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Zostałeś ochrzczony
Duchem i ogniem
Czy pamiętasz datę swojego chrztu św.?

Świętujesz urodziny, może i imieniny, ale
czy świętujesz też rocznicę chrztu? Czy
dla Ciebie jest to ważne, że jesteś
ochrzczony?

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy za-
powiedź Jana Chrzciciela, że Jezus bę-
dzie chrzcił Duchem i ogniem. Zostałeś
więc ochrzczony Duchem i ogniem. Co
to oznacza?

Chrzcić znaczy zanurzać. Można więc
powiedzieć, że Jezus zanurzył Cię w
Duchu Świętym i ogniu. Trwasz w tym
zanurzeniu, Duch Święty dociera do
wszystkich zakamarków Twojego ciała i
duszy. Jest On, aby stać przy Tobie i bro-
nić Cię samą swoją obecnością. W tym
Duchu żyje Jezus, działa, nieustannie gło-
si i objawia Boga, który jest Miłością.
Zatem chrzcić Duchem Świętym, zanu-
rzać w Duchu Świętym – to znaczy za-
nurzać w miłości Ojca i Syna.

Jesteś też zanurzony w ogniu, który w
Piśmie Świętym jest symbolem sądu.
Sądu nad grzesznikami, który dokona się
przy końcu czasów. Jesteś więc zanurzo-
ny w sądzie. Możesz się tego sądu bać,
ale to właśnie Duch Święty jest Ci dany
po to, żebyś na sądzie uzyskał od Boga
uniewinnienie, żebyś się mógł na Boga
otworzyć. Bo ogień to jest miłość Boża,
którą człowiek nawracający się przyjmu-
je jako uświęcenie. To od Ciebie zależy,
jak przyjmiesz ten ogień. Czy ten ogień
będzie Cię rozgrzewał, czy będzie palił,

czy będzie wydobywał z Ciebie to, co
najlepsze, czy będzie dla Ciebie znisz-
czeniem?

Powietrza nie widzisz, ale nim oddy-
chasz. Gdyby go nie było, nie żyłbyś. Z
Duchem Świętym jest tak samo jak z
powietrzem. Nie widzisz Go, choć jesteś
w nim zanurzony. On wzbudza w Tobie
to, co dobre. On daje dobre natchnienia.
Pomaga przebaczać. Zgina Twoje kola-
na, kiedy jest Ci trudno się modlić. Mo-
dli się w Tobie, kiedy Ty modlić się nie
potrafisz. Uzdalnia Cię do tego, żebyś
owocnie przyjmował Eucharystię i
wszystkie inne sakramenty. On sprawia,
że żyjesz, że żyjesz naprawdę.
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  3.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia
Bożego, którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy konferencję
nt. Abyście przez moc Ducha św. byli bogaci w nadzieję. O godz. 17.15 w czasie
nabożeństwa odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji dusz czyśćcowych.
Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeństwem. Na
zakończenie będzie można ucałować relikwie św. Faustyny.

  4.Psycholog dyżuruje w piątek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  5.Zachęcamy do czytania kolejnego numeru Gościa Niedzielnego oraz odwiedzania naszej

strony internetowej: www.parafiatd.archidiecezja.katowice.pl. Zapraszamy do czyta-
nia naszej gazetki parafialnej „Być bliżej”, którą redagują nasi parafianie.

  6.Trwają Odwiedziny Duszpasterskie. Plan Kolędy znajduje się w gablotkach,
na stronie internetowej parafii i facebooku. W ramach ewangelizacji zachęca-
my Parafian do włączenia się w informowanie swoich Sąsiadów o terminie zbli-
żających się odwiedzin. Wzór ogłoszenia, które można umieścić na korytarzu
(klatce), znajduje się w gazetce parafialnej.
Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym tygodniu:
13/01/2019 r godz. 14.30 /niedziela/ Piastów 11

Piastów 22 m. 113 - 168 i 169 - 224
16/01/2019 r godz. 16.00 /środa/ Tysiąclecia 22 od dołu

Tysiąclecia 24 m. 1 - 75
Tysiąclecia 24 m. 76 - 149
Chorzowska 212, 214 i 216 od dołu

Kolęda dodatkowa odbędzie się w sobotę (19.01) od godz. 14.30 - zapisy do
czwartku włącznie (17.01) w Kancelarii Parafialnej.

