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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO • ROK A
Ewangelia: Mt, 3, 13 − 17
Jan powstrzymał Go, mówiąc: „To ja potrze−
buję chrztu do Ciebie, a Ty przychodzisz do
mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól te−
raz, bo tak się godzi nam wypełnić wszystko,
co sprawiedliwe”.

Jezus – największy grzesznik
Widzimy dzi−
siaj Jezusa Chry−
stusa w kolejce
z grzesznikami,
oczekującymi na chrzest w Jordanie
z rąk Jana. Wśród grzeszników wyzna−
jących swe grzechy, staje w Jordanie
największa świętość i największy
grzesznik świata – Jezus Chrystus.
Dlaczego największy grzesznik świa−
ta? Dlatego, że wziął na siebie grze−
chy wszystkich ludzi, którzy byli i bę−
dą. Z tym, że nasze grzechy nie bru−
dzą Chrystusa, są tylko przerażającym
i przygniatającym ciężarem.
W Jordanie solidaryzuje się Jezus ze
wszystkimi grzesznikami i przyjmuje

obmycie od Jana. Wchodzi, jak
w brudne wody Jordanu, w ludzką
niedolę, grzech i rozdarcie, by wszyst−
ko uczynić nowe, wprowadzić nową
sprawiedliwość, nowy styl życia.
Przyjacielu, w jakiś sposób słowa,
które słyszy Jezus: „Ten jest mój syn
umiłowany, w którym mam upodo−
banie” (Mt 3, 17) – odnoszą się do
nas, do każdego grzesznika. Bóg
w Chrystusie, swoim umiłowanym
Synu wchodzi w nasze życie, nasz
mętny Jordan, by leczyć, przebaczać
i oczyszczać.
Pozwól, aby i nad tobą otwarło się
niebo.
Ks. Ireneusz

Być drogowskazem
Jan, który ochrzcił Jezusa, odznaczał się tą du−
chową wielkością, która pozwoliła mu całą uwa−
gę, jaką darzono jego osobę, skierować na Chry−
stusa. Dawniej nazywało się to pokorą. My zaś,
czy zapodzialiśmy tylko samo słowo czy też
i rzecz.
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Czy wiesz, że…
Abigail. Piękna i mądra żona hodow−
cy bydła, Nabala. Po śmierci Nabala
została żoną Dawida (1 Sm 25, 2−42).
Abihu. Wg Księgi Wyjścia (6,23) był
drugim synem Aarona. Razem z trze−
ma braćmi pełnił obowiązki kapłańskie
(Wj 28,1). Za niewłaściwe spełnianie
rytualnych obowiązków został ukara−
ny śmiercią (Kpł 10,1−5; Lb 3,2−4).
Abimelek. Syn Gedeona, utożsamia−
nego z Jerubaalem (Sdz 6,32; 7,1;
8,29). Po wymordowaniu braci ogło−
sił się królem Izraela. Zginął od kamie−
nia młyńskiego rzuconego z wieży
(Sdz 9,53). Opowiadanie nawiązuje
prawdopodobnie do walk w Sychem
pomiędzy ludnością kananejską i izra−
elską, prowadzonych w XII wieku
przed Chrystusem, a nie do próby
utworzenia monarchii Izraela.
Abinadab. Człowiek z Kiriat−Jearim,
który przez 20 lat przechowywał arkę
przymierza w swym domu, aż do chwi−
li przyniesienia jej przez Dawida do
Jerozolimy (1 Sm 7,1; 2 Sm 6,3).
Abraim. Syn Eliaba z plemienia Ru−
bena, który wraz z bratem Datanem
sprzeciwił się przewodnictwu Mojże−
sza. Za karę obu pochłonęła ziemia (Lb
16; 26,9n; Ps 106,17).

MODLITEWNE
SOS
Módlmy się
za Ojca Świętego −
Jana Pawła II.

