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POWOŁANIE RADY PARAFIALNEJ 
Kś. Kazimierz w najbliższym okresie czasu nominuje Radę Parafialną  której listę przekażemy Państwu u 

kolejnym biuletynie.  Osoby kóre zechciały by ofiarować swój czas i talent do pracy na rzecz Polskiej Misji 

Katolickiej proszone są o bezpośrednie zgłaszanie się do naszych księży. 

Można kontaktować się z telefonicznie, do ks. Kazimierza, dzwoniąc do kościoła St. John,  tel: 743-4551 lub do 

ks. Krzysztofa, dzwoniąc do kościoła Our Lady of Perpetual Help, tel: 754-1204.  

 

INFORMACJE RODZINNE PORZEBNE  
Tylko 14 rodzin wypełniło i oddało załączoną do poprzedniego biuletynu informację rodzinną. 

Chociaż przynależność do kościoła nie wymaga specjalnego członkowstwa, jednakże potrzebujemy od państwa 

informacje do kontaktu. Przypomnienia o mszach i innych kościelnych wydarzeniach bedą wysyłane tylko do 

osób które wyrażą aprobatę poprzez wypełnienie kartki informacyjnej. Można będzie je znależć obok biuletynu 

przy wejściu do kościoła. 

MINISTRANCI ORAZ LEKTORZY 
Celem ustalenia rocznego grafiku ministrantów słuzących do mszy oraz lektorów, czytających na 

comiesięcznych mszach św. słowo Boze, proszę jeszcze raz o potwierdzenie checi pomocy. 

Proszę o zapisanie się na listach umieszczonych w przedsionku kościoła.  Księża Kazimierz oraz Krzysztof 

przeprowadzą odpowiednie szkolenie o którym powiadomimy.  

Zachęcamy także do aktywniejszego właczenia się dzieci do służby jako ministranci w swoich kościołach 

parafialnych.    

INFORMACJE DO BIULETYNU 
Przypominamy o możliwości zamieszczania krótkich informacji czy też ogłoszeń w naszym comiesięcznym 

biuletynie. Zachecamy również do zamieszczania na stronie internetowej informacji o naszych rodzinach czy 

też o jakichś specjanych wydarzeniach prywatnych czy grupowych. Informacje lub ogłoszenia prosimy wysyłać 

poprzez e-mail do webmaster lub do któregoś z księży.             
 

MSZE ŚW. W 2008 ROKU 
Nasze comiesięczne msze odbywać się będą o 6tej wieczorem, głównie w kościele St. John, 2742 Lamar Ave. 

Msze świąteczne natomiast będą przeważnie w kościele Our Lady of Perpetual Help, 8151 Poplar Ave, o 

detalach każdorazowo powiadomimy.   

 

Kalendarz mszy świętych na 6 miesiecy:  

 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 

 

12 

 

9 

 

22- Święconka 

23- Wielkanoc 

2 – rocz. śm. Jana 

Pawła II  

12 

 

10 

 

14 
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W tę niedzielę obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Święto Chrztu Pańskiego jest okazją do tego, aby 

przypomnieć sobie nasz chrzest, przez który otrzymaliśmy nowe życie, staliśmy się dziećmi Bożymi i 

zostaliśmy włączeni we wspólnotę Kościoła. 

        

Chrzest Pański (Chrzest Chrystusa), wielkie święto z liczby dwunastu, nosi też nazwę Teofanii (Epifanii) czyli 

Objawienie Pańskiego, bowiem w zdarzeniu tym przejawiło się uczestnictwo wszystkich Trzech Osób Świętej 

Trójcy. Od dawien dawna nazywane też było „Oświeceniem”, gdyż Objawieniu Boga towarzyszy niezwykła 

światłość, „Świętem oświecenia” oraz „Świętem światła”.  

 

Jan Chrzciciel zapowiadając bliskie przyjście Mesjasza domagał się przygotowania polegającego na 

wewnętrznej przemianie, a obrzęd chrztu w Jordanie był symbolem pokuty, odwrócenia się od zła i 

wyrzeczenia się swoich grzechów. Chrzest zaś Chrystusa jest szczególnego rodzaju, mimo że w zewnętrznym 

obrzędzie nie różnił się od chrztu innych, przystępujących do Jana.  

 

Chrystus, przyjmując chrzest pokuty z rąk Jana, chciał wyrazić, że zgodnie ze 

zbawczą wolą Ojca, bierze na siebie grzechy wszystkich ludzi. Stając między 

grzesznikami w Jordanie, przez swe uniżenie i upokorzenie, ten największy i 

najświętszy „grzesznik" świata, obciążony grzechami wszystkich ludzi, podejmuje 

dzieło naszego usprawiedliwienia. Tylko On jeden mógł tego dokonać. Dzięki 

wszechmocy Bożej mógł pozbierać wszystkie ludzkie winy wszystkich czasów i 

pokoleń. On jeden mógł w tajemniczy sposób przypisać te winy swojemu 

przybranemu człowieczeństwu i stanąć w wodach Jordanu jako największy 

oskarżony, a zarazem jako najświętszy i jedyny sprawiedliwy. W ten sposób Jezus 

wszedł w osobisty kontakt z każdym człowiekiem w jego ubóstwie, grzechu i 

zagubieniu. 

 

 

Słowem... 

Gdy mówi się, że ktoś jest „w swoim żywiole”, daje się wyraz czemuś, co stanowi o 

jego niepowtarzalnej tożsamości i przeznaczeniu. Kto jest „w swoim żywiole”, nie 

musi niczego skrywać ani zatajać. Tu doświadcza swoich mocnych i słabych stron. 

Również Jezus wydawał się być „w swoim żywiole”, gdy w Jordanie przyjmował chrzest od Jana Chrzciciela.  

Z przyrodoznawczego punktu widzenia woda jest najważniejszym żywiołem życia. Nic więc dziwnego, że Jezus, 

który wywarł tak głęboki wpływ na życie ludzi, właśnie w wodzie otrzymał zapewnienie: Tyś jest mój Syn 

umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Słowa te jednak nie dotarły do Niego z wody. „Być w swoim żywiole” to 

tylko jedna strona. Poznanie samego siebie nie wystarczy. Dopiero poznanie przez innych pozwala nam 

przeczuwać, kim naprawdę jesteśmy. Na tę tajemnicę jasno wskazuje dzisiejsze czytanie: odpowiednikiem 

życiowego żywiołu wody jest niebo. A ono otwiera się i przez gołębice wskazuje na znak Ducha, który łączy 

niebo z ziemią. 

           

Woda chrzcielna 

Nie, woda chrzcielna nie jest wodą kolońską ani perfumami. Ma zapach stajni 

betlejemskiej, potu ludzi zebranych nad Jordanem i wszędzie tam, gdzie pośród 

codziennego znoju ludzie szukają Boga. Ma jednak też zapach balsamu i świeżo 

upieczonego chleba. Warto też mieć na uwadze, że ochrzczeni, czyli my, 

pozostawiamy swój własny zapach w świecie – jego wszelkie tony... 

        

Ks. Kazimierz Abrahamczyk, svd 

 

 

 