  7.Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego ko-
ścioła - na prace remontowe - kolejny witraż i Drogę Krzyżową. Będzie je
można złożyć w przyszłą niedzielę - 20 stycznia.

  8. W tym tygodniu rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który
będzie trwał do 25 stycznia.

  9. W środę (16.01) KIK zaprasza na film pt. „Sprawa Chrystusa” o g.18.45 w salce nr 1.
10.W niedzielę 20 stycznia o godz. 16.00 serdecznie zapraszamy wszystkie rodzi-

ny do salki nr 1 na wspólne gry planszowe.
11. Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne

podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały
kościół. W przyszłą sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzą-
tania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane
dzisiaj na Dom Rekolekcyjny w Kokoszycach



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (13 stycznia 2019)

  1.W dzisiejszą niedzielę (13.01) Słowo Boże wygłosi do nas rekolekcjonista ks.
Tadeusz Czakański. Kolekta w tym dniu będzie zbierana na Dom Rekolek-
cyjny w Kokoszycach.

  2.W poniedziałek (14.01),  po mszy wieczornej odbędzie się doroczne spotkanie
opłatkowe, w czasie którego będziemy wspólnie kolędować przy żłóbku jako rodzi
na parafialna. W pierwszym rzędzie zapraszamy członków naszych grup i diakonii,
zwłaszcza zaś te osoby, które w spotkaniach w ciągu roku z różnych powodów uczest-
niczą rzadziej lub wcale. Zapraszamy też wszystkich chętnych: dzieci i dorosłych
do śpiewania kolęd wraz z chórem parafialnym „Dei Patris”.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (14- 20 STYCZNIA 2019)

PONIEDZIAŁEK (14.01.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + Stanisława Dzięgielewskiego w kol. r. śm. oraz ++ Marcina, Ryszarda,
Stanisława i wszystkich ++ z rodziny

2/za + Krystynę, jej + męża Franciszka i ++ rodziców: Zofię i Michała
3/w intencji Marka Curyło, dziekując Bogu za dar życia, z prośbą o błog. Boże, opiekę

MB, dary Ducha Św. oraz o zdrowie dla duszy i ciała dla całej rodziny
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + Lecha Powolnego (od rodziny Scheffsów z Kępna)

WTOREK (15.01.2019 r.) - Dzień powszedni

 7.00 1/za + wujka Władysława Bazana (od Halinki z rodziną)
2/za + Weronikę Podhorską (od brata Anatola z rodziną)

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Leopolda Rutka w 6 r. śm.

2/za + Mariana Błachut o dar życia wiecznego
3/za + Marię Ligęzka (od rodziny Capandów)

18.45 - Modlitwa uwielbienia

ŚRODA (16.01.2019 r.) - Dzień powszedni

 7.00 1/za + Bronisława Trzopa w 30 dzień po śm. (od brata Eugeniusza z rodziną)
2/za + Marię Ligęzka  (od siostry Janiny)
3/za + Weronikę Podhorską (od siostry Anieli z mężem)
4/za + Stefana Pośpiecha (od koleżanek i kolegów z Wydziału Kryminalnego

Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej)
 7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 - za + męża Józefa Bonk w 2 r. śm. i ++ z rodzin: Bonk i Królewicz o spokój ich dusz

CZWARTEK (17.01.2019 r.) - Wspomnienie św. Antoniego, opata

  7.00 1/za ++ rodziców: Józefa i Genowefę Jankowskich, Romualda, Michalinę
i Mikołaja Jakubowskich

2/za + męża Wacława Sławińskiego w 30 dzień po śm.
3/w intencji brata Czesława o łaskę wiary, dary Ducha Św., zdrowie oraz mi-

łość, zgodę i pojednanie w rodzinie
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 1/do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Niepok.Dziewicy, Św. Ojca Pio, Św. Jana

Pawła II w int. Adama z ok. urodzin, dziękując za dotychczasowe łaski, z prośbą o
dalsze dla niego, jego syna Szymonka oraz o światło D. Św. i błog. dla całej rodziny

2/za + Mariana Błachut o dar życia wiecznego

PIĄTEK (18.01.2018 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za ++ Ryszarda, Annę, Józefa i Joannę Kubalańca
2/za + Weronikę Podhorską (od siostrzenicy Anny z rodziną)

  7.30 - Różaniec  
17.15 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/za ++ rodziców: Zofię i Józefa Wilk, + męża Józefa Dudę ++ dziadków: Wilk i Froń
3/za + Marię Ligęzka  (od rodziny Tęczów)

