
R. III: 2016, nr 3 (119) 17 stycznia 2016 r.

Dzisiejsza Ewangelia stawia nam przed oczy 
drugą z pięciu tajemnic światła: cud przemiany 
wody w wino, którego Jezus dokonał podczas 
wesela w Kanie Galilejskiej. Naoczny świadek 
wydarzenia, Ewangelista Jan, komentuje, że 
w ten sposób Jezus objawił swoją chwałę i uwie-
rzyli w Niego Jego uczniowie. Okazuje się, że 
światłem, które dało początek ich wierze było 
poznanie nadprzyrodzonej mocy ich Nauczy-
ciela. Gdy Kościół wspomina wydarzenie z Kany 
i zwraca nam uwagę na Boską moc Zbawiciela, 
w modlitwie dnia prosimy Boga: „obdarz na-
sze czasy swoim pokojem”. Ciągle bowiem do-
świadczamy, że bez Bożej pomocy nie jesteśmy 

w stanie zaprowadzić pokoju w świe-
cie, w rodzinach i w naszych sercach, 
w naszym społeczeństwie i wewnątrz 
Kościoła. Bożej pomocy wymaga rów-
nież sprawa jedności chrześcijan, dla-
tego bardzo potrzebna jest nasza ufna 
modlitwa w tej intencji. Dodatkowo 
mobilizuje nas do tego Tydzień Po-
wszechnej Modlitwy o Jedność Chrze-
ścijan organizowany przez Kościoły 
i Wspólnoty chrześcijańskie. Rozpocz-
niemy go jutro i będziemy przeżywać 
do 25 stycznia pod hasłem: „Wezwani,  
by ogłaszać wielkie dzieła Pana”.
1. Wspólna misja w świecie
Myśl zaczerpnięta z Pierwszego Listu 
św. Piotra: „Wezwani, by ogłaszać wiel-
kie dzieła Pana” wyraża naszą wspólną 
misję w świecie, wspólne posłannic-
two chrześcijan, ludzi ochrzczonych 
w imię Trójcy Świętej […]. Niestety, do-
póki jesteśmy podzieleni między sobą, 
jesteśmy mało wiarygodni w urzeczy-
wistnianiu wspólnej misji w świecie 
i osłabiona jest skuteczność naszego 

oddziaływania. Nie może więc nas dziwić, 
że w czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Je-
zus tak bardzo prosił Ojca, aby wszyscy 
Jego uczniowie stanowili jedno. Trzeba też 
brać sobie mocno do serca słowa św. Jana 
Pawła II, że dążenie do jedności jest naka-
zem każdego chrześcijańskiego sumienia. 
Troska o jedność między nami nie może 
być obojętna dla żadnego chrześcijanina.
2. Chrzest wielkim dziełem Boga
Rok obchodów 1050. rocznicy Chrztu Pol-
ski przypomina nam wspólne źródło naszej 
chrześcijańskiej tożsamości. Jest nim sa-
krament chrztu, przez który Bóg dokonuje 
w nas wielkich dzieł: obmywa z grzechu, 
wyzwala z niewoli, wprowadza w Nowe 
Przymierze, udziela nowego życia w Chry-
stusie, czyni nas dziećmi Bożymi, członkami 
Kościoła i dziedzicami Królestwa Bożego. 
Zatem w tegorocznej modlitwie ekume-
nicznej zechciejmy przede wszystkim po-
dziękować Panu Bogu za łaskę chrztu św. 
Zadbajmy też o uświadomienie sobie na 
nowo skutków i zobowiązań wynikających 
z przyjęcia tego sakramentu. […]
Świadomość, że od dnia chrztu wszyscy 
jesteśmy dziećmi Bożymi i przynależymy 
do jednego Kościoła Chrystusowego niech 
nas stale motywuje i skłania do tego, by-
śmy w duchu ewangelicznego braterstwa 
umieli sobie nawzajem wybaczać to, czym 
w przeszłości zawiniliśmy przeciwko so-
bie oraz chcieli odważnie kształtować lep-
szą przyszłość, „zapominając o tym, co za 
nami, a wytężając siły ku temu, co przed 
nami”. Uczmy się doceniać prawdziwie 
chrześcijańskie dobra, płynące ze wspól-
nego dziedzictwa. Okazuje się bowiem, że 
„wszystko, co szczerze chrześcijańskie ni-
gdy nie stoi w sprzeczności z prawdziwymi 
dobrami wiary. Owszem, zawsze może 

posłużyć ku doskonalszemu wniknięciu 
w samą tajemnicę Chrystusa i Kościoła” 
(DE 4). Kiedy zaś będziemy się gromadzić 
w imię naszego Pana na chwile wspólnej 
modlitwy, dziękujmy za razem przebytą 
drogę. Błagajmy również o wytrwałość 
w ekumenicznych dążeniach i dziełach.
3. Miłosierdzie Boże źródłem Jego wiel-