KATECHEZA
Opatrznoæ Bo¿a
wiêta Bo¿ego Narodzenia nieustannie przypominaj¹ nam o wielkiej
mi³oci Boga wobec cz³owieka. Mi³oæ
ta urzeczywistnia siê poprzez zaufanie,
jakim zostalimy obdarzeni przez Stwórcê. Franciszek Karpiñski w piêknej kolêdzie doskonale obrazuje tê prawdê:
Bóg siê rodzi - moc truchleje, Pan
Niebiosów - obna¿ony. Ogieñ - krzepnie,
blask - ciemnieje, ma granice - Nieskoñczony. Gloria!
Gdyby Bóg nie kocha³ nas, nie by³oby
mo¿liwe przyjcie na wiat Tego, który
jest Wszechmoc¹, ani bezgraniczne zaufanie cz³owiekowi, powierzenie siê
w ludzkie rêce jako bezbronne Dzieciê.
Bóg ograniczy³ siê dla nas, zaufa³ nam pokaza³ nam, czym jest ufnoæ.
Dziêki Wcieleniu Boga mo¿emy
przybli¿yæ sobie prawdê o Opatrznoci
Bo¿ej. Katechizm Kocio³a Katolickiego zauwa¿a, ¿e jestemy stworzeniem

Bo¿ym z w³aciw¹ sobie dobroci¹ i doskona³oci¹, ale nie ca³kowicie wykoñczonym. Jestemy w drodze do ostatecznej doskona³oci. W tej pielgrzymce nie
jestemy osamotnieni - towarzyszy nam
Bo¿a Opatrznoæ, czyli zrz¹dzenia,
przez które Bóg prowadzi swoje stworzenia do wiêtoci. Bo¿a opieka jest
konkretna i bezporednia, a Bóg
w swoich decyzjach dotycz¹cych historii jest niezale¿ny.
Jezus domaga siê od nas dzieciêcego zaufania Opatrznoci Ojca niebieskiego, pok³adania w Nim ufnoci oraz
g³êbokiego zawierzenia Jego Woli. Jednoczenie On sam jest dla nas czytelnym
znakiem i wzorem ufnego oddania siê
Woli Ojca.
Postarajmy siê zatrzymaæ u ¿³óbka Jezusowego w kociele i spojrzeæ na
wydarzenia ze swojego ¿ycia, te trudne
i bolesne, jak równie¿ te radosne oczyma dziecka - dziecka Bo¿ego.
ks. Tomasz

Dłuższy „spacer” oazowiczów
27 grudnia. Godzina 7.30. Dworzec PKP.
Wszędzie znajome twarze. Oazowiczów
i scholki ciągle przybywa. Jedziemy do
Skarżyska Kamiennej, skąd zaczyna się na−
sza piesza wędrówka. Idziemy 5,5 godziny.
Ze względu na młodszych „rajdowiczów”
nie możemy iść zbyt długo, dlatego co 30
minut jest przystanek. Dochodzimy do Bli−
żyna. Wszyscy są zmęczeni, jednak uśmiech
z twarzyczek nie znika. Najważniejsze jest
dobre podejście i chęć zabawy. Około 14.50
przyjeżdża pociąg do Czarnieckiej Góry.
Mamy 45 minut odpoczynku i o 16.00 idzie−
my do kościoła na Eucharystię. Oczom
wszystkich ukazuje się odsłaniany na po−
czątku Mszy św. Obraz Matki Bożej Wy−
chowawczyni. Jest piękny.
Po Eucharystii jest kolacja. Posileni uda−
jemy się na koncert. Wraz z trzema młody−
mi gitarzystami śpiewamy kolędy. Między
pastorałkami wykonują oni swoje własne
utwory. Po brawach można zorientować
się, iż podobają się one publiczności. Kon−
cert dobiega końca., jednak to nie koniec
dnia. Czeka nas jeszcze wzajemne składa−
nie sobie życzeń i łamanie się opłatkiem,
jak wielka, wspaniała „rodzina”.
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O 22.00 udajemy się do łóżek. Po tak wy−
czerpującym dniu, wszyscy szybko zasypia−
ją (no może prawie wszyscy).
O 7.30 da się słyszeć głos animatorów
„POBUDKA!”. Nie wiem czy do końca
było to potrzebne, gdyż młodsi oazowicze
już godzinę wcześniej zadbali, aby nikt nie
spał. Podziwiam ich za siłę głosu. O 8.15
udajemy się na poranną modlitwę. Kaplica
jest wypełniona po brzegi, to ponad 100
osób. Później śniadanie i „pogodny pora−
nek”. Śpiewamy i bawimy się. Następnie
upragnione ognisko, które nie mogło się
odbyć wieczorem – dzień wcześniej – z po−
wodu padającego deszczu. Cały nasz pobyt
w Czarnej kończyny Eucharystią. Zabiera−
my swoje rzeczy i udajemy się na dworzec.
Jeszcze tylko pożegnanie tych co zostają
i pociąg rusza do domu.
Było wspaniale. Moim zdaniem był to do−
skonały pomysł, aby po wielkim objadaniu
się świątecznymi przysmakami urządzić tai
dłuższy „spacer”.
Dziękuję w imieniu wszystkich uczestni−
ków klerykom, którzy zorganizowali ten
rajd.
Sylwia Buchacz

