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CZYTAJ – ROZWAŻAJ – MÓDL SIĘ – ŻYJ SŁOWEM BOŻYM
Święto Chrztu Pańskiego – Łk 3, 15-16. 21-22
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak
przemówił do wszystkich: "Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien
rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem". Kiedy cały lud przystępował do
chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci
cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie".
W Podróżach z Herodotem, jeden z rozdziałów Ryszard
Kapuściński zatytułował: „Stoimy w ciemności, otoczeni
światłem.”. To często nasza sytuacja: niewiara i wiara,
grzech i łaska, rozpacz
i nadzieja, egoizm i miłość,
śmierć i życie przeplatają się
i plączą.

Jezus rozświetla ciemności nie-wiary, grzechu i śmierci,
„prze-zwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił
światło przez Ewangelię” (2 Tm 1,10).

Przypomniałem sobie o tym,
kiedy odwiedzając braci na
Białorusi, usłyszałem opowieść
o żyjących jeszcze na wsiach
babkach, które za pomocą
przeróżnych
dziwnych
obrzędów próbują leczyć,
przepowiadać przyszłość czy też odczyniać złe uroki.
Pewnego razu jedna z nich odczyniała zły urok u ledwo
narodzonego dzieciątka. Po chwili zapytała rodziców:
„A chrzczone było?”, a kiedy usłyszała, że nie, powiedziała:
„Bez chrztu magia nie działa”.

Chrzest w Jordanie to także
uświęcenie
wody.
„Niech
wszystkie
rzeki,
strumienie
i źródła / Sławią Chrystusa
z radosną wdzięcznością, / Bo
zanurzony
przez
Jana
w Jordanie, / Uświęcił wodę”
(z hymnu w jutrzni Święta Chrztu
Pańskiego). Woda, bez której nie
ma życia, a która zarazem to życie
może odebrać. W wodzie jako
żywiole życie jest tuż obok śmierci. Mityczny Narcyz
ukarany został samolubną miłością do własnego odbicia
w tafli wody. Chrześcijanin zaś zostaje obmyty wodą chrztu,
by mógł przyjąć w pełni miłość Boga i żyć wiarą, nadzieją
i miłością we wspólnocie Kościoła.

Jezus stoi w świetle otoczony ciemnością. Chrzest Pański to
objawienie (rozświetlenie) tajemnicy Jezusa, prawdziwego
człowieka, umiłowanego Syna Bożego, który zniszczy
ciemność, grzech i śmierć. „Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie” (Łk 3,22). Później w czasie
Przemienienia znowu daje się słyszeć głos: „To jest Syn mój,
Wybrany, Jego słuchajcie” (Łk 9,35).

Postać Jezusa pochylającego się nad wodami Jordanu,
by przyjąć chrzest z rąk Jana, przypomina inny moment,
kiedy Jezus, pochylając się, przyjmuje ciężar krzyża. Chrzest
i śmierć na krzyżu Jezusa to przyjęcie całego świata
i uwolnienie go z niewoli grzechu, to przyjęcie całego
mojego życia i uwolnienie go z niewoli grzechu oraz
otwarcie drzwi do życia Bożego.
o. Krzysztof Popławski OP
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INTENCJE MSZALNE

PON.
14.01.

14-20 stycznia 2013 r.
900

† Ks. Władysław Lis – 13 greg.

1800

ŚR.
16.01.

WTOREK
15.01.

1800 † Bronisława Staszewska - 2 pp.
900

† Ks. Władysław Lis – 14 greg.

900

† Leon Siwak

1800 † Genowefa Tomczak – 1 pp.
900

1800 † Stanisława Góralska – 1 pp.
900

CZW.
17.01.

† Ks. Władysław Lis – 15 greg.

† Ks. Władysław Lis – 16 greg.

1800
1800

PT
18.01.

1800 † Halina Wolska – 3pp.
900

† Ks. Władysław Lis – 17 greg.

1800

SOBOTA
19.01.

1800 † Jadwiga Sitnik – 1 pp.
900

† Ks. Władysław Lis – 18 greg.

