana, gdy przywraca wzrok, a także ze świecą, którą - według legendy - zdmuchiwał 
diabeł podczas modlitwy, a anioł zapalał z powrotem. Jej atrybutami są: anioł i księga, 
czasza, kądziel, kij pasterski, dwa klucze, medalik, naczynie; niewidomy, którego uzdra-
wia; owca. 

 

HUMOR 

Pewna rodzina czytała co dzień Biblię, która od używania już się 
nieco zbrudziła. Przetłuszczone rogi czasem sklejały się. Pewnego 
dnia kolej przyszła na opis stworzenia pierwszych rodziców. Jednak 
podczas czytania kartki skleiły się i tekst połączył się z budową Arki Noego. Córka 
czytała więc:  
"Pan Bóg sprawił, że Adam pogrążył się w głębokim śnie, potem wyjął jedno z 
jego żeber i zbudował z niego niewiastę... powlókł ją smołą wewnątrz i ze-
wnątrz. Miała 300 łokci długości, 50 szerokości, a na wysokość 30 łokci..." 

 

Ogłoszenia parafialne 
1. Dziś po Mszach świętych panie z Caritas zbierają do puszek ofiary 

na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących z naszej parafii. 

2. Od następnej niedzieli, będą rozprowadzane świece "Wigilijne 

Dzieło Pomocy Dzieciom". Zachęcamy do nabycia. 

3. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy rekolekcje w naszej parafii, 

nauki dla dorosłych od poniedziałku do środy o 9
30

 i 18
00

, dla 

dzieci o 16
30

 i dla młodzieży o 19
00

. 

4. Bóg zapłać za ofiary złożone na tace w kwocie 1246zł 
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