Skarbnica modlitw
Jak ten chleb łamany,
rozrzucony po górach,
został w jedno zebrany,
tak niech Kościół Twój
aż po najdalsze krańce ziemi
zbierze się w jednym
królestwie Twoim.
Didache, czyli Nauka Dwunastu
Apostołów, z której została wzięta po−
wyższa modlitwa, powstała przypusz−
czalnie w Syrii, mniej więcej sto dwa−
dzieścia lat po narodzeniu Chrystusa
albo jakieś dziewięćdziesiąt lat po Jego
śmierci. Nieznany autor tego pisma
stara się dopiero co powstałym wspól−
notom ukazać ideę przewodnią, na któ−
rej można by oprzeć wewnętrzny ład
ich społecznego życia. Współczesny
chrześcijanin może się czuć nieco za−
skoczony, że autor Didache za serce
i źródło tworzących się wspólnot uwa−
ża po prostu Eucharystię. Wczesnym
chrześcijanom idea ta nie była jednak
bynajmniej obca. Realnie doświadcza−
li, jak ich społeczność wyrasta ze
wspólnotowego spożywania Ciała
Pańskiego, rozwija się, żyje i nabiera
sił. Jeszcze w czasie prześladowania
za Dioklecjana czterdziestu dziewię−
ciu chrześcijan zostało skazanych na
śmierć za to, że wbrew cesarskiemu
rozkazowi zebrało się na niedzielną
Ucztę eucharystyczną. Wyznali: „bo
nie możemy żyć bez uczty Pańskiej”.
Dzisiaj byłoby dobrze, gdybyśmy
byli w stanie odczuć coś z owego
uszczęśliwiającego doświadczenia Eu−
charystii we wczesnym Kościele. Po−
zostaniemy rozrzuceni po górach, osa−
motnieni, odizolowani od siebie, jeśli
nie uda się nam przez Chrystusa uzy−
skać dostępu do życia i nie zostanie−
my „razem upieczeni” w społeczności
nowego życia, Kościoła. Także my po−
trzebujemy „duchowego pokarmu”;
nie możemy posilać się tylko kotleta−
mi i jarzynami. Peter Wust pisał:
„Człowiek nie jest w stanie raz na za−
wsze stłamsić swego zainteresowania
sprawami wiecznymi, tak jakby ich
w ogóle nie było”.

