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Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 
podsuwa każdego roku refleksję związaną z podziałami 
w Kościele. Uświadamiamy sobie, że konflikty i roz-
łamy (jako owoc grzechu pierworodnego) były obecne 
od pierwszych wieków istnienia chrześcijaństwa. 
Historycznie rzecz ujmując, można zaobsewować, że 
początkowe podziały (powstałe przed V w.), mimo że 
były liczne – np. te związane z błędną nauką o Trójcy 
Świętej, nie trwały zbyt długo i nie doprowadziły do 
utworzenia na stałe nowych Kościołów. Ale już w V w. 
w wyniku tzw. sporów chrystologicznych doszło do 
pierwszego trwałego rozłamu w łonie chrześcijaństwa. 
Zwolennicy nauki Nestoriusza (o dwóch oddzielnych 
osobach w Chrystusie) nie przyjęli uchwał Soboru Efe-
skiego (431), co w konsekwencji dało początek Kościo-
łowi nestoriańskiemu, dziś zwanemu też asyryjskim. 
Kościół ten zyskał wielu zwolenników, zwłaszcza na te-
renie Persji, a więc poza granicami Cesarstwa. Następ-
nie, w wyniku wytężonej akcji misyjnej, chrześcijanie 
asyryjscy (chaldejscy) dotarli do Indii, Mongolii, Chin. 
Akcja ta jednak została zahamowana w XIV w. przez 
niekorzystną sytuację polityczną. Inna grupa chrześci-
jan nie przyjęła uchwał Soboru Chalcedońskiego (451) 
o dwóch niezmieszanych naturach (Boskiej i ludzkiej) 
w Jezusie. Pozostali oni przy nauce o jednej naturze 
(monofizytyzm). Nauka ta została przyjęta w Kościo-
łach: syryjskim, koptyjskim, etiopskim i ormiańskim. 
Są to tak zwane Kościoły przedchalcedońskie, dawniej 
nazywane monofizyckimi lub jakobickimi. 
Na początku drugiego tysiąclecia wskutek trwających 
od wieków różnic kulturowych, społecznych, politycz-

nych, historycznych i językowych zostały 
zerwane niemal całkowicie zewnętrzne 
więzy między Kościołem Wschodnim, zwa-
nym też Kościołem greckim, a Kościołem 
Zachodnim, zwanym też Kościołem łaciń-
skim. Decydującą rolę w tym względzie 
odegrały wydarzenia z czasów Cerulariu-
sza (1054) i IV wyprawy krzyżowej (1204) 
– zdobycie Konstantynopola, wcielenie go 
do Cesarstwa Rzymskiego i ustanowienie 
w Konstantynopolu łacińskiego patriar-
chatu. Doszło do tzw. Wielkiej Schizmy. 
W czasach średniowiecza z Kościoła wyod-
rębniła się też grupa Piotra Valdo z Lyonu 
(† 1205). W obliczu wzrastającego bogac-
twa i zeświecczenia Kościoła jego zwolen-
nicy domagali się powrotu do ideału ewan-
gelicznego ubóstwa. Waldensi jako grupa 
wyznaniowa żyją do dziś we Włoszech.
Również progu czasów nowożytnych 
chrześcijaństwo nie zdołało przekroczyć 
bez kolejnych podziałów. W sytuacji po-
wstawania państw narodowych, przecho-
dzenia feudalizmu w kapitalizm, tworzenia 
się nowoczesnego indywidualizmu, liberali-
zmu i demokracji Kościół Zachodni podzielił 
się na katolicki i protestancki. Nazwą „pro-
testantyzm” w języku polskim obejmuje się 
przede wszystkim luteranizm, tzn. Kościoły 
ewangelickoaugsburskie, i Kościoły ewan-
gelickoreformowane (głównie pochodze-
nia kalwińskiego i zwingliańskiego). Angli-
kanizm – tylko do pewnego stopnia jest 
protestancki, gdyż u wielu anglikanów 
przeważa świadomość tradycji katolic-
kich. Kościoły powstałe wskutek reformacji 
przeżyły najwięcej dalszych wewnętrznych 
rozłamów. Główne nurty reformacyjne, 
luteranizm i kalwinizm, poszły odrębną 
drogą. Organizowano samodzielne Ko-
ścioły narodowe, krajowe czy kantonalne. 