900

† Mirosław Hajdamowicz

1. Dziś, wraz z całym Kościołem obchodzimy święto
Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia.
Zgodnie z polską tradycją świąteczny wystrój kościoła
i kolędy zachowujemy do 2 lutego, czyli uroczystości
Ofiarowania Pańskiego.
2. Dziś po Mszy św. o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie
uczestników parafialnej pielgrzymki do Rzymu w lutym
br.
3. W najbliższy piątek, 18 stycznia rozpoczynamy Tydzień
Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Zapraszamy do udziału
w płockich obchodach, ich program znajduje się
w dzisiejszym biuletynie i na stronie internetowej naszej
parafii.
4. W przyszłą niedzielę, która będzie III niedzielą
miesiąca, ofiary składane na tace tradycyjnie w całości
będą przeznaczone na fundusz generalnego remontu
naszej Katedry i rekonstrukcji organów katedralnych. Bóg
zapłać wszystkim, którzy rozumieją potrzebę podjęcia
tego przedsięwzięcia i modlitwą i ofiarami wspierają
planowane dzieło.

1800 O Boże Błog. dla Damiana i Aleksandry
800

NIEDZIELA
20.01.

Ogłoszenia duszpasterskie

† Ks. Władysław Lis – 19 greg.

1000 † Alina Frankowska, Agnieszka Olszewska
† Rodzice Turowscy, siostra Henryka,
1000 brat Leon i za zmarłych z tej Rodziny
i za dziadków Nowakowskich
1130 † Mieczysław Kaszewski
1130 † Stanisław Rokicki w 4 rocz. śm.

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2013
Poniedziałek ( 14.01.2013 r. )
1. ul. Kochanowskiego 21/1 i 23 – 1 ksiądz
2. ul. Kochanowskiego 27 i 31 – 1 ksiądz
3. ul. Kochanowskiego 33 – 3 księży

1130
1300 Za parafian
1300 † Rodzice Mirosława i Jerzy Miller

Wtorek ( 15.01.2013 r. )

1800 † Dariusz Cichocki – 7 greg.

1. ul. Bielska 34 – 1 ksiądz

1800 † SebasFan Michalski (imieninowa)

2. ul. Bielska 36/1 – 1 ksiądz
3. ul. Bielska 38 i 38 A– 1 ksiądz

STOPKA REDAKCYJNA
Biuletyn redaguje ks. Dariusz Nowotka,
kl. Krzysztof Stawicki oraz Jakub Szczepański
przy współpracy ks. kan. Marka Zawadzkiego i s. Hiacynty

