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 Rozejm bożonarodzeniowy jest dowodem na to, że wszyscy jesteśmy 
tacy sami. Różnice, które nas dzielą są sztuczne. Niewiele potrzeba, by być 
dla kogoś ludzkim. 
 Zima roku 1914. Dramat I wojny światowej, niczym powódź, rozlewa się 
na następne narody. Benedykt XV bezradnie apeluje o pokój. Gdy wielcy tego 

świata ze swoich pałaców opracowują strategie wojny, zwykli żołnierze tkwią w 

okopach, daleko od swoich domów. Jest Boże Narodzenie. Każdy z nich marzy o 

cieple, bezpieczeństwie i rodzinnym stole. Nagle coś w tych ludziach pęka i w 

okolicach belgijskiego Ypres wojna przegrywa z człowieczeństwem. Na zachod-

nim froncie I wojny światowej we Flandrii stacjonowały dwa wrogie wojska: 

Brytyjczyków i Niemców. Korzystając z chwilowej przerwy w ostrzale, poddani 

cesarza Wilhelma II postanowili uczcić Boże Narodzenie. Rozwiesili w okopach 

lampki i zaczęli śpiewać kolędy. W ich repertuarze znalazła się niemiecka wersja 

„Cichej Nocy”, najbardziej znanej pieśni bożonarodzeniowej na świecie. Słysząc 
znajomą melodię „Stille nacht”, wyspiarze podjęli rękawicę i zaczęli „Silent 
night”. Wtedy stało się coś wyjątkowego. 

Rozejm bożonarodzeniowy 1914 
 Nie wiadomo, która z armii pierwsza opuściła swoje okopy. Wiemy jedy-

nie, że szeregowi żołnierze, wbrew zakazom przełożonych, spontanicznie wyszli 
nieuzbrojeni naprzeciw siebie, podając sobie ręce i składając sobie świątecz-
ne życzenia. Niektórzy też zaczęli obdarowywać się drobnymi prezentami: słody-

czami, papierosami i alkoholem. Jeden Brytyjczyk podszedł do mnie, uścisnął mo-

ją dłoń i przekazał mi kilka papierosów. Inny Anglik zagrał na harmonijce ust-

nej, pozostali tańczyli, jeszcze inni dumnie paradowali w niemieckich hełmach. 

Nie zapomnę tego widoku przez resztę mojego życia – tak opisywał tamten wie-

czór żołnierz 16. Bawarskiego Pułku Piechoty, Josef Wenzel. Czas rozejmu wy-

korzystano na zebranie i pochowanie poległych towarzyszy broni. W pogrzebach 

brali udział żołnierze obu walczących stron. Na „ziemi niczyjej” rozegrano towa-

rzyski mecz w piłkę nożną, zakończony wynikiem 3:2 dla Niemców. Brytyj-

czycy mieli szansę wyrównać, ale piłka przebiła się na drutach kolczastych jedne-

go z okopów. Rozejm trwał do poranka drugiego dnia świąt Bożego Narodze-
nia, chociaż w niektórych miejscach przedłużono go do Nowego Roku i później. 

Według nieoficjalnych szacunków, w rozejmie uczestniczyło ok. 100 tys. żołnie-

rzy obu stron. Do podobnych prób bratania dochodziło w następnych latach, ale 

oba dowództwa stanowczo zabraniały tego typu aktów niesubordynacji.  

Cud bożonarodzeniowy 
 Podobne wydarzenia działy się nad Wisłą, kiedy podzieleni na zabory Pola-

cy znaleźli się we wrogich sobie armiach. Lekarz polowy w stopniu oficera, Feli-

cjan Sławoj Składkowski (późniejszy generał i ostatni premier II RP w kraju) 

wspomina, że jako legionista Piłsudskiego uczestniczył w walkach Austro-Węgier 

z Rosjanami pod Łowczówkiem.  

