WODA ŚWIĘCONA
Niejednokrotnie wchodząc do kościoła żegnamy się wodą święconą, która
znajduje się w kropielnicy, kiedy nabywamy różne przedmioty religijne,
przynosimy je kapłanowi do pobłogosławienia i również wówczas kapłan kropi
je wodą święconą, wreszcie także podczas Eucharystii jest możliwość
pokropienia tzw. aspersji w ramach aktu pokutnego. W dzisiejszej katechezie
chcemy podjąć temat znaczenia wody święconej. Niedzielne pokropienie wodą
święconą przed mszą św. jest przy- pomnieniem chrztu, przez który otrzymaliśmy
udział w zmartwychwstaniu Pana. Przeżegnanie się wodą święconą z kropielnicy
ustawionej w progu świątyni jest również przypomnieniem o chrzcie jako
wewnętrznym oczyszczeniu i wejściu do społeczności Kościoła. W liturgii
Wigilii Paschalnej wierni powtarzają obietnice składane przy chrzcie. Katechizm
Kościoła Katolickiego ukazuje pokropienie wodą święconą, występujące często
w sakramentaliach, jako znak przypominający chrzest (KKK 1668). Podkreśla, że
każda świątynia, przez dostępność wody święconej, powinna sprzyjać pamięci o
obietnicach chrzcielnych (KKK 1185). Przypomnienie o chrzcie oznacza
wdzięczność Bogu za wielkie dzieło, jakiego dokonał w naszym życiu, radość
bycia chrześcijaninem, poczucie wielkiej wartości chrześcijańskiego życia, ale
także zobowiązanie. Woda pomaga dostrzec w chrzcie św. nowe stworzenie. Jak
Duch Święty, unosząc się nad wodami, wyprowadzał z nich otaczające nas
stworzenia, tak też, unosząc się nad wodami chrztu św., wyprowadza z nich
chrześcijańskie narody. Woda była wielokrotnie narzędziem działania Boga w
historii zbawienia. Stary Testament ukazuje przejście Izraelitów przez Morze
Czerwone, wytryśnięcie wody ze skały Horeb, przejście Jordanu. Wodą posługuje
się Chrystus w swoim dziele zbawienia człowieka. Dostrzegamy ją przy chrzcie
w Jordanie, godach w Kanie Galilejskiej, powołaniu apostołów, nawróceniu
Samarytanki, uleczeniu sparaliżowanego przy sadzawce, przywróceniu wzroku
ślepemu od urodzenia. Te teksty Pisma Świętego pomagają dostrzec w wodzie

miejsce działania Boga, który przychodzi zbawić człowieka. Przypomnienie o
sakramencie chrztu ma szczególne znaczenie ze względu na charakter
sakramentalny (pieczęć). Chrzest jest sakramentem, który może być źródłem łaski
Bożej nie tylko w chwili jego przyjęcia, ale również podczas całego życia
doczesnego. Żegnając się wodą święconą, możemy prosić, by chrzcielna pieczęć
wydała nowe owoce w naszym chrześcijańskim życiu.

