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CHRZEST PANA JEZUSA

EWANGELIA: Mk 1, 7-11

„On będzie was chrzcił Duchem Świętym”.

Św. Marek w swej Ewangelii przedstawia Jezusa już dorosłego
w przeddzień rozpoczęcia Jego działalności publicznej. Wchodzi w zwykłe
życie ówczesnego społeczeństwa. „Wtedy przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei
i został ochrzczony przez Jana w Jordanie”. Nikt nie wie kim jest Jezus. Jednym
z wielu, których chrzcił Jan. Został zapowiedziany przez Jana – „idzie za mną
potężniejszy ode mnie... On będzie was chrzcił Duchem Świętym”. Jan Chrzciciel
był pierwszym, który dał świadectwo o Jezusie. To ludzkie świadectwo zostało
potwierdzone świadectwem Ojca. „Ty jesteś moim Synem umiłowanym”.
Te słowa oznaczają szczyt dzisiejszego opowiadania o chrzcie Jezusa. Dzisiejsze Święto daje sposobność do zastanowienia się nad własnym chrztem.
Obdarowany nim człowiek powinien własnym życiem zaświadczyć, że go
naprawdę przyjął. Czas najwyższy, aby podjąć zobowiązania, które inni wzięli
za nas na siebie. „Wyrzekam się... grzechu, szatana, wszystkiego co prowadzi
do zła. Wierzę... w Boga, Ojca wszechmogącego, w Jezusa Chrystusa, w Ducha
Świętego. Taka jest wiara nasza”. Chrzest musi być faktem, który czyni z nas
Dzieci Boże, a nie powszechnie przyjętym rytuałem. Metryka chrztu jest
dowodem na to, że byliśmy chrzczeni. A jakie są dowody naszego życia,
że mamy prawo nazywać się chrześcijanami? O tym decydują podjęte przez nas życiowe decyzje, w których
powinniśmy kierować się opierając się o zasady przekazane przez Chrystusa. Boże Ojcze, Twój Syn wysłużył
mi łaskę chrztu. Złożone w mej duszy ziarno Twego życia chcę zachować aż do spotkania z Tobą. Adam Żak

Od piątku, 8 stycznia 2021 roku, nasza radomska diecezja
ma nowego Księdza Biskupa Ordynariusza
– Marka Solarczyka.
Dotychczasowy Ordynariusz, Ksiądz Biskup Henryk Tomasik
ukończył 75 rok życia i zgodnie
z Kodeksem Prawa Kanonicznego przeszedł na emeryturę.
Trójco Najświętsza, która objawiasz się nam
w Tajemnicy Chrztu Pana Jezusa w Jordanie,
dziękujemy za posługę Księdza Biskupa Henryka
i prosimy o pokój Boży w jego sercu
i moc Ducha w dawaniu
do końca świadectwa wiary i miłości.
Trójco Najświętsza, prosimy o potrzebne łaski
dla Księdza Biskupa Marka.
Niech spełniają się jego najpiękniejsze
duszpasterskie marzenia!
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NOWY NASZ PASTERZ

W 1986 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie.
Pod koniec formacji seminaryjnej,
po reorganizacji struktur Kościoła
w Polsce, został inkardynowany
do diecezji warszawsko-praskiej.
Kapłanem został 28 maja 1992 roku.
Pracował jako wikariusz w parafii
św. Feliksa w Warszawie na Marysinie
Wawerskim oraz w parafii katedralnej św. Floriana. W roku 2005 został
wicerektorem Wyższego Seminarium
Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. W roku 2009 został proboszczem parafii katedralnej.
Pracę naukową prowadził równolegle z pracą duszpasterską. W maju
1999 roku obronił doktorat z historii Kościoła na Papieskim Wydziale
Teologicznym w Warszawie.
Od 27 lat jako wikariusz, wicerektor seminarium, proboszcz parafii
katedralnej i biskup pomocniczy nie-

OBJAWIENIE
PAŃSKIE

Objawienia dowiedzmy się czegoś
więcej o odwiedzinach Mędrców.
Jedyną bazą jest dla nas Ewangelia
wg św. Mateusza, bo tylko w niej
znajdziemy fragment o nich.