Cud bożonarodzeniowy  
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Kiedy wieczorami ustawał ostrzał, z obydwu stron okopów słychać było 
polską kolędę „Bóg się rodzi”. 
Ostatni żyjący uczestnik wydarzeń spod Ypres, Szkot Alfred Anderson zmarł 

21 listopada 2005 r. w wieku 109 lat. Niemal wiek po rozejmie bożonaro-
dzeniowym, w pobliżu Ypres stanął pamiątkowy drewniany krzyż. Ro-

zejm bożonarodzeniowy z 1914 r. 

uczy nas pewnej prawdy. Wszyscy 

jesteśmy tacy sami. Tak samo cier-

pimy i tęsknimy, tak samo potrzebu-

jemy pokoju i miłości. Lubimy się 
różnić i szufladkować, ale wszyscy 

jesteśmy ludźmi i posiadamy taką 
samą godność. Bez względu na to, 

czy mamy inny odcień skóry, mówi-

my innym językiem, wyznajemy 

inne religie, różnimy się pogląda-
mi politycznymi czy w naszych 
historiach istnieją wciąż niezabliź-
nione rany. Wszyscy jesteśmy tacy sami. 

Wilm Hosenfeld. Życie niemieckiego oficera, 
 który uratował Szpilmana 

„Staram się ratować każdego” – pisał w liście do ukochanej żony Wilm 
Hosenfeld. Oficer Wehrmachtu, który pomagał Polakom podczas II woj-
ny światowej, zmarł 67 lat temu w obozie jenieckim. 
 Jorinde dobrze pamięta list, który dostała od ojca w 1946 r. na urodzi-

ny. „Jeszcze w tym roku chcę być z Wami. Cóż to będzie za szczęście. Wsta-

nę wcześnie rano, zaparzę dla Was kawę, zrobię kanapki i wyślę Was w dro-

gę, a kochanej matce pozwolimy jeszcze pospać. Przez lata wojny miałem 

dość zmartwień i pracy”. Jednak Wilm Hosenfeld już nigdy nie zrobił dzie-

ciom kanapek. Nigdy też nie podwiązał z nimi pomidorów i nie posadził ich 

obok siebie przy kościelnych organach. 

 Annemarie Hosenfeld czekała z pięciorgiem dzieci przez 7 lat. Mia-

ła nadzieję, że mąż w końcu stanie w drzwiach. Jak zawsze przystojny, ele-

gancki, dobry. Że ci, którym kiedyś ocalił życie, pomogą mu wrócić do do-

mu. Ale Władysław Szpilman, dzięki któremu świat dowiedział się o Wil-
mie Hosenfeldzie, nie mógł pomóc. Jeszcze wtedy nie znał nazwiska dobre-

go Niemca. W swoim pamiętniku napisał tylko, że to „jedyny człowiek w 
niemieckim mundurze, jakiego spotkał”.  
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  Józef z poślubioną sobie Maryją udał się «do miasta Dawidowego, zwane-

go Betlejem» (Łk 2, 4). Tej nocy i my udajemy się do Betlejem, aby tam odkryć 
tajemnicę Bożego Narodzenia. 

Betlejem: ta nazwa oznacza dom chleba. W tym «domu» Pan wyznacza dzisiaj 

spotkanie rodzajowi ludzkiemu. Wie, że potrzebujemy pokarmu, aby żyć. Ale wie 

również, że pokarmy świata nie zaspokajają serca. W Piśmie Świętym grzech 

pierworodny ludzkości jest powiązany właśnie ze spożywaniem pokarmu: 

«Zerwała owoc i skosztowała go» - mówi Księga Rodzaju (por. 3, 6). Człowiek 

stał się chciwy i żarłoczny. Wielu ludziom posiadanie, gromadzenie rzeczy wyda-

je się sensem życia. Nienasycona zachłanność przenika ludzką historię. Betlejem 

jest punktem zwrotnym, zmieniającym bieg dziejów. Tam Bóg, w domu chleba, 

rodzi się w żłobie. Jakby chciał nam powiedzieć: oto jestem dla was, jako wasz 

pokarm. Jezus mówi: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje» (Mt 26, 26). Pan 