kich dzieł
Nie ulega wątpliwości, że źródłem wielkich 
dzieł Boga w naszym życiu jest Jego mi-
łosierdzie. To znaczy, że także dzieło jed-
nania Kościoła potrzebuje tej wielkiej Bo-
żej łaski. O nią trzeba stale prosić! Dlatego 
w naszej codzienności nie może zabraknąć 
modlitwy o zmiłowanie Boże, o Jego mi-
łosierdzie, aby dokonało się pełne pojed-
nanie między nami. Nie możemy jednak 
zapomnieć, że miłosierdzie Boże domaga 
się również naszego konkretnego zaanga-
żowania poprzez okazywanie miłosierdzia 
bliźnim. Pan Jezus wyraźnie woła: „Bądź-
cie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miło-
sierny”. Dlatego w dziele budowania chrze-
ścijańskiej jedności niezwykle istotne są 
nasze wspólne dzieła miłosierdzia. Papież 
Franciszek podkreśla, że „wiarygodność 
Kościoła weryfikuje się na drodze miłości 
miłosiernej i współczującej”. Oznacza to, 
że dla Kościoła nadszedł czas, aby wziąć na 
siebie słabości i trudności naszych bliźnich, 
zwłaszcza tych, którzy się źle mają i są prze-
śladowani. W tym dziele potrzeba jeszcze 
więcej wspólnych inicjatyw i działań. […]
Drodzy Diecezjanie, w sytuacji narasta-
jącego niepokoju w świecie, proszę Was 
o żarliwą modlitwę o pokój, a także o miło-
sierdzie dla całego rodzaju ludzkiego. Tego-
roczny Dzień Islamu (26 stycznia) niech bę-
dzie dniem szczególnie gorliwej modlitwy za 
wszystkich muzułmanów na całym świecie. 
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Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

17 stycznia – II Niedziela Zwykła
 8.00 – za † męża Szymona Miedza, †† rodziców Emmę i Antoniego Majnusz, 

†† braci Franciszka i Teodora, †† teściów Rozalię i Henryka Miedza 
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

 10.30 – za † Elżbietę i Wiesława Witczak oraz †† Helenę i Jana Pancerz
  – chrzest: Szymon Karczewski
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy z okazji 50. rocz-
nicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

18 stycznia – poniedziałek
 18.00 – za † Mariannę Sobczak w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Edmunda, 

† Ryszarda Sokołów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
19 stycznia – wtorek — wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
 18.00 – za †† Hildegardę i Johana Knopp, † Johannę Grochla, †† chrzestną Ja-

dwigę Dronia i jej męża Huberta
20 stycznia – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji seniorów i pra-
cowników Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka”

21 stycznia – czwartek — wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
 18.00 – za † Jana Brączka w 4. rocznicę śmierci, †† jego rodziców i rodzeń-

stwo oraz †† z rodzin Brączek, Czuber i Słabosz
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alfonsa Kwoczały z oka-
zji urodzin [o. Piotr i o. Paschalis]

22 stycznia – piątek
 18.00 – za † ojca Józefa, † matkę Hildegardę oraz † siostrę Adelajdę
23 stycznia – sobota
 14.00 – ślub rzymski: Aleksandra Bielecka i Krzysztof Machnik
 18.00 – za †† Wilibalda i Marię Bota, † brata Norberta i †† z pokrewieństwa
24 stycznia – III Niedziela Zwykła
 8.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty z okazji 50. rocznicy urodzin 
i opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Wszystkim Drogim Parafianom wyrażam gorące podziękowanie za serdeczną go-
ścinę i niezwykłą życzliwość podczas spotkań w ramach tzw. kolędy. Odwiedziłem 
511 mieszkań i po raz kolejny przekonałem się o radości i satysfakcji wspólnej nam 
wszystkim – że mamy kościół i tworzymy ciągle umacniającą się wspólnotę para-
fialną. Dziękuję za dobre słowa oraz sugestie wypowiadane z troską i poczuciem od-
powiedzialności za nasze wspólne dobro. W sprawach gospodarczych zapewniam, że 
drobne prace (np. poprawa zewnętrznego oświetlenia) zostaną wykonane w najbliż-
szym czasie, a poważniejsze inwestycje (np ławki, boczny ołtarz) muszą jeszcze po-
czekać. W kwestiach życia duchowego parafii obiecuję, że podczas spotkania Rady 
Duszpasterskiej (29 stycznia br.) podejmiemy temat roztropnego wprowadzania pro-
ponowanych nabożeństw (Koronka do Miłosierdzia, Godzina Łaski, Apel Jasnogórski).

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie z dr Elżbietą Pawłowską nt.: „Miło-
sierdzie Boże w nauczaniu Papieża Franciszka”, które odbędzie się w środę 20 stycz-
nia o godz. 17.30 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Będzie to szczególna 
okazja do modlitwy za babcie i dziadków. Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie 
się próba scholi i spotkanie ministrantów.

 ▪ W sobotę o godz. 14.00 w klasztorze w Leśnicy odbędzie się spotkanie Przyjaciół 
Misji. Zgłoszenia przyjmuje s. Gizela (wyjazd o godz. 13.45 spod klasztoru).

 ▪ Również w sobotę duszpasterze parafii św. Antoniego zapraszają o godz. 16.00 
na kolędowanie przy szopce przy ul. Myśliwca, po którym będzie krótka biesiada.

 ▪  W przyszłą niedzielę 24 stycznia o godz. 16.30 serdecznie zapraszam na nabożeń-
stwo kolędowe, które poprowadzi miejscowy zespół muzyczny „Dobra Nowina”.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest tzw. kolektą kolędową i – podobnie jak w przyszłą niedzielę 
– będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp.   
Leszek Ludwiczak, lat 58, z ul. Akacjowej oraz śp. Agnieszka Michalec, lat 32, z ul. 
Piastów. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny i Jana z okazji 
60. rocznicy ślubu i opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † matkę Józefę Nawoj, † Stanisława Gadacz oraz †† z pokrewień-

stwa z obu stron


