Chrzest
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. (Mt 28,19)
Chrzest jest pierwszym sakramentem. Przed chrztem bowiem nie można przyjąć żadnego
Sakramentu.
Chrzest jest też najpotrzebniejszym sakramentem. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu
chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: „Jeśli się ktoś nie narodzi z
wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5). Kościół katolicki udziela
chrztu świętego, posłuszny rozkazowi Zbawiciela: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
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Człowiek dorosły, który bez własnej winy nie może przyjąć chrztu, może być zbawiony; musi
jednak pragnąć chrztu, a przynajmniej pragnąć spełniać we wszystkim wolę Bożą. To
pragnienie połączone z doskonałym żalem za grzechy, nazywamy chrztem pragnienia.
Człowiek nieochrzczony, który poniesie śmierć męczeńską za Chrystusa, będzie również
zbawiony. Tę śmierć męczeńską nazywamy chrztem krwi.
Sakramentu chrztu udzielają w sposób uroczysty biskupi i kapłani, a za ich zezwoleniem także
diakoni. W nagłej potrzebie może ochrzcić każdy człowiek, nawet niechrześcijanin, musi mieć
jednak zamiar czyli intencję rzeczywiście ochrzcić, czyli spełnić to, co spełnia Kościół udzielając
chrztu świętego.
Do chrztu uroczystego, którego udziela biskup, kapłan lub diakon, używa się wody zwykłej,
którą poświęca się przed samym chrztem. W razie nagłego wypadku można użyć zwykłej nie
poświęconej wody.
Chrzest daje łaskę uświęcającą, a tym samym gładzi grzech pierworodny, u dorosłych zaś
także wszystkie grzechy przed chrztem popełnione; odpuszcza również całą karę za popełnione
przed chrztem grzechy, tak doczesną jak i wieczną. Dlatego słusznie nazywamy chrzest,
Sakramentem Odrodzenia w Chrystusie. Przez chrzest stajemy się członkami Kościoła
Chrystusowego i możemy korzystać ze wszystkich łask, jakie Pan Jezus zostawił w Kościele, a
które są nam potrzebne do uświęcenia się. Chrzest wyciska wreszcie na duszy ludzkiej znak
czyli znamię. Dlatego chrzest można przyjąć tylko raz w życiu.
Chrzest może przyjąć każdy nieochrzczony, tak niemowlę, jak i dorosły człowiek. Człowiek
dorosły musi pragnąć przyjąć ten Sakrament, poznać główne prawdy wiary Chrystusowej i
uwierzyć w te prawdy, a także wzbudzić żal za grzechy przed chrztem popełnione.
Przy chrzcie otrzymujemy imię Świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.
Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament
bierzmowania. Mają oni wraz z rodzicami naturalnymi dbać o katolickie wychowanie swego
chrześniaka, a także powinni być świadkami przy bierzmowaniu.
Obrzędy chrztu mogą się odbywać w czasie Mszy świętej, podczas której rodzice i chrzestni
powinni przystąpić do Komunii świętej albo poza Mszą świętą.
W obrzędach chrztu powinna uczestniczyć cała rodzina dziecka.
Gdy dziecko dojdzie do używania rozumu, powinno sumiennie wykonywać obietnice, złożone w
jego imieniu przez rodziców chrzestnych. Pożyteczną rzeczą jest ponawiać obietnice, złożone
przy chrzcie, szczególnie przy bierzmowaniu, pierwszej Komunii świętej i w Wigilię
Wielkanocną.
Zapamiętaj
Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który gładzi grzech
pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła
katolickiego.

Ksiądz Ryszard Czerniak SChr.
Biuro Apostolatu:
113 Gloster Rd.
Lawrenceville, GA 30044-4470
tel.: 770-935-1958
e-mail: polskiapostolat@gmail.com
Msze święte:
Każdej niedzieli o 14:00
St. Marguerita d'Youville,
85 Gloster Rd.
Lawrenceville, GA 30044
Pierwsza i Druga niedziela miesiąca o godz. 19:00
"Mary Our Queen"
6260 The Corners Parkway,
Norcross, GA 30092
Spowiedź święta: 30 minut przed każdą Mszą świętą.

Biuletyn: 27 Lipca 2014
XVII Niedziela Okresu Zwykłego

„Królestwo niebieskie podobne jest do
skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien
człowiek i ukrył ponownie. Uradowany
poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę
rolę” Mt 13, 44
***************************************************
***************************************************
INTENCJE MSZALNE:
XVII Niedziela, 27 lipca 14:00
+ śp. Wiesław Miłosz - od Łucji i Grzegorza Kozłowski.
*O zdrowie dla przyjaciela chorego na raka.
* O błogosławieństwo Boże dla Krzysztofa Krawczynskiego i
Anny Pare z okazji imienin, o potrzebne łaski dla Aleksandry
Pare z okazji rocznicy urodzin i dla Marii TomaszewskiejGurtler
Ogłoszenia:
1)Bardzo serdecznie proszę o pomoc woluntariuszy którzy chcieliby
swą pracą, pomocą wesprzeć Festiwal Pierogów w dniach 22-23
sierpnia 2014.

St. Marguerite D’Youville -$755
Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci
W tych przypowieściach można odsłonić jeszcze inny horyzont
refleksji. Otóż skarb jest ukryty w naszym świecie, w tej przestrzeni,
w której się znajdujemy. Jezus powiedział: „Bo gdzie jest skarb twój,
tam będzie i serce twoje” (Mt 6,21), a to może oznaczać, że
miejscem, w którym taki skarb jest zakopany, jest serce człowieka –
najintymniejsza część osoby ludzkiej – i ten skarb możemy
utożsamić ze słowem Bożym. Rola (ziemia) może oznaczać Kościół.
W Kościele Chrystus ukrył swoje zbawcze słowo (Pismo Święte),
zasiał je w jego łonie, powierzając mu swój skarb. Jeśli więc rolą jest
Kościół i jeśli człowiek, podążając drogą swojego życia, odkryje, że
Kościół ma w sobie taki skarb życia, pojednania, przebaczenia,
intymnej relacji z Bogiem, to z pewnością taki człowiek
sprzeda wszystko, co ma, i kupi rolę, czyli wstąpi do wspólnoty
Kościoła. […]
Kto doświadczył dotknięcia Duchem Świętym, ten traktuje Boga jako
największy skarb, którego szukał całe życie. WSZYSTKO jest gotowy
oddać by utrzymać ten Skarbu.... Ceną "posiadania" Jezusa jest
oddanie swego "ja" Bogu i ludziom.
Czy już znalazłem Jesusa - najcenniejszy Skarb?

Z kalendarza Liturgicznego na najbliższy tydzień

Wtorek, 29 lipca 2014
Wspomnienie obowiązkowe św. Marty

2) 1 sierpnia 2014 - Pierwszy Piątek miesiąca - Spowiedź święta o
8:30pm; Msza Święta o godz. 9:00pm i 12:15 am.
3) Błogosławieństwo Samochodów z okazji wspomnienia św.
Krzysztofa.
4) Ostatnia niedziela miesiąca - po Mszy Świętej spotkanie przy
kawie.

Składka z niedzieli 20 lipca 2014

Czwartek, 31 lipca 2014
Wspomnienie obowiązkowe św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
Piątek, 1 sierpnia 2014
Święty Alfons Maria Liguori,
biskup i doktor Kościoła