wie, że każdego dnia musimy się karmić. Dlatego ofiarował się nam każdego dnia 

swego życia, od żłóbka w Betlejem po Wieczernik w Jerozolimie. I także dzisiaj 

na ołtarzu staje się Chlebem łamanym dla nas - puka do naszych drzwi, aby wejść 
i z nami wieczerzać. Wezwani tej nocy, by udać się do Betlejem, zadajmy sobie 

pytanie: co jest pokarmem mego życia, bez którego nie mogę się obyć? Następ-

nie, wchodząc do groty, dostrzegając w tkliwym ubóstwie Dzieciątka nową woń 
życia, woń prostoty, zadajmy sobie pytanie: czy naprawdę potrzebuję wielu rze-

czy, skomplikowanych recept na życie?  

 Po Betlejem, będącym domem chleba, zastanówmy się nad Betlejem ja-

ko miastem Dawidowym. Tam Dawid został wybrany przez Boga, aby był paste-

rzem i przewodnikiem swego ludu. W Boże Narodzenie w mieście Dawidowym 

to właśnie pasterze przyjmują Jezusa. Tamtej nocy  «bardzo się przestraszyli» (Łk 

2, 9), a anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się!» (w. 10). Wiele razy powraca w 

Ewangelii to nie bójcie się — wydaje się, jakby to był refren Boga poszukującego 

człowieka. A żeby Jego obecność nie wzbudzała strachu, staje się słabym dziec-

kiem. Syn Dawida rodzi się pośród pasterzy, aby nam powiedzieć, że już nigdy 

nikt nie jest sam; mamy Pasterza, który pokonuje nasze lęki i kocha nas wszyst-

kich. 

 Pasterze z Betlejem mówią nam również, jak wychodzić na spotkanie z 

Panem. Nie śpią, lecz robią to, o co będzie prosił Jezus wiele razy: czuwajcie. 

Oczekują czujnie w ciemnościach; a «Bóg opromienił ich światłem» (por. Łk 2, 

9). Dotyczy to również nas. Nasze życie może być oczekiwaniem, które również 
w nocach problemów powierza się Panu i Go pragnie; wtedy otrzyma Jego świa-

tło. Lub zarozumiałością, gdzie liczą się tylko własne siły i własne środki. A w 

tym przypadku serce pozostaje zamknięte na światło Boga. Pan lubi być oczeki-

wany, a nie można Go oczekiwać na kanapie, śpiąc. «Pójdźmy do Betlejem»  - 

tak powiedzieli i uczynili pasterze. Również ja, Panie, chcę dotrzeć do Betlejem, 

bo tam właśnie na mnie czekasz. /c.d.s. 5/ 
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Przygotowała na podstawie www.opoka.pl Magdalena Piotrowska 
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I chcę uświadomić sobie, że Ty, złożony w żłobie, jesteś chlebem mojego ży-

cia. Potrzebuję delikatnej woni Twojej miłości, abym był chlebem łamanym 

dla świata. Weź mnie na swoje ramiona, dobry Pasterzu — miłowany przez 

Ciebie, będę mógł także i ja miłować i brać za rękę braci. Wtedy będzie Boże 

Narodzenie, kiedy będę mógł Tobie powiedzieć: «Panie, Ty wszystko wiesz, 

Ty wiesz, że Cię kocham» (J 21, 17). 

Radosnego i świętego Bożego Narodzenia! 

Mąż. Ojciec 

Moja rodzina jest moją świętością, żona i dzieci są moimi perłami. Nie wolno 

mi ich zdradzić. Wilm (Wilhelm) Hosenfeld urodził się w 1895 r. w Macken-

zell. Podczas I wojny światowej walczył w niemieckiej piechocie, był kilku-

krotnie ranny. Nie wojsko było jednak jego życiowym powołaniem. Kochał 
pracę z dziećmi, dlatego został nauczycielem. Chciał zrewolucjonizować nie-