Rozmowa z…

Sakrament chrztu

Spotkanie opłatkowe i jasełka wystawiane w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 były
dla mnie okazją do przeprowadzenia rozmowy z opiekunką Samorządu Uczniowskiego,
nauczycielką języka angielskiego – panią Moniką Witkowską. Ta miła i sympatyczna osoba
jest także opiekunką grupy artystycznej.
Redakcja: Czy może Pani opowiedzieć nam o swojej współpracy z młodzieżą?
Pani Monika: W swojej długoletniej praktyce pedagogicznej zawsze odczuwałam potrzebę
współpracy z młodzieżą nie tylko w czasie lekcji, ale także w zajęciach pozalekcyjnych.
Nigdy nie zwątpiłam, że młodzież ma potrzeby intelektualne i etyczne, poprzez które mogła−
by wyrażać swój stosunek do drugiego człowieka. Nauczyciel poznając te potrzeby może
bardziej zrozumieć zachowanie uczniów, łagodzić powstałe napięcia i żyć życiem bogat−
szym, bo spotęgowanym przeżyciami innych. Włączać się w działalność uczniowską, w ich
dążenia, to jedyne moje pragnienie. Zawód, który wybrałam uważam za moje powołanie.
Red.: Kto był pomysłodawcą wystawienia sztuki o Bożym Narodzeniu?
P. Monika: Wszystko zaczęło się od pomysłu całej grupy artystycznej oraz pana katechety –
Macieja Woźniaka, przy poparciu dyrekcji szkoły. Scenariusz otrzymaliśmy od siostry Ber−
nadetty i wszystko poszło jak z płatka. Patronat nad realizacją objął pan Maciej Woźniak,
przy współpracy z Samorządem Szkolnym oraz uczniami klas VII, VIII.
Red.: Na podstawie czyjego utworu został opary scenariusz przedstawienia?
P. Monika: Scenariusz bazował na poezji Krystyny Chojnackiej. Natomiast elementy mu−
zyczne stanowiły kolędy staropolskie wyszukane przez wicedyrektora naszej szkoły – pana
Jarosława Śledzia.
Red.: Jak scharakteryzowałaby Pani młodzież biorącą udział w przedstawieniu?
P. Monika: Młodzież, z którą pracuję, to sami artyści. Podjęła się ona z dużą odpowiedzial−
nością realizacji tego trudnego zadania. Na sukces złożyły się role wszystkich aktorów, ich
zaangażowanie w podjęte dzieło. Muszę podkreślić, że nie było mniej lub bardziej ważnej
roli. A praca w zespole pozwoliła stać się im jakby wielką rodziną.
Red.: Jak działalność artystyczna wpływa na postawy uczniów?
P. Monika: Myślę, że poprzez taką działalność młodzież stawia sobie pewne cele, realizuje
je i narzuca sobie w ten sposób dyscyplinę kształcącą charakter i silną wolę w pokonywaniu
trudności. Poprzez wspólną pracę, nabywanie umiejętności organizacyjnych na terenie szkoły
młodzież przygotowuje się do pełnienia obowiązków już w przyszłym życiu.
Red.: Jakie wrażenie wywarła sztuka na oglądających ją widzach?
P. Monika: Przedstawienie spotkało się z pozytywnym odbiorem i zapewne każdy z widzów
poczuł nastrój Świąt Bożego Narodzenia, szczególnie podczas czytania Ewangelii wg św.
Łukasza. Również słowa Krystyny Chojnackiej: „Dusze odradzają, struny czułe romanty−
ków w sercach poruszają. Jak to dobrze, że są Święta, które godzą wszystkich, kiedy ludzie
i zwierzęta są nam drodzy i bliscy” spotęgowały ten nastrój. Po zakończeniu przedstawienia
nastąpiło uroczyste dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.
Red.: Czy sztuka wystawiana była tylko w szkole?
P. Monika: Premiera tego przedstawienia odbyła się w Domu Weterana przy ul. Wyścigo−
wej, z którym od dłuższego czasu współpracuje Samorząd Uczniowski naszej szkoły. Zapro−
szeni zostaliśmy również do internatu dla dzieci specjalnej troski oraz do Zespołu Szkół
Energetycznych.
Red.: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.
Rozmawiała Halina Siczek

1213 Chrzest święty jest fundamentem
całego życia chrześcijańskiego, bramą
życia w duchu (vitae spiritualis ianua)
i bramą otwierającą dostęp do innych sa−
kramentów. Przez chrzest zostajemy
wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako
synowie Boży, stajemy się członkami
Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni
w Kościół i stajemy się uczestnikami
jego posłania: „Chrzest jest sakramen−
tem odrodzenia przez wodę i w słowie”.
1215 Sakrament ten jest także nazwany
„obmyciem odradzającym i odnawiają−
cym w Duchu Świętym” (Tt 3, 5), po−
nieważ oznacza i urzeczywistnia naro−
dzenie z wody i z Ducha, bez którego
nikt „nie może wejść do Królestwa Bo−
żego” (J 3, 5).
1223 Jezus Chrystus rozpoczyna swoje
życie publiczne od przyjęcia chrztu
w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Po
swoim zmartwychwstaniu Jezus daje
Apostołom taki nakaz: „Idźcie więc i na−
uczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę−
tego. Uczcie je zachowywać wszystko,
co wam przykazałem” (Mt 28, 19 – 20).
1226 Kościół celebrował chrzest i udzie−
lał go od dnia Pięćdziesiątnicy. Istotnie,
święty Piotr mówi do tłumu poruszone−
go jego przepowiadaniem: „Nawróćcie
się i niech każdy z was ochrzci się
w imię Jezusa Chrystusa na odpuszcze−
nie grzechów waszych, a weźmiecie
w darze Ducha Świętego” (Dz 2, 38).
Apostołowie i ich współpracownicy
udzielają chrztu każdemu, kto wierzy w
Jezusa: Żydom bojącym się Boga i po−
ganom.
/KKK/

Wieczór kolęd
17 stycznia 1999 r. o godz. 17.00, w na−
szym kościele odbędzie się zorganizowa−
ny przez scholę dziecięcą i zespół mu−
zyczny wieczór kolęd.
Wieczór kolęd to czas naszej modlitwy,
którą chcemy wyrazić śpiewem. Pragnie−
my oddać hołd i wyrazić wdzięczność
Nowonarodzonemu Chrystusowi, za to,
że przyszedł, by nas zbawić.
Zaśpiewamy około 10 kolęd, między
którymi będziemy dziękować i przepra−

szać Boże Dziecię oraz prosić Je o po−
trzebne łaski.
Jedną z kolęd, którą będzie można usły−
szeć to „Mroźna cisza”.
1. Mroźna cisza świat okryła
i na ziemię noc spłynęła
tylko gwiazda świeci.
W ciemnej szopie Matka miła
tuli do snu Dziecię.
Luli laj luli luli luli laj /2x