Nakład: 400 egz.; Ofiara dobrowolna na pokrycie kosztu druku
Kontakt: biuletyn@katedraplock.pl
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4. ul. Bielska 38 B i 40 – 1 ksiądz
5. ul. Bielska 40 A, domy prywatne i ul. Kochanowskiego 7
– 1 ksiądz
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Pielgrzymka śladami św. Pawła
Dzień 1. Godz. 8.30 - zbiórka uczestników wyjazdu na
lotnisku w Warszawie (Okęcie). 11.05 wylot do Aten.
Zwiedzanie i nocleg w Atenach.
Dzień 2. Po śniadaniu udamy się na tak zwaną Argolidę.
W czasie naszego objazdu po Argolidzie zobaczymy Korynt.
W latach 51-52 n.e. Św. Paweł spędził w tym miejscu 18
miesięcy, próbując wpłynąć na zmianę obyczajów
mieszkańców. Dojeżdżając do Koryntu zatrzymamy się przy,
Kanale Korynckim łączącym Zatokę Sarońską i Koryncką.
Tego dnia zobaczymy także Mykeny. Przed powrotem na
nocleg do Aten odwiedzimy Epidaurum ze swoim
olbrzymim i doskonale zachowanym amfiteatrem.
Dzień 3. Po śniadaniu wyjazd do Delf. Po wizycie w Delfach
przejazd do Kalambaki, w której okolicy znajdują się słynne
Meteory - grupa 13 klasztorów malowniczo "zawieszonych
w powietrzu", na kilkusetmetrowej wysokości kamiennych
filarach wyrastających ponad Równinę Tesalską.
Dzień 4. Wcześnie rano, po śniadaniu wyjazd do drugiego
pod względem wielkości miasta Grecji – Salonik. Osoby
rozmiłowane w bizantyjskich zabytkach znajdą tu także
mnóstwo kościołów budowanych od czasów rzymskich do
XV w. Zobaczymy także najsłynniejszy obiekt miasta,
stojącą na nabrzeżu - Białą Wieżę. Po wizycie w Salonikach
przejazd na nocleg w okolice Kavali.
Dzień 5. Tego dnia po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie
Filipii, miasta do którego Św. Paweł przypłynął podczas
swojej pierwszej, misyjnej podróży do Grecji. Po zwiedzaniu
Filipii przejazd na nocleg do Canakkale, po azjatyckiej
stronie cieśniny Dardanele.
Dzień 6. Około 30 km od Cannakkale leży miasto, o które
walczono przeszło 10 lat. Bitwa ta stała się jednym
z ważniejszych elementów kultury zachodniej. Tym
miastem jest Troja. Z Troi udamy się do innego słynnego
miasta czasów starożytnych – Pergamonu.
Dzień 7. Dzień ten w całości przeznaczymy na poznawanie
Efezu i okolic. Niedaleko Starożytnego Efezu znajduje się
miejsce zwane Meryem Ana i tam właśnie się udamy. Jak
tradycja głosi Matka Boża przybyła tam ze św. Janem
Apostołem i mieszkała przez 11 lat, a następnie właśnie
z tego miejsca została z duszą i ciałem wzięta do nieba.
Nocleg w hotelu z dnia poprzedniego.
Dzień 8. Z okolic Kusadasi, po śniadaniu, udamy się do
miejsca niecodziennego i ciekawego – Pamukkale. Lśniącym
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w słońcu, białym tarasom wapiennym jakby przyklejonym
do zbocza góry, Pamukkale zawdzięcza swą sławę. My
będziemy mieli okazję odbyć spacer po tych tarasach (na
bosaka - tylko tak można wejść na tarasy) robiąc sobie
przystanki na kąpiele w płytkich, naturalnych basenach
z lazurową wodą, no i oczywiście na zdjęcia (dobrze mieć
strój kąpielowy, ale nie jest on konieczny). Ciekawi miast
starożytnych w Pamukkale będą mogli zwiedzić ruiny
Hierapolis. Nocleg w okolicach miejscowości Antalya.
Dzień 9. Dzień w całości przeznaczony na przejazd do Tarsu.
Posiłek i nocleg w okolicach Tarsu.
Dzień 10. Do południa zwiedzanie Tarsu. Dziś to ponad
dwustutysięczne miasto tureckie jest wciąż w pełni
rozkwitu dzięki żyznej glebie cylicyjskiej oraz dynamicznie
rozwijającemu się przemysłowi. Jednak chrześcijanom Tars
kojarzy się głównie z postacią św. Pawła. Tu się wszystko
zaczęło…. Po wizycie w Tarsie przejazd do Kapadocji.
Dzień 11. Zwiedzanie Kapadocji. Każdy kilometr tej krainy
to niepowtarzalne krajobrazy. Skały mogą być białe, szare,
różowe, czerwone, a im bliżej zachodu słońca, tym bardziej
intensywny kolor przybierają. Można tam zobaczyć wiele
skalnych domów, które są zamieszkane. Są zresztą bardzo
wygodne - zimą ciepłe, latem chłodne. Z Kapadocji wyjazd
na nocleg w okolice Ankary.
Dzień 12. Po śniadaniu wyjazd do stolicy Turcji na krótkie
zwiedzanie. Ankara inaczej niż inne miasta nie oferuje wielu
pałaców czy meczetów. Miasto to stało się stolicą Turcji
w 1923 roku na polecenia Kumala Ataturka. My
odbędziemy przejazd przez miasto i obejrzymy Mauzoleum
Ataturka. Po wizycie w Ankarze przejazd na nocleg do
Istambułu.
Dzień 13. Dzień ten w całości przeznaczymy na poznawanie
Istambułu. Zwiedzimy kościół Hagia Sofia z VI w.,
przebudowany za czasów tureckich na meczet, a obecnie