mieckie szkolnictwo i oprócz uczenia – wychowywać. Wymagał, ale z miło-

ścią. 
 Jego dobrocią zachwyciła się w 1918 r. Annemarie Krummacher. On 

zauroczył się jej wrażliwością i delikatnością. Zaręczyli się potajemnie po kil-

ku miesiącach. Dlaczego zrobili to w ukryciu? Wiedzieli, że związek wiejskie-

go nauczyciela i panienki z dobrego, protestanckiego domu zostanie uznany za 

mezalians. Stało się tak, jak przewidywali, ale ich miłość przetrwała rodzinne 

konflikty i w 1920 r. stanęli przed ołtarzem (Annemarie przeszła na katoli-

cyzm). Urodziło im się pięcioro dzieci: Helmut, Anemone, Detlev, Jorinde i 
Uta. Jorinde wspominała, że kiedy zasypiała wtulona w ojcowskie ramiona i 

budziła się nagle od jego chrapania, odpowiadał z uśmiechem: „Nie bój się, 
tutaj nie ma żadnego wilka”. 
Przez cały okres rozłąki Wilm wysłał do rodziny dziesiątki listów. Pisał o 

wszystkim – o polskich bocianach, żołnierskich rozterkach, niedzielnym kaza-

niu, tęsknocie. Prosił, by dzieci pilnie się uczyły, dopytywał o ich zachowanie i 

postępy. A żonę zapewniał o nieustannej miłości i martwił się, jeśli zachorowa-

ła. Chcę się zjednoczyć z Tobą w modlitwie; Bóg da Ci odwagę i siłę, to jedyne 

pocieszenie, które mnie przepełnia. (…) Wytrzymaj, moje kochane, dzielne Ser-

duszko; jestem przy Tobie i stoję przy Twoim boku. Niech moja miłość Cię 

uniesie i szybko ozdrowi. Bądź zdrowa, ucałuj Dzieci! Trzymam Cię za Twoją 
kochaną szczupłą dłoń i siedzę na Twoim łóżku, i odgarniam Ci włosy z czoła, i 

całuję Twoje smutne oczy; zaśnij, moja Annemi, i zdrowiej, Twój ukochany jest 

przy Tobie. Twój Wilm.  

 

Wilm  Hosenfeld ... 
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Żołnierz 

Początkowo fascynowała go ideologia narodowosocjalistyczna. Był gotów oddać 
życie za Hitlera, którego uznawał za wojennego geniusza. Ale kiedy obserwował 

kolejne poczynania swoich rodaków, wpadał w rozpacz. Nie chce mi się wierzyć, 
iż Hitler chce czegoś takiego, że są Niemcy, którzy wydają takie rozkazy. Jest tyl-

ko jedno wyjaśnienie, są oni chorzy, nienormalni albo są szaleńcami. 

Do Polski przyjechał we wrześniu 1939 r. Jego pierwszym zadaniem była budowa 

i uruchomienie obozu dla jeńców wojennych w Pabianicach, do którego trafiło 10 

tys. ludzi. Hosenfeld traktował więźniów z szacunkiem. Robił wszystko, by im 
trochę ulżyć – pozwalał na odwiedziny krewnych, załatwiał wcześniejsze 
zwolnienia. Wstawił się m.in. za panem Cieciorą, a to doprowadziło do głębokiej 

przyjaźni z jego rodziną. Podobnie pomógł w szybkim zwolnieniu aresztowanego 

Joachima Pruta i także zaprzyjaźnił się z jego bliskimi. To właśnie podczas jedne-

go ze wspólnych spotkań powstało to zdjęcie. 

Zapiszod Uploaded by userWilhelm Adalbert Hosenfeld. Nazi Captain credited 

with saving and/or hiding several Polish citizens during WWII. One of them was 

pianist Wladyslaw Spilman. Hosenfeld died while captive in a Russian prison and 

was posthumously honored in Israel as a Righteous Among The Nations.92John 

GarciaSome of my heroes 

Z Pabianic przeniesiono Hosenfelda do Węgrowa, a następnie do Jadowa. W lip-

cu 1940 r. trafił do Warszawy. Tam m.in. dyżurował w komendanturze miasta i 

zarządzał kompleksem sportowym. Kochał 

wysiłek fizyczny. Zanotował: „Nie chcę skap-

canieć, ćwiczenia umacniają wewnętrznie”. 

