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Z wielką radością rozpoczynamy kolejny – dziesiąty – rok odnowy naszej parafii. 
Zgodnie z zaplanowanymi na ten czas wydarzeniami, będziemy chcieli lepiej zrozumieć 
dar i misję wynikającą z chrztu świętego.  Mamy również nadzieję, że podejmowane 
w kościele inicjatywy będziemy mogli głębiej przeżywać podczas spotkań w grupach 
sąsiedzkich.

Pierwsze wydarzenie odbędzie się w niedzielę 2 października 2016 roku. W tym dniu 
na zakończenie Eucharystii, każdy będzie mógł otrzymać indywidualne błogosławień-
stwo kapłańskie oraz dowód tożsamości chrześcijanina. Zachęcamy, aby na otrzyma-
nym dowodzie wpisać swoje imię oraz datę chrztu świętego. Warto odnaleźć tę informa-
cję o tak ważnym momencie naszego życia, gdyż poprzez sakrament chrztu świętego 
„przyoblekliśmy się w Chrystusa, stając się nowym stworzeniem” (por. Ga 3,21). 

Za przygotowanie Liturgii odpowiadają następujące rejony:
7.00  – rejon I
8.30  – rejon II
10.00  – rejon VII
11.30  – rejon III
13.00  – rejon V
17.00  – rejon VI
19.00  – rejon IV

Spotkania sąsiedzkie
Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w spotkaniach sąsiedzkich. Terminy, tak 

jak dotychczas, będą uzgadniać łącznicy.
W październiku zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, odprawia-

nych w niedzielę o godz. 18.00, zaś od poniedziałku do soboty o godz. 18.15.

Czy chrzest nie jest w istocie zwykłym obrzędem, formalnym aktem Kościoła, by 
nadać imię dziecku? Nie, jest to akt, który dogłębnie dotyka naszego istnienia. Nie 
jest tym samym dziecko ochrzczone i nie ochrzczone, osoba ochrzczona i nie 
ochrzczona. Poprzez chrzest jesteśmy zanurzeni w tym niewyczerpanym źródle 
życia, jakim jest śmierć Jezusa, będąca największym aktem miłości w całej historii. 
Dzięki tej miłości możemy żyć nowym życiem, nie we władzy zła, grzechu i śmierci, 
ale w komunii z Bogiem i z braćmi!

Pozwalam sobie dać wam radę, więcej - zadanie na dziś: poszukajcie daty wasze-
go chrztu. Dzięki temu będziecie dobrze wiedzieli, kiedy był ten piękny dzień wasze-
go chrztu. Chodzi o poznanie szczęśliwej daty naszego chrztu! Jeśli nie będziemy jej 
znali, grozi nam zatracenie pamięci tego, co Pan w nas uczynił, pamięci o otrzyma-
nym przez nas darze. Jesteśmy wezwani, by żyć naszym chrztem każdego dnia, jako 
rzeczywistością aktualną w naszym życiu. 

Papież Franciszek

Z rodu Boga  
jesteśmy



… dlatego otrzymujesz 
białą szatę

DZIELIĆ SIĘ RADOŚCIĄ…

Podczas Światowych Dni 
Młodzieży

Od wielu lat marzyłam, by przyjąć piel-
grzymów pod swój dach. Gdy na Mszy 
Św. w katedrze usłyszałam, że Lublin 
będzie podejmował i gościł pielgrzymów 
z różnych krajów, udających się do Krako-
wa na ŚDM z Ojcem Świętym Francisz-
kiem – od razu zgłosiłam chęć przyjęcia 
takich osób do swojego domu. Ucieszy-
łam się, że to co miało być niemożliwe, 
stanie się faktem. 

Z przybywającymi chciałam podzielić 
się polską gościnnością, otwartością 
i życzliwością, czego osobiście doświad-
czyłyśmy z córką w ciągu kilkunastu lat 
naszych pieszych pielgrzymek z Lublina do 
Częstochowy. Takie pielgrzymowanie 
zawsze było dla mnie wyjątkowym i nie-
zapomnianym czasem radości i wzajem-
nego oczekiwania na spotkanie z sobą 
(nas pielgrzymów i gospodarzy przyjmują-
cych). I taką atmosferę starałam się utwo-
rzyć w ciągu pięciu dni lipca tego roku, 
podejmując dwie osoby z Ukrainy, udające 
się na spotkanie z Papieżem. Wydaje mi 
się, że sprostałam temu zadaniu poprzez 
wzajemną rozmowę, wymianę myśli, 
wspólne spożywanie posiłków i noclegi. 
Chylę czoło przed tym, którzy podjęli  ini-
cjatywę, by przed spotkaniem młodzieży 
z Papieżem gościć młodych ludzi z różnych 
zakątków świata w diecezjach i parafiach 
całej Polski; by zapoznać ich z naszą histo-
rią i pokazać im naszą kulturę, piękno 
naszego kraju, jego gościnność, otwar-
tość, religijność i pobożność. Pielgrzymo-
wanie to rekolekcje w drodze; to spotkanie 
i poznawanie wielu wspaniałych ludzi, ale 
to przede wszystkim spotkanie z Panem 
Bogiem i Maryją – a Kraków i Brzegi były 
tego dowodem, że w centrum ŚDM był 
żywy i prawdziwie obecny Jezus Chry-
stus, który wszystkich zgromadzonych 
tam i przed odbiornikami TV jednoczył, 
umacniał i ubogacał. Te dni były naprawdę 
piękne, cudowne i wspaniałe i pozostaną 
niezapomniane. Dlatego dziękuję papieżo-

wi Franciszkowi, ok. 2-milionowej rzeszy 
młodzieży z całego świata, a przede 
wszystkim organizatorom ŚDM, za to 
wielkie i święte zgromadzenie młodych 
chrześcijan, za dostarczenie nam – Pola-
kom i Polsce wspaniałych przeżyć i rado-
snych doznań. Myślę, że staliśmy się moc-
niejsi w wierze i za to: chwała Panu!