Pokłon Mędrców symbolizuje
pokłon świata pogan, wszystkich
ludzi, którzy klękają przed Bogiem.
To jedno z najstarszych Świąt w
Kościele (pierwsza Uroczystość po
niedzieli). 6 stycznia uświadamiamy
sobie, że zbawienie jest dla KAŻDEGO
CZŁOWIEKA. Pierwsze ślady Uroczystości Objawienia Pańskiego
znajdujemy w Kościele Wschodnim
już w III wieku. Tego dnia Kościół
grecki obchodził Święto Bożego
Narodzenia, ale w treści znacznie
poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi
6 stycznia skupiamy się na Mędrcach ze Wschodu, ale Kościół święty w Tajemnicy Wcielenia. Na Zachodo tajemnicy objawiania się Jezusa dzie uroczystość Objawienia Pańskiego
światu włącza także wydarzenia chrztu datuje się od końca IV wieku (oddzielnie od Bożego Narodzenia).
Jezusa oraz cudu w Kanie Galilejskiej. Trwając więc dziś w Tajemnicy
W Ewangelii Mędrcy są dokładnie
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nazwani „Magami”. Ze słowem tym
dość często spotykamy się w Starym Testamencie. Oznaczano tym
wyrażeniem astrologów. Starożytni
Grecy przez Magów rozumieli szczep
irański, czy uczniów Zaratustry
(perskiego proroka).
Święty Mateusz krainę Magów
nazywa ogólnym mianem Wschód.
Za czasów Chrystusa przez Wschód
rozumiano cały obszar na wschód
od rzeki Jordanu - a więc Arabię,
Babilonię, Persję. Legenda, że jeden
z Magów pochodził z murzyńskiej
Afryki, wywodzi się zapewne z proroctwa Psalmu 71: „Królowie Szeby
i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu
pokłon wszyscy królowie”. Przez
królestwo Szeby rozumiano Abisynię
(dawna nazwa Etiopii). Na podstawie
tego tekstu powstała także tradycja,
że Magowie byli Królami. Tak ich
też powszechnie przedstawia ikonografia.
dokończenie na 3 stronie



Ksiądz Biskup Marek Solarczyk
urodził się 13 kwietnia 1967 roku
w Wołominie. Dzieciństwo spędził
w Duczkach k. Wołomina. Ukończył
szkołę w Duczkach i Technikum
Samochodowe w Warszawie.

W październiku 2018 roku był
ojcem synodalnym podczas XV Synoprzerwanie był nauczycielem religii du Biskupów w Rzymie („Młodzież
w VIII Liceum im. Króla Władysława – wiara i rozeznawanie powołania”),
IV w Warszawie.
a w styczniu 2019 roku wspierał
Był także rzecznikiem prasowym prace Krajowego Biura OrganizaKurii i ceremoniarzem katedralnym. cyjnego Światowych Dni Młodzieży
Przygotował przebieg Liturgii Słowa, podczas Światowych Dni Młodzieży
której w czerwcu 1999 roku przed w Panamie.
katedrą św. Floriana przewodniczył
Jego zawołaniem biskupim jest:
św. Jan Paweł II.
„Omnia possibilia credenti”, czyli
Święcenia biskupie przyjął 19 listo- „Wszystko jest możliwe dla tego,
pada 2011 r. w katedrze warszawsko- który wierzy”.
-praskiej. Głównym konsekratorem
Ksiądz Biskup Marek Solarczyk
był Ksiądz Arcybiskup Henryk Ho- jest bardzo aktywny w internecie.
ser SAC, biskup warszawsko-praski, Prawie 7 tysięcy osób obserwuje go
a współkonsekratorami poprzedni na Twitterze, ma ponad 46 tysięcy
biskupi warszawsko-prascy: Ksiądz fanów na Facebooku.
Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
Każdego dnia ok. godz. 600 na
i Ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk.
Twitterze sięga po słowo z Ewangelii
W Episkopacie Polski Ksiądz dnia i komentuje je. Odnosi się rówBiskup Marek Solarczyk pełni funkcję nież do bieżących spraw dotycząprzewodniczącego Rady ds. Dusz- cych Kościoła i życia społecznego.
pasterstwa Młodzieży, jest członkiem
Homilii, rekolekcji i konferencji
Zespołu ds. Powołań i Wychowania
Katolickiego, Zespołu ds. Dialogu ze głoszonych przez Księdza Biskupa
Wspólnotą Kościelną Ewangelicko- Marka Solarczyka wysłuchać można
-Augsburską, Zespołu ds. Kontaktów również na jego kanale w serwisie
z Polską Radą Ekumeniczną, prze- YouTube.
wodniczącym Rady Nadzorczej
opr.
Fundacji „Opoka”.

