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Chrzest, który łączy chrześcijan 
Kard. Pietro Parolin do Polaków 

 Chrzest, jak ma to miejsce w przypadku każdej duszy, która go przyj-

muje, tak i dla narodu polskiego oznaczał radykalny przełom mentalności  

i kultury i dał początek nowej drodze, rozjaśnionej światłem Chrystusa  

i nauczaniem Kościoła, która prowadzi do Chrystusa serca poszczegól-

nych osób i losy narodów. 

 Tak mówił bł. Paweł VI z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski: «Wiara 

chrześcijańska, język i alfabet łaciński, sumienie obywatelskie świata za-

chodniego wspólnie dały początek całości nowej kultury narodu polskiego, 

która nieprzerwanie miała dawać później poprzez swoje instytucje poli-

tyczne, religijne, edukacyjne i artystyczne świadectwo swojej niewzruszo-

nej żywotności moralnej, swojej charakterystycznej spójności z cywilizacją 

europejską i swojej wyjątkowej oryginalności etnicznej, przez tysiąc lat 

burzliwej i chwalebnej historii» (15 maja 1966 r.). 

 Chcielibyśmy także zacytować słowa wypowiedziane przez św. Jana 

Pawła II, gdy przyjmował pielgrzymów polskich podczas Jubileuszu Roku 

2000 w Rzymie. Przy tej okazji, odnosząc się do obchodów Tysiąclecia 

Chrztu Mieszka I, powiedział: «Od tamtego polskiego milenium utrwaliła 

się w nas świadomość Ludu Bożego, który z pokolenia na pokolenie piel-

grzymuje poprzez ten świat do domu Ojca. Tę właśnie, tak ukształtowaną 

świadomość przynosimy dzisiaj do bramy Wielkiego Jubileuszu, poprzez 

którą przechodzą w pielgrzymce ludy i narody całej ziemi»  

(6 lipca 2000 r.). 

 Cała Europa, rozważając szczerze i bez uprzedzeń swoją historię, 

odnajduje swoje głębokie korzenie w kulturze, która wypływa z chrześci-

jaństwa. Polska może to jednak stwierdzić z podwójnego tytułu, ponieważ 

sama jej tożsamość jako narodu i jako podmiotu państwowego jest ściśle  



związana z jej wiarą katolicką. Nie można zanurzyć się w historii, sztuce, 

literaturze, w wydarzeniach społecznych i politycznych Polski, nie uzna-

jąc, że na wszystkie te dziedziny głęboki wpływ wywarła i ukształtowała je 

wasza mocna wiara, która przezwyciężyła wiele przeciwności i prób,  

a która, jak dom dobrze zbudowany na skale, nie zawaliła się, pomimo że 

wezbrały potoki i zerwały się wichry. Papież Franciszek w liście, którym 

mianował mnie swoim legatem, napisał: «Kościół w Polsce zawsze utrzy-

mywał szczególną więź z narodem i starał się weselić z tymi, którzy się 

weselą, i płakać z tymi, którzy płaczą» (por. Rz 12, 15). 

 Wasza silna wiara umocniła nadzieję i moc ducha, broniąc was i za-

chowując oraz dając zdolność bycia cierpliwymi i wytrwałymi w ufnym 

oczekiwaniu Bożej interwencji, która za wstawiennictwem Matki Bożej 

Częstochowskiej zawsze przybywała na czas. Jesteśmy tu dzisiaj, aby 

przypomnieć i dziękować Panu za dar wiary i przezwyciężenie wielu trud-

nych chwil. Jesteśmy wezwani, aby uczcić tę radosną rocznicę, która po-

zwala nam spojrzeć na korzenie, wypływającą z nich życiową moc, która 

sprawiła wasz wzrost. 

 Równocześnie zachęcam was, abyście nigdy nie traktowali niczego 

jako osiągnięte raz na zawsze, tak jakby, na przykład, poświęcenie, wiara 

i odwaga minionych pokoleń wystarczyły, żeby iść dalej pewnie i uchronić 

się od wszelkich niebezpieczeństw. 