Hosenfeld nie wykonywał rozkazów nie-
zgodnych z katolicką wiarą. Łamał także 
zakaz uczestniczenia w polskich mszach i 
regularnie się spowiadał. Przed wojną był w 

swojej parafii organistą. 
Kiedy dowiedział się, jaki los spotkał Żydów 

z warszawskiego getta, napisał: 

Te bestie. Przez ten przerażający masowy 

mord na Żydach przegraliśmy tę wojnę. Ścią-
gnęliśmy na siebie nieusuwalną hańbę, nie-

przemijającą klątwę. Nie zasługujemy na ła-

skę, wszyscy jesteśmy współwinni. Wstydzę 

się wychodzić na miasto, każdy Polak ma pra-

wo splunąć na nasz widok. Codziennie giną od strzałów niemieccy żołnierze, ale 

będzie jeszcze gorzej i nie mamy prawa narzekać z tego powodu. Nie zasłużyliśmy 

na nic innego. /c.d.s. 8/ 

Wilm  Hosenfeld ... Nr 01/159 
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 Człowiek 

 Próbuję ratować każdego, kto jest do uratowania. Kolejnymi Polakami, 

których uratował Hosenfeld, byli ks. Adam Cieciora (zatrudnił go w Szkole 

Sportowej pod nazwiskiem Cichocki), Leon Warm, który uciekł z transportu 

do Treblinki (także zatrudniony) czy pan Koszela, wyrwany przez oficera z 

transportu przeznaczonego na rozstrzelanie. I w końcu: Władysław Szpil-
man, kompozytor i pianista, który w chwili spotkania z Hosenfeldem był 
bliski śmierci głodowej. Niemiec przynosił mu żywność, kołdrę, płaszcz. 

Przejmująca scena, w której Szpilman po raz pierwszy od trzech lat siada przy 

pianinie, by zagrać niemieckiemu oficerowi nokturn Chopina, została uwiecz-

niona w książce „Pianista” i filmie o tym samym tytule. 

 Szpilman ze względów bezpieczeństwa nie chciał poznać nazwiska 

Niemca, ale podał mu swoje. Kilka lat później Hosenfeld zamieścił je na 
pocztówce do żony. Miał nadzieję, że Polacy, których ocalił, odwdzięczą się i 
pomogą mu wrócić do rodziny. 

Jeniec 

 W styczniu 1945 r. Hosenfeld trafił do obozu jenieckiego. Zdarzyło się 
tak, że podczas powrotu do Warszawy mijał go skrzypek Zygmunt Lednicki. 

W przypływie gniewu krzyknął w kierunku żołnierzy kilka zdań, z których 

wynikało, że jest muzykiem. Na te słowa swój wzrok podniósł wychudły, za-

rośnięty Niemiec. Podszedł chwiejnym krokiem do ogrodzenia i zapytał 
Lednickiego, czy zna Szpilmana. Ten oczywiście znał, ale nim zdążył usły-

szeć nazwisko oficera, został upomniany przez wartownika. Szpilman starał 

się potem odnaleźć ten obóz, ale nie był w stanie nic zrobić. 
W Mińsku skazano Hosenfelda na 25 lat niewoli. W lipcu 1947 r. doznał 

wylewu krwi do mózgu. Był prawostronnie sparaliżowany, miał zaburzenia 

mowy. Listy pisał lewą ręką. Drugi wylew przeżył we wrześniu 1948 r. Po-

garszała się jego kondycja psychiczna, tracił nadzieję na powrót do rodziny. 

Ostatnie linijki, które skreślił do żony brzmiały: „Nie martw się mną, powodzi 

mi się tak, jak okoliczności na to pozwalają. Pozdrawiam Was wszystkich 

bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego! Wasz Wilm”. 

Zmarł 13 sierpnia 1952 r., szybko i bezboleśnie, miał 57 lat. Pękła mu aor-

ta piersiowa. Pochowano go na opuszczonym już dzisiaj cmentarzu, niedaleko 

obozowego lazaretu. Annemarie odeszła 20 lat później.  