SOBOTA (19.01.2019 r.) - Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji kuzyna Krzysztofa o łaskę wiary, dary Ducha Św., zdrowie

oraz potrzebne łaski Boże dla całej jego rodziny
2/za + Marię Ligęzka (od rodziny Kobyłeckich)
3/za + Weronikę Podhorską (od siostrzenicy Aliny z rodziną)
4/za + Stefana Pośpiecha (od policjantek, policjantów i pracowników cywil-

nych Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej)
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 - za + męża Wincentego Pietrzaka w 10 r. śm. jego ++ braci: Jana, Zbigniewa i Franka

i + siostrę Janinę oraz + Zdzisława Znojek i ++ z rodzin: Znojków i Bartusiów

NIEDZIELA (20.01.2019 r.) - II NIEDZIELA ZWYKŁA

  7.30 - za + Stefana Pośpiecha (od Teresy, Mikołaja wraz z całą Wspólnotą Mieszkaniową)
  9.30 - Do Opatrz. B.w int. Mikołaja Suchanka z ok.30r.ur. z prośbą o B.błog. dla niego,

jego żony i dla dzieci: Alicji i Aleksandra w dn.chrztu oraz ich brata Franciszka
11.00 - w intencji Karola z ok. 50 r. ur. z podziękowaniem za dotychczasowe łaski,

z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie dla solenizanta (od żony i syna)
12.30 - w intencji Iwony w kol. r. ur. dziękując za dotychczasowe łaski z prośbą

o dalszą Bożą opiekę i błog. dla całej rodziny
17.00 - w intencji Wiktorii Fuklin z prośbą o opiekę Anioła Stróża i Boże błog.
20.00 - za + Mariana Błachut o dar życia wiecznego

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Rok koœcielny - kiedy się zaczyna i jak długo trwa?
Rok liturgiczny, zwa-

ny Rokiem kościel-
nym trwa tyle, co rok
kalendarzowy, ale
rozpoczyna się nie
1 stycznia, ale w
pierwszą niedzielę Ad-
wentu. Rok liturgiczny
dzieli się na 6 okresów liturgicznych.

1. Adwent. Rozpoczyna się pierwszy-
mi nieszporami I Niedzieli Adwentu i
trwa do Wigilii Bożego Narodzenia.
Obejmuje on 4 niedziele. Adwent dzieli
się na dwie części. W pierwszej części
(do 16 grudnia) liturgia przypomina o
drugim przyjściu Chrystusa, do którego
przygotowuje się cała ludzkość. Druga
część (od 17 grudnia) jest bezpośrednim
przygotowaniem na liturgiczne przeży-
cie tajemnicy Bożego Narodzenia.

2. Okres Narodzenia Pańskiego
Trwa do niedzieli Chrztu Pańskiego, to

jest do niedzieli po Objawieniu Pańskim
(Trzech Króli).

3. Wielki Post. Rozpoczyna się w Środę
Popielcową i trwa 40 dni. Wielki Post
kończy się w Wielki Czwartek przed
sprawowaną wieczorem Mszą Wieczerzy
Pańskiej. Wielki Post to czas pokuty, na-
wrócenia i przygotowania do właściwe-
go przeżycia Męki, Śmierci i Zmartwych-
wstania Pana Jezusa.

4. Święte Triduum Paschalne
Najważniejszy okres Roku liturgiczne-

go. Rozpoczyna się ono od Mszy Wie-
czerzy Pańskiej, sprawowanej wieczorem
w Wielki Czwartek, a kończy II Nieszpo-
rami uroczystości Zmartwychwstania
Pańskiego. Te trzy dni stanowią jeden
wspólny obchód liturgiczny. Są to trzy
dni Chrystusa ukrzyżowanego, pogrze-
banego i zmartwychwstałego, trzy etapy
jednego zbawczego wydarzenia. Kościół
w sposób szczególny trwa w tym czasie
przy Chrystusie.

5. Okres Wielkanocny

Przez 50 dni po uroczystości Zmar-
twychwstania Pańskiego, Kościół radu-
je się ze zwycięstwa Chrystusa. W okre-
sie tym świętujemy uroczystość Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Okres Wielkanoc-
ny kończy uroczystość Zesłania Ducha
Świętego.

