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TEMAT NUMERU

Chrzestny czy sponsor?
Chrzestny elegancki, chrzestna zrobiona na bóstwo. Stoją szykowni tuż obok malucha przy
kościelnej chrzcielnicy. Ale czy naprawdę wiedzą, że podejmują właśnie zadanie pilnowania
ognia, który ma się palić na wieki?

TREŚCI WIARY

Szabat a niedziela
Tegoroczny Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce stanowi sposobność do poznania
żydowskiej koncepcji świętowania, w tym dnia świętego. W tej dziedzinie katolicy w Polsce mogą
się wiele nauczyć.
SPRAWY RODZINNE

Dwoje w kryzysie
Na początku euforia i życie jak w bajce. Z biegiem miesięcy i lat – coraz więcej problemów,
niezrozumienia, pretensji i różnic. Małżeński kryzys. Dlaczego i kiedy się pojawia? Co jest
potrzebne, żeby z niego wyjść cało?
PODRÓŻNIK

Al-Maghtas znaczy Miejsce Chrztu
Betania za Jordanem, zgodnie z Biblią miejsce działalności Jana Chrzciciela, która rozkwitła
w północnej Jordanii – zielonym ogrodzie pustynnego Królestwa Haszymidzkiego, przyciąga
pielgrzymów z całego świata.
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„Dlaczego chrzcimy dzieci, a nie dorosłych?” – argumentów za chrztem dzieci jest wiele,
przecież nie odmawiamy sakramentu namaszczenia chorych osobom nieprzytomnym. Są też ważne
biblijne przesłanki za chrztem dzieci.
Dlaczego muzułmanin wybrał chrześcijaństwo? O powodach, które doprowadziły go do chrztu
mówi Massim Mourad Ayari w wywiadzie „Porzucił islam dla Jezusa”.

Czy rodzice chrzestni zdają sobie sprawę, że podejmują zadanie pilnowania ognia, który ma się
palić na wieki? Więcej o roli chrzestnych w artykule „Chrzestny czy sponsor?”.
Czy w naszych modlitwach potrzebujemy tytułu: Współodkupicielka? Na ważne pytanie
teologiczne odpowiada mariolog – Wincenty Łaszewski w artykule „Maryja Współodkupicielką? To
papież Franciszek ma rację!”.

Kard. Luis Tagle jest nazywany „Wojtyłą z Azji”. Jest coraz częściej wymieniany w gronie
„papabilis” – kandydatów na ewentualnego następcę Franciszka. „Niedziela” prezentuje kardynała
z Manili w artykule „Kim jest kard. Luis Tagle?”.
Wolontariusze z „Ambulansu z serca” nie chcą tylko mówić o pomocy, ale konkretnie działać.
Leczą i opatrują bezdomnych, budują relacje. Więcej w reportażu „Ambulans napędzany sercem”.

Na początku euforia i życie jak w bajce. Z biegiem lat – coraz więcej nieporozumień i pretensji.
„Dwoje w kryzysie” to artykuł o pokonywaniu raf w małżeństwie.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO

Chrzest Jezusa – (Mt 3, 13-17)

Wartość chrztu jako sakramentu zbawienia została zapowiedziana przez chrzest Jezusa w wodach
Jordanu. Przyjął go od Jana, zwanego Chrzcicielem, który wyjaśnił, czym chrzest udzielany przez niego
różni się od chrztu, który będzie udzielany w imię Jezusa Chrystusa: „On chrzcić was będzie Duchem
Ś� więtym i ogniem”. Przyjąwszy chrzest Janowy, Jezus modlił się i właśnie podczas modlitwy zstąpił na
Niego Duch Ś� więty oraz została objawiona Jego prawdziwa tożsamość: „Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie”. Bóg objawia się jako Trójjedyny – Ojciec, Syn i Duch Ś� więty. W imię i mocą
Trójcy Ś� więtej przyjmujemy sakrament chrztu i stajemy się chrześcijanami. (ks. prof. Waldemar
Chrostowski)

Ś� więto Chrztu Jezusa należy do cyklu objawień Pana, który w Boże Narodzenie rozpoczęły
narodziny w Betlejem Słowa Wcielonego, kontemplowanego w ubogim żłóbku przez Maryję, Józefa
i pasterzy; jego ważnym etapem była Epifania, kiedy za pośrednictwem Mędrców Mesjasz objawił
się wszystkim narodom. Dziś Jezus objawia się nad brzegami Jordanu Janowi i ludowi Izraela. Po raz
pierwszy jako dorosły człowiek pojawia się w życiu publicznym po opuszczeniu Nazaretu. Spotykamy
Go – w niezwykłej scenerii – u Jana Chrzciciela, do którego przybywa wielka rzesza ludzi. (…) Jezus
objawia się nad Jordanem z niezwykłą pokorą, która przypomina ubóstwo i prostotę Dziecka złożonego
w żłobie i antycypuje nastawienie, z jakim na końcu swych ziemskich dni będzie umywał stopy uczniom
i zniesie straszliwe upokorzenie krzyża. Syn Boży, Ten, który jest bez grzechu, staje pośród grzeszników,
pokazuje, że Bóg jest blisko ludzi, którzy się nawracają. Jezus bierze na swe barki ciężar win całej
ludzkości, rozpoczyna swoją misję, stając na naszym miejscu, na miejscu grzeszników, świadomy
czekającego Go krzyża. (Benedykt XVI)