 Wilm Hosenfeld został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-

rodzenia Polski oraz Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. 
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 „Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy 

się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci ciele-

snej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w 

Tobie mam upodobanie»” (Łk 3, 21 nn).  

 Nie jest to chrzest sakramentalny, który gładzi grzech pierworodny i grze-

chy uczynkowe. Jezus nie potrzebował takiego chrztu, ponieważ poczęty z Ducha 

Świętego (Łk 1,31 ns) był od momentu poczęcia Święty i Niewinny (Łk 1, 38). 

Chrzest sakramentalny Jezus ustanowił dopiero po swoim zmartwychwstaniu (Mk 

16, 16; Mt 28, 19).  

 Chrzest św. Jana Chrzciciela należał do obmyć rytualnych rozpowszech-

nionych wśród Żydów, miał jednak swoją specyfikę: był dostępny dla wszystkich, 

którzy gromadzili się wokół św. Jana; łączył się z wezwaniem do pokuty i nawró-

cenia; był zapowiedzią i figurą chrztu mesjańskiego, który dokonuje się w Duchu 

i ogniu (Mt 3, 6-12; 21, 25; Łk 7, 29; J 1, 25-33).  

 Dlaczego Jezus przyjął chrzest św. Jana? Jezus Chrystus przyszedł na 

świat, żeby zbawić grzeszników. Przyjmując chrzest od św. Jana, Jezus solidary-

zuje się z grzesznikami, których przyszedł zbawić; choć jest Święty, nie gardzi 

ich towarzystwem. W czasie działalności mesjańskiej zostanie nazwany przyja-

cielem grzeszników i celników. Jezus, biorąc na siebie winy nas wszystkich, upo-

dabnia się do grzeszników. Ten gest Jezusa jest nadzieją i otuchą dla nas wszyst-

kich, uwikłanych w słabości, nałogi, uzależnienia. Choćby się wszyscy od nas 

odwrócili, na Jezusa zawsze możemy liczyć. On każdemu daje szansę. Ten gest 

solidarności z grzesznikami zapowiada najgłębszy sens Jego misji.  

 Chrzest Jezusa w Jordanie oznacza rozpoczęcie działalności mesjańskiej i 

uroczystą inaugurację misji. W czasie tej inauguracji Jezus się modli. Odpowie-

dzią na modlitwę jest dar Ducha Świętego w postaci gołębicy. Duch Pana, który 

unosił się nad wodami chaosu (Rdz 1, 2) w teologii żydowskiej przedstawiany był 

jako gołębica. Duch ten wprowadzał harmonię i piękno. Duch, który zstąpił na 

Jezusa oznaczał nowe stworzenie i odrodzenie dla ludzi tkwiących w grzechu. 

Głos Ojca potwierdzał godność Syna. W umiłowanym Synu Bóg stał się nam bli-

ski. Umiłowany Syn Ojca bierze na siebie nasze winy. Przyszedł dla nas dla na-

szego zbawienia.  

Chrzest Jezusa w Jordanie był zapowiedzią i figurą naszego chrztu. Ogłoszenie 

Jezusa umiłowanym Synem Bożym zapowiadało synostwo Boże ochrzczonych. 

Wszczepiając się przez chrzest w Jezusa, nabywamy prawo mówienia do Boga - 

„Abba”, tj. mój drogi Ojcze! Zstąpienie Ducha na Jezusa zapowiadało dar Ducha 

Świętego, którego otrzymują neofici w momencie chrztu. Chrzest Jezusa nad Jor-

danem był początkiem Jego misji mesjańskiej, nasz chrzest jest początkiem nowe-

go stworzenia, życia w Chrystusie i początkiem dawania świadectwa Jezusowi.  
/c.d. s. 9/ 

Chrzest Jezusa w Jordanie Nr 01/159 
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Chrzest Jezusa w Jordanie Nr 01/159 