J.P.

Podczas pielgrzymki 
parafii NOP

Pod koniec sierpnia w Jawidzu uczest-
niczyłam w pielgrzymce parafii realizują-
cych program odnowy. W Jawidzu 
doświadczyłam radości ze spotkania 
z Bogiem i z ludźmi, w których mieszka 
Bóg.

Zostałam obdarowana i ubogacona 
obecnością innych, rozmową z nimi, dzie-
leniem się, dobrem.

Uczestniczyłam w uroczystej Euchary-
stii, w której Bóg realnie obecny obdarzył 
mnie i nas wszystkich sobą.

W swoim Słowie Bóg zaprosił mnie 
i nas wszystkich do otwartości, zaufania 
Jego miłości, przełamywania lęku, krocze-
nia drogą pokory i posłuszeństwa Jego 
Słowu.

Bogu niech będą dzięki za dobro tego 
spotkania. 

Joasia

Rozpoczynamy kolejny rok posoboro-
wej odnowy w naszej parafii w trwającym 
Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia. 
Ważnym celem tego świętego czasu łaski  
jest odkrywanie prawdy o miłosiernym 
Bogu i człowieku, który potrzebuje Jego 
miłosierdzia i jest wezwany, by być miło-
siernym. Tę misję Chrystus Pan powierzył 
całemu Kościołowi - ale i każdemu z nas, 
wierzących. To dokonało się podczas 
naszego chrztu. 

Zapytajmy się: kto z nas zna datę 
swego chrztu? Pewnie niewielu. Oczywi-
ście w zdecydowanej większości 
ochrzczono nas jako małe dzieci. Ale to 
dzień wyjątkowy w życiu Twoim i moim, 
w życiu każdego chrześcijanina – prawdzi-
we święto! Wtedy zaczęło się coś cał-
kowicie nowego i niepojętego, wielkie-
go i wspaniałego.

 Tymczasem tak często czuję się nie-
wiele znaczący, niedoceniony przez naj-
bliższych czy szefa w pracy. Towarzyszy 
temu poczucie niskiej wartości, co prze-
kłada się na porównywanie z innymi, 
zazdrość czy gorycz. Nie-
raz tempo życia powodu-
je, że nie zastanawiam 
się nad jego sensem czy 
swoją wartością, godno-
ścią.  Jednak gdy oce-
niam siebie w ramach 
tego, co dyktuje świat, to 
nie mam zbyt wiele suk-
cesów ani osiągnięć. 
Wtedy ogarnia mnie stan zniechęcenia, 
pustki, nawet depresji. Czy więc napraw-
dę mam patrzeć na siebie tylko w takiej 
perspektywie? Nie! Jakże wielką miło-
ścią obdarzył mnie Ojciec! Zostałem 
nazwany dzieckiem Bożym i rzeczywiście 
nim jestem (por. 1J 3,1).

Najczęściej pamięta się, że  chrzest 
święty gładzi grzechy (w tym pierworod-
ny). I to prawda. Rodzice często chcą 

chrztu dla swego dziecka, by mogło potem 
przystąpić do I komunii świętej. Rzeczywi-
ście - bez tego sakramentu nie można 
przyjąć pozostałych. Bywa nawet tak, że 
rodzice decydują się na chrzest: „by dziec-
ko było zdrowe”. W rzeczywistości jednak 
poprzez chrzest stajemy się przybrany-
mi dziećmi samego Boga! W nim otrzy-
mujemy całkowicie nową tożsamość: 
nawet jeśli ktoś z nas zostałby porzucony 
przez rodziców, to mamy Ojca w niebie. 
Już na zawsze Bóg patrząc na nas mówi: 
oto Mój syn, oto Moja córka!

Nawet ktoś najbardziej zagubiony na 
życiowych ścieżkach pozostaje dla Boga 
ukochanym dzieckiem,  oczekiwanym 
przez Niego z utęsknieniem. Od momentu 
chrztu stajemy się dziedzicami Boga 
samego i współdziedzicami Chrystusa! To 
nieprawdopodobne, jak wielki dar otrzy-
maliśmy w chwili, gdy kapłan wypowie-
dział imię każdego z nas i słowa: ja ciebie 
chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego.  To tak, jakbyśmy dostali drugi 
dowód, paszport do ojczyzny niebieskiej. 

Chrzest w początkach 
chrześcijaństwa przyj-
mowali dorośli, schodząc 
w dół i zanurzając się  
w wodzie - co symbolizo- - co symbolizo-
wało udział w śmierci 
Chrystusa, a następnie 
wchodzili ku górze- nieja-
ko z Nim zmartwych-
wstając. Otrzymywali 

białą szatę jako znak przyobleczenia 
w Jezusa. Zaczynali nowe życie. 

O tak! Ja też w sakramencie chrztu 
rozpocząłem nowe życie, otrzymałem 
białą szatę i przyoblekłem się w Chrystu-
sa.  

Potrzeba mi żyć prawdą chrztu święte-
go: nie jestem byle kim, ale jestem dziec-
kiem Boga Ojca, przyjacielem Chrystusa 
i mieszkaniem Ducha Świętego.