6. Okres zwykły
Pozostała część Roku liturgicznego na-

zywana jest Okresem zwykłym. Składa
się on z dwóch części. Pierwsza trwa od
poniedziałku po święcie Chrztu Pańskie-
go do wtorku przed Środą Popielcową
(obejmuje około 4-6 tygodni). Druga
część Okresu zwykłego zaczyna się w
poniedziałek po uroczystości Zesłania
Ducha Świętego i kończy przed I Nie-
szporami I Niedzieli Adwentu. W ostat-
nią niedzielę roku liturgicznego obcho-
dzi się uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata.

Zadaniem Roku liturgicznego jest przy-
pominanie wiernym całej historii Zbawie-
nia, począwszy od Wcielenia i Narodze-
nia, przez Mękę, Śmierć i Zmartwych-
wstanie oraz Zesłanie Ducha Świętego
aż po oczekiwanie na ponowne przyjście
Chrystusa na końcu czasów (Konstytu-
cja o Liturgii św. Soboru Watykańskiego
II). Okres zwykły jest dla realizacji tego
zadania bardzo ważny. Wsłuchując się w
systematycznie czytane Ewangelie (w
niedziele i dni powszednie), poznajemy
życie i działalność Jezusa. Dowiadujemy
się, jak Jezus nauczał, pocieszał, uzdra-
wiał i wskrzeszał. Poznajemy wielkie
dzieło stworzenia i odkupienia świata.
Uczymy się pomagać innym i dzielić się
radością i tym, co mamy z najbliższymi i
najbardziej potrzebującymi.

Papież Pius XII w Encyklice o liturgii
napisał, że rok liturgiczny to „sam Chry-
stus żyjący w Kościele, wciąż podąża-
jący drogą nieograniczonego miłosier-
dzia”.

D.M.
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Duszpasterskie odwiedziny
rodzin

C + M + B + 2018
Christus Mansionem Benedicat

(Chrystus Mieszkanie Błogosławi)

Data…...............................

Godz. rozpoczęcia kolędy..........…

Spotkajmy się
na wspólnej modlitwie!

Wzór

Migawki z ¿ycia naszej parafii

24.12. – O godz. 23.30 młodzież Oazo-
wa przygotowała nabożeństwo wigilijne,
a po nim o godz. 24.00 została odpra-
wiona Msza wigilijna – Pasterka. Po Eu-
charystii naszym parafialnym zwyczajem
kapłani łamali się z wiernymi opłatkiem
składając sobie wzajemnie życzenia.

28.12. – O godz. 9.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji wszystkich dzie-
ci naszej parafii. Po Eucharystii udzielo-
no dzieciom specjalnego błogosławień-
stwa.

31.12. – Podczas Mszy św. O godz.
16.00 ks. Proboszcz przedstawił duszpa-
sterskie sprawozdanie z roku 2018.

Po Eucharystii zostało odprawione na-
bożeństwo ekspiacyjne i dziękczynne.

01.01. – O godz. 12.30 została odpra-
wiona Msza św. w intencji wszystkich
diakonii i grup parafialnych oraz ich ro-
dzin. Mszy przewodniczył ks. Arcybi-
skup Damian Zimoń, który podczas ho-
milii podkreślił, że naszym Betlejem jest
kościół parafialny. Powinniśmy jak naj-
częściej go odwiedzać i tak jak pasterze
oddawać pokłon Chrystusowi, by dzię-
kować za dar wspólnoty.

Po Eucharystii ks. Arcybiskup odwie-
dził z wizytą duszpasterską probostwo.

03.01. – O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji służby litur-

gicznej oraz Bractwa Adoracji i ich ro-
dzin.

Po Eucharystii członkowie Bractwa
spotkali się w salce nr 1 na wspólnym
kolędowaniu. Ks. Marek zwracając się
do wszystkich obecnych zwrócił uwagę,
abyśmy za przykładem Jana Chrzciciela
zawsze z odwagą wskazywali na Chry-
stusa.

04.01. – O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. do NSPJ w intencji mło-
dzieży przygotowującej się do Sakramen-
tu Bierzmowania oraz w intencji wszyst-
kich rodzin naszej parafii. Podczas ka-
zania nt. „W liturgii Mszy św. sprawo-
wanej na ziemi uczestniczy niebo” ks.
Dawid wskazał na Św. Siostrę Faustynę,
która podczas Mszy św. widziała nie tyl-
ko wiernych, ale całe niebo. Takich prze-
żyć może doświadczyć tylko osoba świę-
ta, która obdarzona jest szczególną łaską.
Ks. Dawid podkreślił również, abyśmy
nie liczyli tylko na swoje umiejętności,
zdolności itp., ale pozwolili w swoim
życiu działać Panu Bogu, a wówczas On
będzie czynił w nim cuda.