 Chrzest przyjęliśmy jako niemowlęta w wierze Kościoła i naszych rodzi-

ców. Kościół się spodziewał, że gdy dorośniemy, sami osobiście i świadomie 

przyjmiemy zobowiązania tego sakramentu. Niestety. Nie wszyscy to czynią. 
Mamy teraz wspaniałą szansę. Odmawiając pierwszą tajemnicę światła, może-

my świadomie przeżyć nasz chrzest. Powiedzmy więc Jezusowi: „Panie Jezu 

Chryste, Przyjacielu grzeszników i celników, przyjmuję Cię jako jedynego me-

go Pana i Zbawcę! Otwieram się na wielki dar chrztu, na Ducha Świętego! Zo-

bowiązuję się żyć zgodnie z tym sakramentem: wyrzekać się zawsze złego du-

cha, miłować Boga i braci we wspólnocie Kościoła”. 

Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest w pierwszą niedzielę przypadającą po 

uroczystości Objawienia Pańskiego. 

Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, 

ponieważ pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach chrzest Jezusa 

nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongre-

gacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce 

dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa re-

forma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu 

Pańskiego. Pominięto wyrażenie "wspomnienie" i przesunięto jego termin na nie-

dzielę przypadająca po 6 stycznia. 

Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu Pańskiego odzwierciedlają bardzo 

dokładnie i szczegółowo przekazy Ewangelii. Podkreślają przy tym związek tego 

święta z uroczystością Objawienia 

Pańskiego. Chrystus już jako doro-

sły, 30-letni mężczyzna, przychodzi 

nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana 

Chrzciciela, swojego poprzednika, 

przyjąć chrzest. Chociaż sam nie 

miał grzechu, nie odsunął się od 

grzesznych ludzi: wraz z nimi wstą-
pił w wody Jordanu, by dostąpić 
oczyszczenia. W ten sposób uświę-
cił wodę. Najszczegółowiej to wy-

darzenie zrelacjonował św. Mate-

usz, choć opis chrztu Jezusa zosta-

wili wszyscy trzej synoptycy. 

/c.d. s.11/ 

Ks. Józef Kudasiewicz 

Chrzest Pański w liturgii 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 01/159 

Świetlica Przystanek zaprasza dzieci do Domu Ludowego w Rogozinie  przy ul. 

Strażacka 3 w każdą sobotę  w godz. 1100 - 1300 . Kontakt - tel. 602 396 920 .  

MSZE ŚWIĘTE: 

Niedziela: godz. 930, 1130  
Dni powszednie: godz. 1800  
l piątek miesiąca: od godz. 1600 komunia chorych - czwartek,  

(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 

godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
godz. 1800 Msza św. /spowiedź przed Mszą św./ 

NABOŻEŃSTWA: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 18 00 

Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni - godz. 1500 /w okre-

sie letnim: kwiecień - listopad/ 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - 22 dzień każdego miesiąca, po wieczor-

nej mszy św. ok. 1830,  

Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu przed Mszą św. o godz. 1115 

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 

Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  

(dla dzieci i młodzieży w poniedziałek) 

Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 

SPOTKANIA:  

Grupa biblijno-liturgiczna - ostatni czwartek miesiąca o godz. 1900  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - niedziela o godz. 1030   

Koło Biblijne - ostatnia środa miesiąca o godz. 1900  

Koło Żywego Różańca - ostania niedziela miesiąca, po mszy św. 930  

Schola - piątki o  godz.1830  

Spowiedź: 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria: czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej Mszy św.   

Tel. plebania - 507 119 511  

Rozwiązanie krzyżówki : 1.PANNA 2.LULAJŻE 3.SZOPY  4.PASTERZOM 

5.NOCNEJ 6.MĘDRCY 7.STAJENKI  8.PANA Hasło: PASTERKA 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 01/159 

Ks. dr Janusz Wiśniewski /proboszcz/ 

Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  

Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  

ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 

Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 
Spotkanie jest wydawana przez parafię p.w. św. Faustyny - Apostołki Miłosierdzia 

Bożego w Rogozinie i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego człon-

ków tej wspólnoty.  