 Każde pokolenie jest wezwane do przyswojenia sobie w sposób au-

tentyczny i oryginalny tradycji i wartości, jakie zostały jemu przekazane, 

sprawiając, aby otrzymany dar zaowocował na nowo w jego epoce i w no-

wych okolicznościach. Każdy, poprzez codzienne pójście za Chrystusem, 

musi sobie przyswoić skarby prawdy i łaski, które są jemu proponowane  

i przekazywane przez dziedzictwo przeszłości. 

 Jest to urzekające zadanie, które zakłada odpowiedzialność i zaan-

gażowanie każdego, aby osobiście i wspólnotowo pogłębić relację z Pa-

nem Bogiem i przekazywać innym radość Ewangelii. «Zachęcam wszyst-

kich chrześcijan, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują, by 

odnowili już dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo 

chociaż podjęli decyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukanie 

Go nieustannie każdego dnia» - mówi papież Franciszek. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca poświęcony Miło-

sierdziu Bożemu. 

● W przyszłą niedzielę odbędzie się doroczna adoracja Apostol-

stwa Chorych przy żłóbku w Panewnikach o godz. 1400.  

● 21 stycznia w sobotę obchodzić będziemy Dzień Babci, w nie-

dzielę 22 stycznia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich w naszych 

modlitwach. 

● Dodatkowa kolęda rozpocznie się w niedzielę 21 stycznia  

o godz. 1300. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii. 

● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

● 25 lutego odbędzie się XVIII Bal Charytatywny organizowany 

przez Zespół Caritas naszej parafii. Zwracamy się z serdeczną 

prośbą do parafian o dary na odbywającą się w trakcie balu lote-

rię fantową. Dostarczać je można do Kancelarii Parafialnej, Za-

krystii lub członkiniom Zespołu Charytatywnego. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

• Czy Boga należy się bać? Jeżeli nie, to co znaczą słowa, że bo-

jaźń Boża jest początkiem mądrości?  

- Ponadto w Gościu: 

•    o tym, że Polacy spobożnieli. W 2015 roku na niedzielne msze 

święte przychodziło więcej osób niż w roku poprzednim; 

•   jak palić w piecu węglowym, żeby smog był mniejszy? 

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby 

archidiecezji. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 16 do 22 stycznia 2017 r. 

16 I 

Poniedziałek  
g. 1800 - Za +Zdzisława Pelikan od rodziny Zygma 

17 I 

Wtorek 
Wsp. św. Antoniego 

opata  

Dzień Judaizmu w 

Kościele Katolickim 

g. 1800 - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej       

Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski z proś-

bą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Klopek 

18 I 

Środa 
Tydzień Modlitw  

o Jedność  

Chrześcijan 

g. 700 - Z prośbą o opiekę Bożą  i zdrowie dla ks. Profesora 

Antoniego Dreji z okazji 80 rocznicy urodzin od para-

fian 

19 I 

Czwartek 
Wsp. św. Józefa 

Sebastiana  

Pelczara bpa 

g. 1730 

g. 1800 

Adoracja Przenajświętszego Sakramentu 

- Za + Pelagię Dudziński w 1 rocznicę śmierci oraz  

+ Nikodema Dudziński w rocznicę śmierci 

20 I 

Piątek 
Wsp. św. Fabiana 

papieża i męczen-

nika oraz  

św. Sebastiana 

męczennika 

g. 1800 - Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

21 I 

Sobota 
Wsp. św. Agnieszki 

dziewicy  

i męczennicy  

g. 700 

g. 1800 

− Za + Maksymiliana Krakowskiego 

− Za + Teresę Szoepy w 1 rocznicę śmierci 

22 I 
 

3. NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 
 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Marię Mika jako 30.dniowa 

- Za + Stefanię Fiegler jako 30.dniowa 

Nieszpory  

- Za + Kazimierza Mucha w rocznicę śmierci 


