Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku

Chrzest  nowe życie
dodano: 29.11.2015 r.

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nie tylko nowy rok kościelny i liturgiczny, ale także
duszpasterski. Tematem najbliższych miesięcy będzie nadal przypominanie wiernym, jak wielką łaską jest
Chrzest święty. Tematem tego roku są słowa: Chrzest &ndash; nowe życie. Warto się zastanowić, na
czym polega to nowe życie?Chrzest jest początkiem nowego życia - życia we wspólnocie z Jezusem
Chrystusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą.

Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Czasem
otrzymuje też na chrzcie nowe imię. Na to, jak radykalnie rozumie Kościół ten nowy początek, wskazują
normy prawne: prawidłowo udzielonego chrztu nie można ani powtórzyć, ani odwołać. Także ten, kto
odwróci się od miłości Boga i od wspólnoty wierzących, nie przestaje być ochrzczonym. Przyrzeczenie
Boga zostało bowiem dane raz na zawsze. Bóg nie odbiera swej miłości. Ochrzczony jest złączony z
Chrystusem. Uczestniczy w Jego kapłaństwie i doświadcza dobroci Boga.
Chrzest ma dla życia chrześcijan znaczenie decydujące, pomimo to jego udzielanie jest proste. W razie
potrzeby może go udzielić każdy człowiek mający wolę włączenia chrzczonego do wspólnoty
chrześcijańskiej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, wystarczy, że poleje wodą głowę chrzczonego i wypowie:
N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W pierwszych wiekach Kościoła czynione znaki
były jeszcze bardziej wymowne: przyjmującego chrzest trzykrotnie zanurzano w wodzie. W Kościele
wschodnim zwyczaj ten zachował się aż do dzisiaj.
Zanurzenie w wodzie oznacza, że przyjmujący chrzest zostaje z Chrystusem pogrzebany; wynurzanie, że
wraz z Chrystusem zmartwychwstaje do nowego życia. Pozostałe symboliczne czynności wykonywane
przy udzielaniu chrztu to: znaczenie znakiem krzyża, namaszczenie olejem św., nadanie białej szaty,
zapalenie świecy chrzcielnej od świecy wielkanocnej &ndash; paschału. Chrztu udzielać się powinno
przede wszystkim w Wigilię paschalną, kiedy to święci się także wodę chrzcielną.
Chrześcijanie wierzą, że ochrzczony ma udział w życiu Zmartwychwstałego. Dogłębnie przemieniony
przez Jezusa Chrystusa staje się &bdquo;Jego bratem i siostrą&rdquo; - &bdquo;synem i córką
Boga&rdquo;. Pełen zaufania może mówić do Boga: &bdquo;Abba, Ojcze&rdquo;. Ponadto chrześcijanie
ufają, że kto w chrzcie umarł i zmartwychwstał z Chrystusem, ten jest zjednoczony z Bogiem. Wyrwany z
mocy grzechu i uwolniony od grzechu pierworodnego żyje w Jezusie Chrystusie. Tak więc chrzest jest
początkiem życia płynącego z mocy Jezusa Chrystusa.Ks. Wojtek
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