25 stycznia 2019 r. po raz XII odbędzie się w naszej świątyni Szkolno-

Parafialny Festiwal Kolęd i Pastorałek. Zapraszam Wszystkich Parafian do 

„kibicowania” i głosowania w tzw. Nagrodzie Publiczności parafii p.w. św. 

Faustyny.  

/c.d. ze s. 9/ Chrzest Jezusa to chwila przełomowa. Nie dlatego, by Zbawiciel 

musiał się nawracać – był przecież bez grzechu. Postanowił jednak rozpocząć 
działalność publiczną od wyraźnego gestu, oznaczającego porzucenie dotych-

czasowego trybu życia. Twarz Jezusa jest nie tylko poważna, ale też nieco 

smutna. Jezus wiedział o śmierci, która go czeka. Znaki mówiące o tym artysta 

umieścił w środku i po obu stronach obrazu. Nad głową Jezusa aureola z moty-

wem krzyża, z prawej strony laskę w 

kształcie krzyża, trzymaną przez Jana 

Chrzciciela, a z lewej palmę. Gałęzie 

palmy są symbolem męczeństwa, które 

czekało zarówno Jezusa, jak i Jana. Na 

twarzy Jana widać niezwykłe napięcie. 

Chwila jest bowiem przełomowa także 

dla niego. Był prorokiem zapowiadają-
cym nadejście Mesjasza. Kiedy zoba-

czył Jezusa, od razu się zorientował, że 

to On jest Mesjaszem. Verrocchio pod-

kreśla to specjalnie, malując złocistą 
wstęgę z napisem Ecce Agnus Dei (Oto 

Baranek Boży), którą święty podtrzy-

muje lewą ręką. Przełomowe jest także 

przekształcenie chrztu w sakrament. 

Chrzest, którego udzielał ludziom do tej 

pory Jan, był bowiem tylko symbolem, 

oznaczającym pragnienie człowieka, by odmienić swoje życie. Podczas sakra-

mentu natomiast to Bóg wychodzi w stronę człowieka, oczekując jedynie przy-

jęcia i odpowiedzi. Ręce Boga Ojca posyłające w kierunku Syna Ducha Świę-
tego pod postacią gołębicy świadczą o takim właśnie znaczeniu chrztu Jezusa. 



 

 

12 

Nr 01/159 

Dzień  Niedziela  Dzień  

powszedni  

Terminy  

Śr. 1 UROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI  
MARYI 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Cz 2   7
00

 msza św.  

Pi 3  I PIĄTEK MIESIĄCA 18
00

 msza św.  

So 4   18
00

 msza św.  

N 5 II NIEDZIELA PO 
NARODZENIU 

PAŃSKIM 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Wt-Pi 7-10   7
00

 msze św.  

So 11   18
00

 msza św.  

N 12 ŚWIĘTO CHRZTU 
PAŃSKIEGO 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Pn-Pi 13-17   7
00

 msze św.  

So 18   18
00

 msza św.  

N 19 II NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po-Pi 20-24   7
00

 msze św.  

Śr. 22   18
00

 msza św. NABOŻEŃSTWO DO 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

So 25   18
00

 msza św. FESTYWAL KOLĘD 

N 26 III NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Pn-Pi 27-31   7
00

 msze św.  

Pn. 6 OBJAWIENIE 
PAŃSKIE 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych świąt w Kościele. Obchodzono je 

już od III wieku. Słowo "Epifania" znaczy "objawienie". Dary Mędrców mają 
znaczenie symboliczne. Oznaczają godność królewską Chrystusa (złoto), wypły-

wającą z połączenia się natury ludzkiej (mirra) z Boską (kadzidło). Dlatego wy-

obrażają one samego Zbawiciela. W świątyniach poświęca się te dary i kredę 
przeznaczoną do oznaczenia drzwi domów inicjałami trzech Mędrców i datą ro-

ku /K+M+B+2020/. Modlimy się w tym dniu o wierność naszemu powołaniu, 

która ma nas doprowadzić do oglądania Boga.  

Święto Objawienia się Pańskiego poganom  