NASZ CHRZEST W AD 2021

Koronawirus nieco radykalizuje
nasze postawy. Z powodu epidemii
wielu rzeczy nie możemy. Ale z powodu epidemii też wiele rzeczy nabiera
smaku. Np. jedna pani wychowawczyni z przedszkola powiedziała, że
w 2020 roku rodzice raptem odkryli,
że ich rodzone dziecko potrzebuje
więcej troski, że w każdej chwili warte
zainteresowania są jego emocje
i potrzeby. Warte większego, radykalniejszego, zainteresowania...
Jak wielu chrześcijan na świecie
naprawdę zatęskni za Liturgią w świątyni? Za swobodnym korzystaniem
z sakramentów świętych?
Radykalnie, to znaczy też, że niektórzy stwierdzili stanowczo, że nie
chcą z Kościołem świętym mieć nic
wspólnego. Mają prawo. Ale nikt
i nic nie wymaże z ich serca pieczęci,
którą otrzymali na chrzcie świętym.
Wtedy Jezus obiecał im kochać ich
NA ZAWSZE. Niezależnie, co oni z tą
Miłością zrobią.
W dzisiejszym komentarzu do
Święty Mateusz nie podaje liczby
Mędrców. Malowidła w katakumbach
rzymskich z wieku II i III pokazują
ich dwóch, czterech lub sześciu.
U Syryjczyków i Ormian występuje
ich nawet dwunastu. Przeważa jednak
w tradycji Kościoła stanowczo liczba
trzy ze względu na opis, że złożyli
trzy dary.
Kiedy Mędrcy przybyli do Syna
Bożego? Z całą pewnością po ofiarowaniu Go w świątyni. Według
relacji Ewangelisty, że Herod kazał
wymordować dzieci do dwóch lat,
wynika, iż Magowie przybyli do
Betlejem, kiedy Chrystus miał co
najmniej kilka miesięcy, a może
nawet ponad rok.

Mędrcy nie zastali Jezusa w stajni.
Święty Mateusz pisze wyraźnie, że
gwiazda stanęła nad „domem” (Mt
2, 11). Było w nim jednak bardzo
ubogo. A jednak Mędrcy „upadli
przed Nim na twarz i oddali Mu pokłon”. Padano na twarz w owych
czasach tylko przed władcami albo
w świątyni przed bóstwami.
opr.