6

 Bożena S.



Katechumenat (10)

Rada Jednostki Pomocniczej nr 9
Zaprasza wszystkich Seniorów na
czwartkowe spotkania w salce pa-
rafialnej na Osiedlu Górnym

Czwartek 10 stycznia godzina 10.00
Spotkanie z przedstawicielami Rady
Seniorów przy Urzędzie Miasta Kato-
wice
Czwartek 17 stycznia godzina 10.00
Msza Święta i spotkanie opłatkowe
Czwartek 24 stycznia godzina 10.00
Dzień Babci i Dziadka
Występ Przedszkolaków z Przedszko-
la nr 34
Czwartek 31 stycznia godzina 10.00
Język angielski dla seniorów

CHRZEST ŚWIĘTY

Jest to najbardziej
podstawowy sakra-
ment. To właśnie
chrzest wprowadza
nas do wspólnoty Kościoła. Już wcze-
śniej wspominałem, że przyzwyczajenie
do katolickiej religijności sprawia, że do
sakramentów wielu ludzi podchodzi bar-
dzo formalistycznie. Przykładem może tu
być człowiek w pewnej parafii, który
zgłosił dziecko do chrztu w kancelarii a
potem nie przyszli do kościoła. Pytany
dlaczego odpowiedział ze zdenerwowa-
niem: Zgłosiłem, zapłaciłem i czego jesz-
cze chcecie?! Bardzo często liczy się im-
preza w domu, zdjęcia i film video  a Pan
Bóg wcale.Znakiem zewnętrznym chrztu
jest woda. W naszym życiu służy ona do
obmywania, orzeźwiania.Ten zewnętrz-
ny znak ukazuje wewnętrzne działanie
chrztu.

Po pierwsze chrzest obmywa ze skazy
grzechu pierworodnego. Może za mało
czytamy Stary Testament i dlatego mało
kogo obchodzi starotestamentalna tęsk-
nota za Zbawicielem. Wielu oczekują-
cych na Mesjasza oddałoby wiele, aby
żyć z takimi możliwościami jakie daje
nam chrzest. Wiele z tego co zostało utra-
cone przez grzech pierworodny zostało
w Chrystusie przywrócone przez chrzest.
Człowiek ochrzczony ma zdecydowanie
prostszą drogę do Zbawienia.

Drugim skutkiem jest wlanie nadprzy-
rodzonych cnót: wiary nadziei i miłości.
Można to porównać do zasadzenia trzech
ziarenek w glebę serca, które jednak
wymagają pielęgnacji aby mogły wyróść
w dojrzałe kwiaty religijności. Cnoty te
uzdalniają nas do wiary, nadziei i miło-
ści, wymagają jednak współpracy czło-
wieka z Łaską.

Trzeci skutek to Nowe Życie /u św.
Pawła nazywane nowym stworzeniem/.

Człowiek poczęty i urodzony może do
Boga mówić: „Boże mój Stwórco”. Czło-
wiek ochrzczony zostaje włączony we
wspólnotę Kościoła, a ta jest Mistycznym
Ciałem Chrystusa, a Ten jest Synem Bo-
żym, więc stajemy się dziećmi Bożymi
w wielkiej rodzinie Bożej i mówimy do
Boga „Ojcze”. Chrześcijanie więc nie są
dla siebie obcy, lecz są braćmi i siostra-
mi w Chrystusie. Pociąga to za sobą ko-
nieczność współodpowiedzialności za
losy członków rodziny. Nie zrozumie
tego ktoś, kto nie potrafi tworzyć atmos-
fery miłości w ludzkiej rodzinie.

Chrześcijanie też dobierają swoim dzie-
ciom świętych patronów aby wpatrywać
się w przykład ich życia.

W obrzędach chrztu rodzice zobowią-
zują się do religijnego wychowania
dziecka. Proces wychowawczy to głów-
nie przykład.
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Jak prze¿y³am
chrzest swojego dziecka?

