I. Jak jest nazywany ten sakrament?
1214 Jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany:
chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w wodzie jest symbolem
pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z
Nim [Por. Rz 6, 3-4; Kol 2, 12. jako "nowe stworzenie" (2 Kor 5,17; Ga 6,15)].
1215 Sakrament ten jest także nazywany "obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu
Świętym" (Tt 3, 5), ponieważ oznacza i urzeczywistnia 1257 narodzenie z wody i z Ducha, bez
którego nikt "nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5).
1216 "Obmycie to nazywane jest oświeceniem, ponieważ ci, którzy otrzymują pouczenie
(katechetyczne), zostają oświeceni w duchu..." [Św. Justyn, Apologiae, 1, 61, 12]. Ochrzczony,
otrzymawszy w chrzcie Słowo, "światłość prawdziwą, która oświeca każdego 1243 człowieka"
(J 1, 9), "po oświeceniu" (Hbr 10, 32) staje się "synem światłości" (1 Tes 5, 5) i samą
"światłością" (Ef 5, 8):
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Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską,
namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i
wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem –ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie
przynoszą; łaską –ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem –ponieważ
grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem –ponieważ jest święty i królewski (a
królów się namaszcza); oświeceniem –ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą –ponieważ
zakrywa nasz wstyd; obmyciem –ponieważ oczyszcza; pieczęcią –ponieważ strzeże nas i jest
znakiem panowania Boga [Św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4: PG 36, 361 C.].
II. Chrzest w ekonomii zbawienia
Zapowiedzi chrztu w Starym Przymierzu
1217 W liturgii Wigilii Paschalnej, podczas błogosławieństwa wody chrzcielnej, Kościół
uroczyście przypomina wielkie wydarzenia historii zbawienia, które były już zapowiedziami
misterium chrztu:
Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w
ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę
chrztu świętego[Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna, Poświęcenie wody chrzcielnej.].
1218 Od początku świata woda, zwyczajne i przedziwne stworzenie, jest źródłem życia i
płodności. Pismo święte widzi ją "osłoniętą" przez Ducha Świętego [Por. Rdz 1, 2.]:
Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy
uświęcania11Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna, Poświęcenie wody chrzcielnej..
1219 Kościół widział w arce Noego obraz zbawienia przez chrzest. W niej bowiem "niewielu, to
jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę" (1 P 3, 20).
Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres
występkom i dał początek cnotom [Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna, Poświęcenie wody
chrzcielnej...]
1220 Woda źródlana symbolizuje życie, a woda morska jest symbolem śmierci, dlatego mogła
być zapowiedzią misterium Krzyża. Ze względu na tę symbolikę chrzest oznacza udział w
śmierci Chrystusa.
1221 Przede wszystkim przejście przez Morze Czerwone, będące prawdziwym wyzwoleniem
Izraela z niewoli egipskiej, zapowiada wyzwolenie, jakiego dokonuje chrzest:
Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród
wyzwolony z niewoli faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych [Mszał
Rzymski, Wigilia Paschalna, Poświęcenie wody chrzcielnej.].
1222 Wreszcie zapowiedzią chrztu jest przejście przez Jordan; po tym wydarzeniu lud Boży
otrzymuje dar Ziemi obiecanej potomstwu Abrahama, będący obrazem życia wiecznego.
Obietnica tego błogosławionego dziedzictwa wypełnia się w Nowym Przymierzu.
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Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? (...) Posłuchajcie
mnie, a dusza wasza żyć będzie”. „Ja jestem chlebem życia, kto do
Mnie przychodzi, nie będzie łaknął”.
Z kalendarza Liturgicznego na najbliższy tydzień

Mt 4, 4b
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** O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Bożeny Zyzało.
O błogosławieństwo Boże dla ojca Grzegorza Mazur z okazji
rocznicy urodzin.
** O zdrowie, wszelkie potrzebne łaski dla Anny Stępień z
okazji rocznicy urodzin.

Poniedziałek, 4 sierpnia 2014
Wczoraj - Jutro
Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

Środa, 6 sierpnia 2014
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Piątek, 8 sierpnia 2014
Wspomnienie obowiązkowe św. Dominika, prezbitera

Cudowne rozmnożenie chleba
Sobota, 9 sierpnia 2014

Opis cudownego rozmnożenia chleba poprzedzony jest
wzmianką o miejscu pustynnym. Jest w tym zawarta aluzja
do narodu wybranego kroczącego przez pustynię do Ziemi
Obiecanej. Podczas tej wędrówki lud mógł doświadczać
potężnych interwencji Bożych, Jego szczególnej opieki, karmienia
manną, przepiórkami i wodą. Wędrówka narodu wybranego przez
pustynię jest głębokim obrazem sytuacji każdego człowieka na ziemi,
który zmierza każdego dnia do wiecznej ojczyzny. Podczas tej
wędrówki towarzyszy mu miłość i zbawcza moc Boża, ale człowiek
niejednokrotnie jest tak ślepy, że tego nie dostrzega. […]
Tłumy nakarmione dzięki cudownemu rozmnożeniu chleba i
ryb znów będą łaknąć. Uzdrowieni z chorób i tak kiedyś umrą.
Jednak głód odczuwany przez ciało nie jest najgorszym z głodów.
Również choroby i cierpienie fizyczne nie są największym
nieszczęściem. Trudniej zaspokoić głód i uleczyć cierpienie duszy
zranionej grzechem, która nie pamięta o Bogu i jest odłączona od
źródła życia, strącona w otchłań samotności. Tego właśnie głodu i
cierpienia naszych dusz Bóg dotyka w Eucharystii. „Czemu
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MĘCZENNICY, PATRONKI EUROPY
-----------------------------------------------------------------------------------------Chrzest

Katechizm Kościoła Katolickiego o chrzcie
Najbardziej miarodajnym przedstawieniem tego, czego Kościół katolicki uczy o
chrzcie jest nauka zawarta w Katechizmie Kościoła katolickiego. Dlatego warto w
całości ją przytoczyć
1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu
(vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. 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 [Por.
Sobór Florencki: DS 1314; KPK, kan. 204, ß 1; 849; KKKW, kan. 675, ß 1.: "Chrzest jest
sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie"Katechizm Rzymski, 2, 2, 5.].

