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Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan. Wszyscy jeste-
śmy zaproszeni do intensywniejszej mo-
dlitwy w tej intencji. Warto też przy tej 
okazji przypomnieć sobie dzieje „rozcho-
dzenia” się chrześcijan, a przy tym uświa-
domić wielość wyznań i Kościołów, które 
nie mają jedności z Rzymem, czego ilu-
stracją jest choćby proste ich wyliczenie: 
Starożytne Kościoły orientalne, Kościoły 
prawosławny, Kościoły reformacyjne, Ko-
ścioły anglikańskie, Kościoły starokatolic-
kie oraz Ewangelickie „Kościoły wolne” (do 
których zaliczani są m.in. Baptyści, Me-
todyści, Hernhuci, Zielonoświątkowcy czy 
Adwentyści Dnia Siódmego).
Pierwsze poważniejsze podziały wśród 
chrześcijan na Wschodzie i formowanie się 
tam niezależnych od Rzymu Kościołów się-
gają IV i V wieku. Podziały ujawniły się na 
tle sporów dogmatycznych dotyczących 
właściwego rozumienia istoty osoby Je-
zusa Chrystusa. Powstałe wtedy Kościoły 
są dziś zbiorczo określane różnymi zbliżo-
nymi do siebie nazwami: wczesnochrze-
ścijańskie Kościoły orientalne, Kościoły 
starochrześcijańskie lub krótko Kościoły 
orientalne. Najliczniejszą grupę wśród Ko-
ściołów wschodnich stanowi prawosławie. 

Schizma, która doprowadziła 
do podziału na Kościół pra-

wosławny i Kościół katolicki, była wyni-
kiem długiego, wielopoziomowego pro-
cesu „odchodzenia od siebie” Kościoła 
utożsamiającego się z Zachodem od Ko-
ścioła utożsamiającego się ze Wschodem. 
Wzajemne ekskomuniki z 1054 roku i znisz-
czenie Konstantynopola w 1204 roku były 
kulminacyjnymi wydarzeniami tego pro-
cesu. Dziś na ogół uznaje się, że istotną 
rolę w podziale Kościoła na wschodni 
i zachodni miały głównie czynniki poza-
teologiczne, przede wszystkim: próby 
dominacji jednych środowisk państwo-
wych i kościelnych nad drugimi, rywali-

zacja cesarza z papieżem, zanik szerszych 
kontaktów między biskupami z powodu 
uwarunkowań politycznych i narodowo-
ściowych, utrata zdolności rozumienia ję-
zyka greckiego przez jeden, a łaciny przez 
drugi Kościół. Nie bez znaczenia były też 
problemy prawno-jurysdykcyjne i dok-
trynalne – zwłaszcza te odnoszące się do 
nauki o Trójcy Świętej, problemy doty-
czące struktury Kościoła i uznania pozy-
cji biskupa Rzymu. Trzecią grupę Kościo-
łów wschodnich stanowią Kościoły, które 
się wyodrębniły z Kościołów orientalnych 
bądź Kościołów prawosławnych i złączyły 
się kanonicznie z Rzymem, zachowując 
swój wschodni ryt, tzn. sposób sprawo-
wania liturgii, strukturę życia kościelnego  
i formy przeżywania wiary na co dzień.
Podziały mające miejsce w Kościele Za-
chodnim, określane jako reformacja, do-
konały się w stosunkowo krótkim czasie 
i to za sprawą konkretnych osób. W swych 
początkach, tzn. w zamyśle reformatorów, 
miał to być ruch wewnętrznej odnowy, 
który miał Kościołowi przywrócić pier-
wotny biblijny kształt. Z potrzeby reformy 
zrodziła się jednak reformacja. Do dziś pa-
nuje opinia, iż reformacja była reakcją na 
braki ówczesnego Kościoła. Z pewnością 
reformy wymagało papiestwo, ponieważ 
wielu papieży, jako władców stosunkowo 
wielkiego wówczas Państwa Kościelnego, 
więcej zainteresowanych było sprawami 
świeckimi, aniżeli religijnym życiem całego 
Kościoła. Odejście od ideałów Ewangelii 
widoczne było w życiu biskupów, wśród 
duchowieństwa niższego szczebla, jak 
i w licznych klasztorach. Reformy wyma-
gało także życie religijne zwykłych wier-
nych, które cechowało zwyczajowe wy-
konywanie praktyk religijnych, przesądy, 

