
Symboliczny Gest
Zapraszamy wszystkich parafi an, aby z okazji 

Niedzieli Chrztu Pańskiego  podjęli gest kontaktu 
ze swoimi chrześniakami, rodzicami chrzestnymi czy 
to przez odwiedziny czy rozmowę telefoniczną albo 
modlitwę w intencji zmarłych rodziców chrzestnych.
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Jesteśmy dziećmi jednego Ojca

PRZYGOTOWANIE DO WYDARZENIA: 
W niedzielę 11 stycznia na wszystkich Mszach św. głoszona będzie 
katecheza uwrażliwiającą nas na wydarzenie. Oprawę liturgiczną 
w ten dzień przygotowują poszczególne Rejony.  Gestem liturgicz-
nym podczas Mszy św. będzie przeżegnanie się wodą święconą. 

WYJAŚNIENIE GESTU:
Jesteśmy dziećmi jednego Ojca - chrzest ma przede wszystkim 
wymiar duchowy. Nie tylko przynosi błogosławiony owoc temu 
kto przyjmuje chrzest, ale sprawia również, że wzrasta wspólnota 
Kościoła.  Ma to swój wyraz w wyborze rodziców chrzestnych, 
którzy stają się duchowymi opiekunami chrzczonego, a tym samym 
jego bliższą rodziną. 
Wydarzenie jest okazją do obudowania zapomnianych, a może za-
niedbanych, więzi między chrzestnymi a ich dziećmi, jak również 
do odnowienia swoich obowiązków jako rodziców chrzestnych.



Pożyteczne informacje:
Przebieg wizyty duszpasterskiej w rodzinie:

• Rozpoczęcie modlitwy przez kapłana w intencji rodziny.
• Odczytanie fragmentu Pisma Świętego przez ojca rodziny lub wybranego 
członka rodziny: Ewangelia św. Jana 3, 1-3
• Modlitwa powszechna – przedstawiamy ważne intencje dotyczące rodziny, 
parafi i i Kościoła powszechnego.
• Błogosławieństwo wodą święconą domu i rodziny przez kapłana.
• Wspólne dzielenie się słowem Bożym oraz radościami i troskami rodziny 
z kapłanem.
• Pożegnanie i zaproszenie na opłatkowe spotkanie sąsiedzkie.

Zachęcamy do licznego uczestnictwa w tym spotkaniu, gdyż jest to wyrazem naszej 
wiary, odpowiedzią na zaproszenie kapłana, gestem życzliwości, a także budo-
waniem więzi z tymi, którzy mieszkają najbliżej, a tym samym jest to budowanie 
Kościoła i Królestwa Bożego.
 Opłatkowe spotkanie sąsiedzkie 

• Wszyscy mieszkańcy klatki zbierają się we wcześniej umówionym miesz-
kaniu, po zakończonej wizycie u wszystkich rodzin.

Po przybyciu kapłana:
• Zaśpiewanie kolędy.
• Odczytanie słowa Bożego przez kapłana - Mk 16, 16 -20
• Katecheza poprowadzona przez duszpasterza.
• Krótkie podzielenie się swoim życiem przez mieszkańców klatki.
• Błogosławieństwo kapłana, złożenie sobie nawzajem życzeń i podzielenie 
się opłatkiem.
• Sąsiedzi pozostają na kolędowaniu i ewentualnym poczęstunku.

Program wizyty duszpasterskiej jest podany na naszej stronie interneto-
wej. Z przyczyn technicznych i chorobowych mogą być zmiany, o czym 
będziemy informować na bieżąco.

ŚWIADECTWA 
Dzień chrztu świętego to najważniejszy dzień w moim życiu, uroczyście 
wspominany! Co roku w tym dniu szczególnym dziękuję Panu Bogu, 
że przyjął mnie i uczynił swoim dzieckiem. Dziękuję Mu również za moich 
rodziców, którzy mnie ofi arowali Jemu i za rodziców chrzestnych, którzy 
są mi szczególnie bliscy. 
Datę mojego chrztu, w czasie którego otrzymałam imiona: Halina Anna 
odkryłam stosunkowo niedawno – kilkanaście lat temu… Przyszedł taki 
czas w moim życiu, że zaczęłam bardziej odkrywać wartość chrztu, głębiej 
zastanawiać się nad tym, co on wniósł w moje życie i jak mogę żyć tym 
sakramentem teraz. Okazało się wówczas, że nie znam dokładnej daty tego 
wydarzenia. Rodzina pamiętała tylko, że byłam ochrzczona niedługo po 
urodzeniu. Pomyślałam, że zwrócę się do mojego ks. Proboszcza z prośbą 
o sprawdzenie daty w księdze chrztów przy okazji odwiedzin w rodzinnej 
parafi i. Jaka była moja radość, gdy zobaczyłam, że jest to 15 lipca! Tego 
dnia wypada wspomnienie św. Bonawentury - franciszkanina, biskupa 
i doktora Kościoła z XIII w.  – dla mnie jako naśladowczyni św. Francisz-
ka to szczególny patron. Coraz bardziej odkrywam, że moje życie oddane 
całkowicie Chrystusowi przez profesję rad ewangelicznych opiera się na 
sakramencie chrztu, a konsekracja zakonna jest pogłębieniem konsekracji 
chrztu. Myślę, że św. Bonawentura od początku roztoczył nade mną swoją 
opiekę, a której teraz szczególnie doświadczam i  z wdzięcznością przyjmuję 
na drodze do świętości.

s. Halina fmm

ECHO MINIONEGO WYDARZENIA - WYPOWIEDZI Z OCENY WYDARZENIA 

* Było piękne spotkanie, przyszło wiele osób, dzieci i młodzież, czuliśmy 
się jak jedna wielka rodzina. Cieszę się, że jestem w takiej parafi i i dziękuję 
Mu za łaskę budowania czegoś naprawdę wartościowego. 
* Ze łzami w oczach i ogromną radością śpiewałam w czasie Mszy św. 
Jubileuszowej pieśń uwielbienia - Mój Boże jesteś wielki i piękny... stanęły 
mi przed oczyma wszystkie wspaniale chwile na przestrzeni tych lat, widok 
kapłanów, sióstr zakonnych, wielu dawnych parafi an sprawił, że pomyśla-
łam, że tak może wyglądać niebo - spotkanie ze wszystkimi, których znamy, 
szanujemy, kochamy i pełne wzruszenia i radości...

Wy mówicie:
Czy my możemy być jedną rodziną?
A Ja wam powiadam: 
J 1:12 - Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, 
aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.
1 J 3:2 - Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale 
jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. 