Chrzest dziecka jest dla wierzących ro-
dziców niesamowicie ważnym i wycze-
kiwanym wydarzeniem, gdyż to właśnie
dzięki temu pierwszemu sakramentowi
mały człowiek zostaje uwolniony od cię-
żaru i konsekwencji grzechu pierworod-
nego i oficjalnie staje się Dzieckiem Bo-
żym, członkiem Kościoła Chrystusowe-
go. Chrzest Święty jest fundamentem
całego życia chrześcijańskiego i bramą
otwierającą dostęp do innych sakramen-
tów. Tak ważnemu wydarzeniu w życiu
rodziny zawsze towarzyszą emocje i sta-
ranne przygotowania. Wybór rodziców
chrzestnych, udział w naukach przed-
chrzcielnych, odpowiednie przygotowa-
nie duchowe i zorganizowanie uroczyste-
go obiadu dla najbliższej rodziny wyma-
gają od świeżo upieczonych rodziców od-
powiedniego podejścia i konkretnego
planowania.

Dzień chrztu mojej córeczki był dla
mnie dniem pięknym, wyjątkowym i dłu-
go wyczekiwanym, co wcale nie ozna-
cza, że był dniem łatwym. Poranek był
pełen radości i podekscytowania. Byłam
spokojna, szczęśliwa i pewna, że wszyst-
ko zostało dopięte na ostatni guzik, więc
z przyjemnością robiłam pamiątkowe
zdjęcia maleństwu w białym stroju i nie
mogłam doczekać się Mszy Świętej. Gdy
w końcu nadszedł czas przygotowań do
wyjścia, szybko okazało się, że małe
dziecko i konkretny plan wzajemnie się
wykluczają. Wszystko trwało dłużej niż
przewidziałam i w konsekwencji prawie
biegliśmy z mężem do Kościoła. Gdy lek-
ko zdyszani dotarliśmy na miejsce, zo-
baczyliśmy, że najbliższa rodzina już cze-
ka na nas pod Kościołem. Co prawda to
my mieliśmy być wcześniej, by wszyst-
kich odpowiednio powitać, ale najważ-
niejsze było to, że wszyscy dotarli i nad-
szedł czas na najważniejsze - Mszę
Świętą, w trakcie której moje ukochane
dziecko miało dołączyć do grona Dzieci
Bożych.

To była piękna, bardzo uroczysta litur-
gia prowadzona przez księdza Joachima
Konkola. Pamiętam, że bardzo starałam
się kontemplować i chłonąć każdą minutę
tego wyjątkowego wydarzenia pomimo
tego, że moja córeczka była trochę nie-
spokojna i również wymagała uwagi. Na
szczęście niepokój o to czy dziecko za-
raz się nie rozpłacze, nie przyćmił waż-
nych i zapadających w pamięć momen-
tów takich  jak; wspólne wyznanie wia-
ry, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
czy deklaracja, że razem z mężem będzie-
my wychowywać dziecko w wierze ka-
tolickiej. Sam moment chrztu pamiętam
jak przez mgłę. Nie potrafię sobie przy-
pomnieć reakcji dziecka na polewanie
główki wodą święconą, natomiast bardzo
dobrze pamiętam swoje wzruszenie, łzy
w oczach i ściśnięte gardło. W końcu to
był ten wyczekiwany, ważny moment, w
którym moje ukochane maleństwo stało

się Dzieckiem Bożym!
Gdy dziś wspominam ten dzień i oglą-

dam pamiątkowe zdjęcia, to czuję wzru-
szenie, bo to był naprawdę piękny czas.
Może nie wszystko udało mi się przewi-
dzieć i popełniłam kilka błędów organi-
zacyjnych, ale tak naprawdę nie miało to
większego znaczenia. Najważniejsze
przecież się stało - chrzest się odbył i
moje ukochane dziecko jest teraz człon-
kiem Kościoła Katolickiego, a ja i moja
najbliższa rodzina robimy wszystko, aby
jak najlepiej poznało naszego Wspania-
łego Ojca, pokochało Go i w tym Koście-
le czuło się jak w domu.

Chrzest Święty jest sakramentem bar-
dzo pięknym i ważnym, lecz warto pa-
miętać, że jest to tylko początek długiej i
krętej drogi do wieczności, drogi na któ-
rej przewodnikiem jest Chrystus, a jego
naśladowcami są najpierw rodzice, a do-
piero później dziecko. Najważniejszy jest
dobry przykład i wiara, która w widocz-
ny sposób kieruje naszym postępowa-
niem na co dzień, bo jeśli sami nie bę-
dziemy płonąć z miłości do Boga, to nie
rozpalimy tego uczucia w sercach na-
szych dzieci.

J.K.

Agnieszka Kołowicz


