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Realizując program odnowy naszej parafii zapraszamy do udziału w kolejnym wyda-
rzeniu. Podobnie jak podczas poprzedniej inicjatywy pragniemy skupić się na darze 
chrztu św. Tym razem jednak, chcemy lepiej zrozumieć fakt, że poprzez chrzest zostali-
śmy powołani do udziału w misji Chrystusa. 

Wydarzenie to przeżywać będziemy w niedzielę 20 listopada w Uroczystość Chrystu-
sa, Króla Wszechświata. W tym dniu na uwielbienie odczytany zostanie akt zawierzenia 
Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Na zakończenie Mszy świętej po błogosławień-
stwie kończącym Liturgię wszyscy obecni zaproszeni zostaną do przyjęcia namaszcze-
nia. Ten gest ma nam przypomnieć 
sakramentalne namaszczenie w cza-
sie chrztu świętego. Kapłan wówczas 
mówił: „Bóg, który odrodził cię z wody 
i Ducha Świętego, On sam namaszcza 
cię krzyżmem zbawienia, abyś włą-
czony do Ludu Bożego wytrwał w jed-
ności z Chrystusem, Kapłanem, Proro-
kiem i Królem na  życie wieczne”. Po 
geście namaszczenia otrzymamy 
deklarację potwierdzającą chęć 
wypełnienia ofiarowanej misji.

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

Spotkania sąsiedzkie
Wszystkich parafian zachęcamy do udziału w spotkaniach sąsiedzkich, które są 

okazją do pogłębienia treści przeżywanych podczas wydarzenia. Szczegóły i terminy 
tych spotkań należy uzgadniać z łącznikami. 

Jestem

Królem?

Prorokiem?

Kapłanem?



Chrzest jako udział  
w misji Chrystusa

Dzielić się radością…
Radość ze spotkania

Chciałabym podzielić się radością 
z udziału w spotkaniu sąsiedzkim. Już po 
raz kolejny udział w tym spotkaniu bardzo 
mnie podbudował. Szczególnie ważne jest 
dla mnie czytanie fragmentów Pisma 
Świętego oraz wspólne ich omawianie. 
Ciekawe i pouczające są dla mnie toczące 
się dyskusje. Myślę, że jest to bardzo 
dobra forma pogłębiania wiary. 

Zosia

Jezus moją siłą
Odkąd Pan Bóg dał mi łaskę prowadze-

nia kiosku, moje życie się całkowicie zmie-
niło. Praca stała się dla mnie błogosła-
wieństwem. To w niej odnalazłam spokój, 
siłę, radość, po prostu poczułam się speł-
niona. W chaosie życia rodzinnego, gdy 
mam 3 dzieci do wychowywania, kiosk 
stał się dla mnie azylem. Tu odmawiam 
codziennie koronkę do Bożego Miłosier-
dzia, różaniec i czuję się silna Bogiem. 
Widzę, jak Pan Bóg mnie prowadzi, daje 
mądrość, wewnętrzny spokój i pewność, 
że stoi na pierwszym miejscu mojego 
życia. Dziękuję Bogu za łaskę wytrwałości 
w Nim. Różaniec jest ogromną siłą. Dzięki 
niemu czuję ochronę przed wszelkim złem.

Ela

Tożsamość chrześcijanina
Kolejne spotkanie, które odbyło się we 

wspólnocie sąsiedzkiej, dotyczyło chrztu 
świętego. Nikogo nie musiałam namawiać 
do uczestnictwa w spotkaniu. Wszyscy 
z radością przyjęli zaproszenie i na ich twa-
rzach widziałam radość. Sama też ją mia-
łam. 2 października otrzymałam „dowód 
tożsamości chrześcijanina” – tam mogłam 
napisać swoje imię i datę z chrztu. Pod-
czas naszego sąsiedzkiego spotkania 
kapłan zachęcił, aby dowiedzieć się, kiedy 
i gdzie był każdy z nas ochrzczony. Zrozu-
miałam, jak jest to ważne, gdyż wtedy sta-
łam się córką Boga. Spotkanie sąsiedzkie 

napełniło mnie bliskością i stało się okazją 
do refleksji nad prawdą o tym, że jestem 
dzieckiem Bożym. Miałam też pewne 
doświadczenie związane z tym dowodem 
tożsamości. Idąc do banku po pieniądze 
musiałam okazać dowód osobisty. Gdy 
wyjmowałam go z portfela wypadł ten, 
który dotyczył chrztu. Kasjerka spostrze-

gła ten dowód i przez chwilę obserwowała 
mnie ze zdumieniem. Z początku nie wie-
działam, o co jej chodzi, ale gdy ujrzałam 
dowód leżący koło portfela, wzięłam go 
i wytłumaczyłam, o co chodzi, a kasjerka 
uśmiechnęła się życzliwie.

Grażyna

Dziecko Boga
Parę lat temu po jakimś kazaniu spraw-

dziłam datę chrztu. Starałam się nawet 
pamiętać, że to ważny dzień. Ale tak na 
serio to dopiero ostatnio zaczyna do mnie 
docierać, co się wtedy zaczęło. Mówię 
sobie po cichu – ja – tak, ja! – jestem cór-
ką Boga. Naprawdę, córką samego Boga! 
On mnie chce, chciał, bym była! Nabrałam 
wartości w Jego oczach – jako Jego uko-
chane dziecko w Jezusie... On się mnie 
nigdy nie wyrzeknie. Taka cicha, a wielka 
radość – jestem Twoją córeczką, Boże, 
Ojcze mój, Abba – Tatusiu! Dziękuję Ci za 
Twą Ojcowską, niezasłużoną przeze mnie, 
czułą i wierną miłość, której nie pojmuję.
Proszę Cię, Ojcze – Tatusiu, abym ją umia-
ła przyjąć, a potem nią żyć. 