2. Pochowały się ptaszęta
W ciepłą słomę pod strzechami
dzieci śpią w łóżeczkach,
„zaśnij”− prosi Matka Święta
zaśnij mój syneczku.
3. Skrzy się mrozem śnieg na polach
już uciekły leśne szmery
drzew wiatr nie porusza
a ja płaczę nad niedolą
małego Jezusa.
Zapraszam serdecznie – Magdalena Kowalska
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W minionym tygodniu

INFORMACJE
1. Dziś o godz. 17.00 w nowym dużym kościele „Nabożeń−
stwo Kolędowe” − wspólne śpiewanie kolęd.
2. W środę, 13 stycznia o godz. 9.00 − Msza św. dla chorych,
cierpiących i starszych. Po Mszy św. błogosławieństwo
chorych Najświętszym Sakramentem. Okazja do spowiedzi od godz. 8.30.
3. Młodzież klas VIII szkoły podstawowej nr 9 i ich rodziców zapraszamy na
Mszę św. w piątek, 15 stycznia na godz. 16.30 do małego kościoła.

ŻYCZENIA

Porządek wizyty duszpasterskiej
Codziennie od godz. 14.30, w sobotę od godz. 9.00.
Dziś od godz. 15.00
11.01.99 (pn)
12.01.99 (wt)
13.01.99 (śr)
14.01.99 (cz)
15.01.99 (pt)
16.01.99 (so) od g. 9.00
18.01.99 (pn)

Związek małżeński zawarli:
Mariola Soból
i Szczepan Jarosław Kosiec
Renata Rogala
i Sebastian Jan Monik

− ul. PCK 9/11
− ul. Grenadierów 5, 6, 8 i 10
− ul. Grenadierów 7, 9, 12, 14, 16
− ul. Południowa 12, Gajowa 43, Wiejska 58 i 62
− ul. Sandomierska 9 i 11
− ul. Sandomierska 13, 15 i 17
− ul. Sandomierska 16 i 22
− ul. Sandomierska 24, 26, 28 i 30

W 19. rocznicę ślubu Krzysztofa i Jolanty
w 10. rocznicę ślubu Marianny i Mirosława
w 50. rocznicę urodzin Janusza
w 18. rocznicę urodzin Małgorzaty
w 18. rocznicę urodzin Mariusza
życzymy wielu łask Bożych i opieki Naj−
świętszej Marii Panny
Redakcja

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
• zezwolenie na działal−
GMINA
ność usługową
wszystkie sprawy,
• rejestracja działalności
które załatwiałeś
gospodarczej
• śluby cywilne
w Urzędzie Gminy
• wydawanie dowodów załatwisz tam nadal
osobistych
• meldunki
• rejestracja narodzin i zgonów
• pomoc materialna i zasiłki
• pozwolenia na budowę (tam, gdzie gminy to prowadzą)
• zezwolenia na wyrąb drzew
Sprawdź w urzędzie gminy: być może nie
musisz jechać do powiatu, by załatwić
daną sprawę!

Zanim udasz się do
stolicy województwa,
SPRAWDŹ w staro−
stwie; być może spra−
wę załatwisz na miej−
scu! W Urzędzie Wo−
jewódzkim i Marsza−
łkowskim załatwisz
tylko nieliczne spra−
wy.

POWIAT
• wydawanie praw jazdy (chy−
w Starostwie załatwisz
ba że prowadzi to gmina)
• rejestracja pojazdów
prawie wszystkie sprawy,
• informacje z ewidencji grun− które dotychczas załatwia−
tów i budynków
łeś w Urzędzie Rejono−
• wydawanie poświadczeń
wym lub Wojewódzkim
własności
• zmiana nazwiska
• zezwolenie na inwestycje niekorzystne dla środowiska
• Powiatowe Komendy Policji Straży Pożarnej
• Powiatowe Inspektoraty: sanitarny, weterynarzy, nadzoru budowla−
nego
Te same sprawy załatwisz w Urzędzie Miasta w: Ostrołęce, Płocku,
Radomiu, Siedlcach.
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