Ewangelii w naszej Gazetce mamy
pytanie, jakie nasze słowo, jaka nasza myśl, jaki nasz czyn, jaka nasza
postawa udowodni, że jesteśmy
chrześcijanami? Mnie bardzo cieszy,
że Bóg postawił na mojej drodze
ludzi, którzy - poznawszy mnie - zapragnęli się więcej pomodlić, inaczej
się wyspowiadać, choć na chwilę
serio potraktować Ewangelię. Wiem,
że to działanie samego Pana w głębi
ich serc, ale przecież każdy człowiek
potrzebuje... człowieka.
Największy dar, jaki mamy, to oprócz życia i wolności - dar zbawienia. Dar, że możemy iść do nieba,
że codziennie możemy żyć najpiękniejszą i najczystszą, po prostu
PRAWDZIWĄ, MIŁOŚCIĄ.
Ten dar otrzymujemy na chrzcie
świętym. Szkoda, że wtedy zupełnie
nie ogarniamy, co się dzieje. Ale
dzisiejsze Święto Chrztu Pana Jezusa
AD 2021 jest świetnym momentem,
aby uwielbić Boga w każdym geście
i każdej chwili Obrzędu Chrztu
Świętego.
Na początku Kościół święty pyta
o nasze imię. Jak ono jest ważne!
Później pytanie, czego pragniemy? Odpowiadamy, że chrztu lub
wiary. Choć i zdarza się, że ktoś palnie, że zdrówka. Dorośli na swoim
chrzcie cudownie dopowiadają, co
daje im wiara: „Wiara daje mi życie
wieczne”.
Później pytanie do rodziców
i chrzestnych... Szkoda, że odpowiedź
tak często jest pusta... „Czy przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania dziecka w jedynej prawdziwej
wierze?”. Co czynisz, by Twój syn,
córka, Twój chrześniak, chrześnica,
fascynował się Bogiem i wiarą?
Później są piękne słowa, że cały
Kościół i całe niebo cieszy się, że
ktoś nowy przyjmuje chrzest. Z tej
radości otrzymujemy znak krzyża
na czole.
Później błagamy Boga o potrzebne łaski, o wstawiennictwo Świętych
z nieba.
Następnie jest modlitwa egzorcyzmu, czyli odpędzenia Złego ducha
od nas. Przecież przynajmniej kilka
minut, kilka dni, tygodni, miesięcy,

lat, byliśmy poganami. I Szatan mógł
robić z nami wszystko. Jak dobrze,
że są sakramenty. Jak dobrze, że
choć pędzimy do pracy, jesteśmy
zabiegani za troską o najbliższych,
to w naszych kościołach są sprawowane Msze święte i spowiedzi,
i Zły jest przepędzany z naszej ziemi.
Warto zapytać misjonarzy, co wyprawia się tam, gdzie nie ma sakramentów... Szatan często wchodzi
w człowieka jak w pacynkę.
A potem jest modlitwa nad wodą.
Nad wodą chrzcielną (święconą
w Wielkanoc) lub nad wodą święconą lub nad wodą zwykłą.
Później wyrzekamy się grzechu;
wszystkiego, co prowadzi do grzechu
oraz Szatana. Następnie wyznajemy
wiarę w: Boga, Kościół święty, świętych
obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie i życie
wieczne.
Później ostatnie pytanie, czy
naprawdę chcemy chrztu świętego.
Nigdy nikogo nie można zmuszać
do miłości.
I najważniejszy moment: „N., ja
Ciebie chrzczę w imię Ojca, i Syna,
i Ducha Świętego”. Jednocześnie
na naszą głowę spływa woda lub
zostajemy w niej zanurzeni.
Następnie jesteśmy namaszczani
olejem krzyżma - na znak, że nikt
i nic nie przekreśli naszego bycia
ukochanym Dzieckiem Boga, Oczkiem
w Głowie Pana Boga. To namaszczenie jest na ciemiączku. W dniu
bierzmowania będzie na czole, a w
dniu święceń kapłańskich na dłoniach.
Nic nie przekreśla mocy Ducha
Świętego w nas, nic nie przekreśla
świętego kapłaństwa.
A potem otrzymujemy białą szatę,
bo nie mamy w sobie żadnego
grzechu, nawet pierworodnego.
Wszystkie grzechy Pan Jezus zabrał
na swój krzyż. Ciężko zachować szatę
nie zabrudzoną, dlatego w każdej
spowiedzi odnawiamy w sobie
piękno chrztu świętego.
I na koniec zapalana jest nasza
świeca chrzcielna. Trudno ją zapalić, a jeszcze trudniej nie dopuścić,
by zgasła. Tak samo jest z łaską
wiary w naszym sercu. Musimy się
o nią bardzo, ale to bardzo, mocno
troszczyć.
xp
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KALENDARZ
LITURGICZNY