Córeczka Boga

Chrzest święty to wielki dar miłującego 
Boga – każdy z nas otrzymał nową tożsa-
mość i wielką wartość przybranych 
synów i córek Ojca niebieskiego. Ta praw-
da, temat poprzedniego wydarzenia, kon-
kretyzuje się w zadaniach, jakie płyną 
z otrzymanego sakramentu: udział w misji 
i godności samego Chrystusa. Moment 
ten obrazuje namaszczenie olejem krzyżma 
świętego, któremu towarzyszą słowa: 
„Bóg wszechmogący namaszcza cię krzyż-
mem zbawienia, abyś wytrwał w jedności 
z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Kró-
lem na życie wieczne”. 

Chrystus, czyli „Namaszczony” przez 
Ojca Duchem Świętym – jako Prorok ogła-
sza przyjście Jego Królestwa. Jest Wcielo-
nym Słowem Bożym. W pełni objawia 
wolę Ojca, by w Chrystusie zjednoczyć 
z Sobą ludzi. Jezus jako Kapłan składa 
w ofierze samego Siebie. Przez Swą śmierć 
i zmartwychwstanie dokonuje pojednania 
nas z Ojcem. Równocześnie jako umiłowa-
ny, jedyny Syn Boga, ze swej boskiej natu-
ry jest Panem całego stworzonego wszech-
świata. Objawia panowanie Boga – nie 
w ziemskiej potędze – lecz na Krzyżu, 
w mocy Miłości większej niż jakikolwiek 
grzech, większej od wszelkiego zła. Tam 
Miłość okazuje się silniejsza niż śmierć – to 
Jezus jest Zwycięzcą, Panem, Królem!

Namaszczenie Krzyżmem Świętym, 
które zostało mi udzielone podczas chrztu, 
włączyło mnie w tę potrójną misję Jezu-
sa. Jak mogę ją pełnić? Idąc za Chrystu-
sem, całkowicie do Niego należąc i odda-
jąc Mu do dyspozycje siebie i moje zwykłe 
życie. Potrzeba jednak mojego pragnienia, 
by świadomie podejmować się tego zada-
nia z chrztu. Potrzeba mojej decyzji, jedne-
go, małego kroku z mej strony…

Uczestniczę w funkcji prorockiej Chry-
stusa. Uczę się odczytywać zamysł Boga. 
Odkrywam stopniowo Jego obecność 
zarówno w historii mego życia, jak 

i w ojczyźnie, świecie – dostrzegając ją 
nie tylko w pięknych i dobrych, ale i trud-
nych, niekiedy niezrozumiałych wydarze-
niach. Wtedy mogę być świadkiem Boga, 
świadkiem Jego miłości i nadziei.

 W zjednoczeniu z Jezusem staję się 
kapłanem Boga i Ojca. Jako ochrzczony 
stanowię świątynię Ducha Świętego 
i składam duchowe ofiary przez wszystko, 
co robię: moją pracę, życie małżeńskie 
i rodzinne, radości i cierpienia. Mogę 
łączyć ziemię z niebem w modlitwie, 
a szczególnie w Eucharystii. 

Otrzymuję godność królewską – urze-
czywistniam ją przez naśladowanie Chry-
stusa, Króla i Pana – w posłuszeństwie Ojcu 
i służeniu innym. Jestem zaproszony, by żyć 
logiką Królestwa Bożego – zupełnie różnego 
od znanych nam ziemskich królestw. Nie 
opiera się bowiem ono na sile, broni, prze-
mocy, przywilejach, panowaniu nad innymi, 
lecz jest Królestwem prawdy, sprawiedli-
wości, pokoju i miłości. Jako król mam 
panować i kierować własnym życiem, nie 
szukając ludzkich względów ani uznania czy 
akceptacji swojego zdania za wszelką cenę. 
Żyć po królewsku to żyć w wolności od uza-
leżnień, od opinii innych, od własnego ego, 
to nie tkwić w niewoli starych uraz, niechę-
ci do innych, osądzaniu ludzi, to nie porów-
nywać się z innymi, nie usprawiedliwiać 
swoich złych nawyków... To – przyjmować 
Bożą miłość i nią żyć – odpowiadając na dar 
otrzymany za darmo. Służąc – panować.

Ale to wszystko mnie przerasta! Jeśli 
oprę się o swoje wysiłki, swe możliwości – 
nic z tego nie wyjdzie. Znów poniosę klęskę. 
Współudział w wielkiej misji Chrystusa doko-
nuje się jedynie w łączności z Nim, w zawie-
rzeniu Jego Obecności, miłości i mocy. 

JEZU, mój Królu – sam jestem bezrad-
ny, ale pragnę żyć bardziej po królewsku. 
Uczyń mnie wolnym od siebie samego. 
Powierzam się Tobie, by panując – uczyć 
się służyć i kochać jak Ty.