mieszczący muzeum, Błękitny Meczet z XVII w. i Hipodrom.
Warto również wybrać się na słynny Wielki Bazar oraz
odbyć podróż stateczkiem po Bosforze . 14.00 - przejazd na
lotnisko skąd o godzinie 17.30 udamy się do Warszawy.
Cena: 2850 zł oraz 540,00 €
Termin: 18 – 30. 07. 2013 r. Zapisy do końca lutego 2013 r.
Informacji udziela ks. Dariusz Nowotka, tel. 517 746 231.
Szczegółowy program w kancelarii parafialnej oraz na
stronie internetowej. Liczba miejsc ograniczona.
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Katechizm Płocki na Rok Wiary: Chrzest Jezusa
1. W niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia
Pańskiego Kościół ukazuje nam kolejną tajemnicę
z ziemskiego życia Pana Jezusa: Jego chrzest w Jordanie.
Wydarzenie to, rozpoczynające publiczną działalność
naszego Zbawiciela, zostało włączone przez Ojca Świętego
Jana Pawła II do różańcowych tajemnic światła.
2. Oczywiście chrzest, jakiego udzielał św. Jan Chrzciciel
i jaki przyjął od niego Chrystus Pan, zasadniczo różnił się
od sakramentu chrztu. Chrzest udzielany przez Jana
Chrzciciela był bowiem obrzędem pokutnym. Oznaczał
wejście na drogę nawrócenia, do którego Jan nawoływał:
„Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki” (Mt
3,3; por. Iz 40,3). Ewangelia podaje nawet miejsce, gdzie
Pan Jezus został ochrzczony: „Działo się to w Betanii, po
drugiej stronie Jordanu” (J 1,28). W dawnej Betanii
Zajordańskiej (była bowiem także Betania Przedjordańska,
oddalona o 3 km od Jerozolimy, gdzie mieszkali Łazarz,
Maria i Marta) znajduje się potok wpływający do Jordanu.
Woda jest tam bardzo płytka i dlatego tamtędy prowadził
szlak ze Wschodu na Zachód. Jan Chrzciciel wykorzystał to
dogodne miejsce, aby przygotowywać jak najwięcej ludzi
na przyjście Mesjasza.
3. Otrzymany od Jana chrzest w Jordanie uważa się za
początek publicznego życia Pana Jezusa. Jezus,
rozpoczynając swoją działalność, miał około 30-35 lat.
Działo się to prawdopodobnie około 27-28 r. naszej ery
chrześcijańskiej.
Chrzest Pana Jezusa ma niewątpliwie wymiar zbawczy.
Jest zapoczątkowaniem misji Jezusa jako cierpiącego Sługi
Bożego. Przyjmując chrzest Janowy, będący obmyciem,
jakiemu poddawali się Żydzi na znak gotowości do pokuty
i chrztem nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, Pan
Jezus pozwala zaliczyć siebie do grona grzeszników.
Jednocześnie objawia się jako Baranek, który przez swoją
śmierć zgładzi grzechy świata. Chwila chrztu Pana Jezusa
jest momentem Jego objawienia jako umiłowanego Syna
Ojca Niebieskiego, w którym Bóg ma upodobanie, i który
poddaje się całkowicie woli Ojca (por. KKK 536). Jest
momentem namaszczenia Jezusa przez Ducha Świętego,
który na Nim spoczywa i obdarza Go mocą do spełnienia
zbawczej misji: „A gdy Jezus został ochrzczony,
natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się
niebiosa i ujrzał Ducha Świętego zstępującego jako
gołębica i przychodzącego do Niego. A głos z nieba mówił:
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«Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie»”(Mt 3,16-17). Misterium chrztu Pana Jezusa
jest ukazaniem się całej Trójcy Przenajświętszej,
wszystkich Trzech Boskich Osób (por. KKK 535-536).
W 1955 r. wspomnienie chrztu Chrystusa ustanowiono
osobnym obchodem liturgicznym, przypadającym 13
stycznia. Reforma kalendarza liturgicznego po Soborze
Watykańskim II w 1969 r. określiła ten obchód jako święto
Chrztu Pańskiego. Podnosząc jego rangę samo święto
przesunięto na niedzielę po 6 stycznia. Niedziela Chrztu
Pańskiego, jako niedziela rozpoczynająca czas zwykły
w roku liturgicznym, kończy okres Bożego Narodzenia,
choć - zgodnie z wielowiekową tradycją Kościoła w Polsce
- kolędy śpiewamy jeszcze do święta Ofiarowania
Pańskiego, popularnie zwanego świętem Matki Bożej
Gromnicznej.
4. Zapamiętajmy: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie był
zapowiedzią pojednania ludzkości z Bogiem, dzięki
„otwarciu niebios”, które zostały zamknięte po grzechu
pierwszych rodziców. Chrzest Pana Jezusa był także
zapowiedzią chrztu sakramentalnego każdego z nas,
przez który staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi oraz
żywą świątynią Ducha Świętego (por. KKK 537).

Ks. prał. dr hab. Daniel Brzeziński

Naśladując przykład Chrystusa,
uczmy się stawać
całkowitym darem.
Kto nie potrafi darować
siebie samego,
daje wciąż zbyt mało.
Papież Benedykt XVI
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