I TYDZIEŃ PSAŁTERZA
10 stycznia 2021r. - NIEDZIELA
Imieniny: Wilhelma, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 55, 1-11
PSALM Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6
2. czytanie: 1 J 5, 1-9
EWANGELIA: Mk 1, 7-11
11 stycznia 2021r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Feliksa, Honoraty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 1, 1-6
PSALM 97, 1-2. 6 i 7c. i 9
EWANGELIA: Mk 1, 14-20
12 stycznia 2021r. – WTOREK
Imieniny: Czesławy, Arkadiusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 2, 5-12
PSALM 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mk 1, 21-28
13 stycznia 2021r. - ŚRODA
Imieniny: Bogumiły, Weroniki
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 2, 14-18
PSALM 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mk 1, 29-39
14 stycznia 2021r. – CZWARTEK
Imieniny: Ordona, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 3, 7-14
PSALM 95, 6-7c. 7d-9. 10-11
EWANGELIA: Mk 1, 40-45
15 stycznia 2021r. – PIĄTEK
Imieniny: Aleksandra, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 4, 1-5. 11
PSALM 78, 3 i 4bc. 6-7. 8
EWANGELIA: Mk 2, 1-12
16 stycznia 2021r. – SOBOTA
Imieniny: Bernarda, Włodzimierza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 4, 12-16
PSALM 19, 8-9. 10 i 15
EWANGELIA: Mk 2, 13-17

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W ostatni poniedziałek J.E. Ksiądz Biskup Henryk Tomasik
ukończył 75 rok życia i zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego
złożył rezygnację z pełnienia posługi Ordynariusza Diecezji Radomskiej,
która została przyjęta przez Ojca Świętego Franciszka. Jednocześnie
papież Franciszek powołał na nowego Ordynariusza Diecezji Radomskiej
J.E. Księdza Biskupa Marka Solarczyka – dotychczasowego biskupa
pomocniczego diecezji warszawsko – praskiej. Ksiądz Biskup Marek
kanonicznie przejął naszą diecezję w ostatni piątek, 8 stycznia, o godz. 1200.
Ingres Księdza Biskupa do radomskiej katedry, czyli uroczyste objęcie
władzy nad diecezją, ze względu na epidemię, zostaje przeniesione
na późniejszy czas.
2. Dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego kończy Okres Bożego Narodzenia.
Zgodnie z polską tradycją, śpiew kolęd i świąteczny wystrój
zachowujemy do 2 lutego.
3. Dzisiaj na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.
4. W środę, 13 stycznia, Nabożeństwo fatimskie dla chorych,
starszych i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi,
o godz. 900 Msza święta i Adoracja.
5. Z racji epidemii, nie ma odwiedzin duszpasterskich w domach
naszych Parafian. Zapraszamy wszystkich na dodatkowe Msze święte
w intencji: o Boże błogosławieństwo na 2021 rok dla naszych rodzin.
Msze święte będą sprawowane przez najbliższe 3 tygodnie:
w środy o godz. 1700, w czwartki o godz. 1900 oraz w soboty o godz. 1000.

„KOLĘDOWE” MSZE ŚWIĘTE
W INTENCJI:
O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
DLA RODZIN NASZEJ PARAFII W 2021 ROKU
środa, 13 stycznia, godz. 1700
czwartek, 14 stycznia, godz. 1900
sobota, 16 stycznia, godz. 1000
środa, 20 stycznia, godz. 1700
czwartek, 21 stycznia, godz. 1900
sobota, 23 stycznia, godz. 1000
środa, 27 stycznia, godz. 1700
czwartek, 28 stycznia, godz. 1900
sobota, 30 stycznia, godz. 1000

KONKURS DLA DZIECI
Zapraszamy Dzieci do udziału w naszych konkursach na stronie mojaparafia24.pl!
W każdym konkursie zbieracie punkty Redakcji „Mojej Parafii”.
Za jakiś czas, jak epidemia pozwoli i nazbieracie bardzo wiele punktów - otrzymacie nagrody.
Prosimy śledzić każdy numer Gazetki i stronę mojaparafia24.pl,
by odebrać nagrodę.
Dzisiaj zapytajcie rodziców, jak szczegółowo wyglądał Wasz chrzest.
Redakcja
Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.pl Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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