strach przed karzącym Bogiem i antykle-
rykalizm. Z drugiej strony, widzenie w Ko-
ściele średniowiecznym jedynie ludzkich 
słabości, korupcji i zabobonów, jak przed-
stawiali to niektórzy zwolennicy prote-
stantyzmu, jest poglądem zbyt uprosz-
czonym. Potwierdza to dostrzegalna 
prawidłowość: o ile kryzysy wiary Kościoła 
w pierwszym rzędzie ujawniały się w życiu 
zakonów, o tyle z tych kręgów wychodziły 
też głosy wzywające do odrodzenia (przy-
kładem jest reforma klasztorów, która wy-
szła z Cluny, czy też powstanie zakonów 
żebraczych). Reformacja miała swój po-
czątek w Niemczech i związana była z dzia-
łalnością Marcina Lutra oraz zainicjowaną 
przez niego ostrą polemiką z papiestwem. 
Reformator wyraził swój sprzeciw w 95 
tezach (ich ogłoszenie 31 X 1517 r. świat 
protestancki obchodzi jako początek re-
formacji). Dysputy teologiczne, włączenie 
się czynników politycznych czy też  bulla 
papieska (z 1520 r.) ekskomunikująca Lu-
tra (którą ten, na znak protestu spalił), 
ogłoszenie na sejmie w Augsburgu wy-
znania wiary (1530 r.), a potem też zaanga-
żowanie zbrojne ostatecznie zakończone 
augsbur skim pokojem religijnym (1555 r.) 
– wszystko to prowadziło do rozdarcia za-
chodniego chrześcijaństwa. Z jednego Ko-
ścioła w przeciągu XVI i XVII wieku po-
wstało wiele wyznań, z których faktycznie 
każde rościło sobie prawo bycia bardziej 
autentycznym Kościołem Jezusa Chry-
stusa, bądź też jedynym autentycznym 
Kościołem Jezusa Chrystusa. 
Powyższa bardzo pobieżna refleksja o po-
dzielonym chrześcijaństwie domaga się 
kontynuacji zarówno o pozostałych Ko-
ściołach (np. anglikańskim), ale też o ich 
duchowości, co nastąpi przy kolejnej okazji. Martin Luter palący bullę papieską

«Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno»



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

22 stycznia – III NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za †† rodziców Jadwigę i Stefana Zylka, † brata Teodora oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za † Annę Luboń, †† z rodzin Cebulski  i Luboń oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące
 16.30 – nabożeństwo kolędowe
 18.00 – za † męża, ojca i dziadka Jana Brączek w 5. rocznicę śmierci, †† jego 

rodziców i rodzeństwo oraz † z rodzin Brączek i Czuber

23 stycznia – poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Józefa i Hildegardę Niestrój, † siostrę Adelajdę i † jej 

męża

24 stycznia – wtorek — wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
 18.00 – za †† Marię i Wilibalda Bota, †† rodziców z obu stron oraz †† z po-

krewieństwa

25 stycznia – środa — święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła
 7.00 – za † matkę Józefę, † ojca Stanisława Nawój oraz †† z pokrewieństwa

26 stycznia – czwartek — wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
 18.00 – za † męża Pawła Musioł, †† rodziców Annę i Wilhelma Mandalka, 

†† teściów Agnieszkę i Sylwestra Musioł, †† z rodzin Musioł i Man-
dalka

27 stycznia – piątek — wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
 18.00 – za † Karola Milicza w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców Cecylię i Fran-

ciszka Pop, †† teściów Marię i Franciszka Milicz oraz † Wilhelma Ole-
śniewicza

28 stycznia – sobota — wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
 18.00 – za † Helmuta Grzesika [ofiarowana od sąsiadów z ul. 22 Lipca]

29 stycznia – IV NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za †† ojców Gerharda Lebok i Antoniego Kampa oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za † żonę Marię Stasz, †† jej rodziców i braci: Stefana i Gintera Skro-

bocz, †† rodziców Marię i Wilhelma Stasz, †† czterech braci, bratową 
i szwagra oraz †† z rodzin Stasz i Skrobocz

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiaj o godz. 16.30 serdecznie zapraszam na wieczór kolęd i pastorałek, który 
poprowadzi miejscowy zespół muzyczny „Dobra Nowina”. Koncert będzie miał 
charakter nabożeństwa, stanowiąc kolejną okazją, by wyśpiewać chwałę Bogu, 
który w Betlejem narodził się dla naszego zbawienia.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio.

 ▪ W środę 25 stycznia po wieczornej Mszy św. w domu katechetycznym przy 
kościele św. Antoniego (w sali św. Mikołaja) odbędzie się zebranie członków 
i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej. Tematem spotkania będzie roczne 
sprawozdanie z działalności Klubu, plan pracy na obecny rok i praca misjona-
rzy w obecnej Rosji.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów.

 ▪ Zapowiedź! W piątek 3 lutego o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej.

 ▪ W odpowiedzi na liczne pytania Parafian informuję, że sakrament bierzmowania 
będzie udzielany w tym roku w naszym leśnickim dekanacie w sobotę 29 kwiet-
nia. Uroczystości – wzorem minionych lat – odbędą się w dwóch miejscach, tj. 
w kościele św. Antoniego oraz w naszym. Uroczystość Pierwszej Komunii św. 
w naszej parafii będziemy przeżywać w niedzielę 21 maja. Tydzień wcześniej, 
czyli 14 maja, będziemy świętować I rocznicę tego wydarzenia.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – będzie przeznaczona na po-
trzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu odeszli do wieczności z parafii św. Antoniego: śp. Paweł 
Penkała, lat 77, z ul. Górnej; śp. Gabriela Rzepka, lat 74, ul. Korfantego; śp. Re-
nata Szymczyk, lat 49, ul. Nowej oraz Daria Kordasiewicz, lat 26, ul. Korfantego 
(pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 14.00). Wieczny odpoczynek racz 
Im dać Panie...

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sary i Bożą opiekę 
dla całej rodziny

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