Od XIX w. wyodrębniły się tzw. Kościoły 
wolne, odrzucające zależność Kościoła od 
państwa. W stosunku do Kościołów po-
wstałych w czasie reformacji i po niej po-
wszechnie przyjęła się nazwa „Kościoły 
ewangelickie”. Wyodrębniły się również 
liczne sekty, których poglądy nieraz daleko 
odbiegają od przyjętych zasad chrześcijań-
skiej wiary. Największe z nich powstały 
przed stu laty w Ameryce: Kościół Jezusa 
Chrystusa Świętych Dnia Ostatniego (mor-
moni) i Zjednoczenie Świadków Jehowy. 
Także anglikanizm stał się źródłem podzia-
łów. Z niego biorą początek Kościoły me-
todystyczne, które z kolei stały się matecz-
nikiem dla Armii Zbawienia. Na początku 
XVIII w. Kościół rzymskokatolicki dotknęła 
kolejna schizma. Arcybiskup Utrechtu za-
kwestionował bullę papieską Unigenitus 
z 1713 r., zawierającą zarzut, że jego archi-
diecezja popadła w błędną naukę janseni-
zmu. Porozumienia nie udało się osiągnąć. 
Arcybiskup i jemu bliscy przestali uznawać 
zwierzchnictwo papieża. Do nich po I So-
borze Watykańskim dołączyli przeciwnicy 
dogmatu o nieomylności papieża, którzy 
wraz z Kościołem Starokatolickim Holan-
dii utworzyli tzw. Unię Utrechcką. 
Na przełomie XIX i XX w. z Kościoła katolic-
kiego wyodrębniły się jeszcze: Starokato-
licki Kościół Mariawitów, Polski Narodowy 
Kościół Katolicki w USA, Niezależny Kościół 
Filipin oraz powstały już po I wojnie świato-
wej Czechosłowacki Kościół Husycki.
Z kolei w 1988 r. abp Lefebvre, który nie 
mógł się pogodzić z reformą Kościoła po 
Soborze Watykańskim II, nielegalnie wy-
święcił biskupów spośród członków zało-
żonego przez siebie Bractwa św. Piusa X, 
formalnie separując się tym samym od Ko-
ścioła rzymskokatolickiego.
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Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

21 stycznia – III NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary i Piotra z okazji 
40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † Annę Luboń oraz †† z rodzin Luboń, Cebulski i Wojtas oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † syna Adama w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodziny oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

22 stycznia – poniedziałek
 18.00 – za † ojca Józefa, † matkę Hildegardę oraz †† z rodziny

23 stycznia – wtorek
 18.00 – za †† rodziców Renatę i Karola Klama, †† teściów Matyldę i Pawła 

Wieja, †† Edeltraudę i Antoniego Senft, †† z rodzin Kowalczyk, Ochota, 
Wystrach, Klama i Broj oraz dusze w czyśćcu cierpiące

24 stycznia – środa — wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
 7.00 – za † męża i ojca Jana Brączka w 6. rocznicę śmierci, †† jego rodziców 

i rodzeństwo, †† dzieci Anię i Marka oraz †† z rodzin Brączek i Czuber

25 stycznia – czwartek — święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła
 18.00 – za †† Marię i Wilibalda Bota, †† rodziców z obu stron oraz †† z po-

krewieństwa

26 stycznia – piątek — wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
 18.00 – za †† ojców Antoniego Kampa i Gerharda Lebok oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

27 stycznia – sobota — wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
 18.00 – za † matkę Marię Slominski, poległego ojca Franciszka, † misjonarza 

Józefa Zimmermana, † kuzynkę Elżbietę oraz †† z pokrewieństwa

28 stycznia – IV NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji kolejnej 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą i dary Ducha Świętego dla Małgo-
rzaty i Beaty z ich rodzinami

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Z tej okazji Biskup 
Opolski wystosował do Diecezjan list pasterski, który publikujemy jako załącznik 
do niniejszego Informatora.

 ▪ Dzisiaj zapraszam jeszcze o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie katechetyczne 
„przy kawie” nt. rozwoju doktryny i praktyki eucharystycznej w dziejach Kościoła.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio. Pierwsza część odbędzie się w salce parafialnej.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę (24 stycznia) na spotkanie z p. dr. 
teologii Sebastianem Malkuszem, które odbędzie się po wieczornej Mszy św. 
w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego. Temat spotkania: „Inter-
pretacja Biblii przez Żydów i wyznawców chrześcijaństwa”.

 ▪ Zapowiedź! W piątek 9 lutego o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej.

 ▪ W odpowiedzi na liczne pytania Parafian informuję, że sakrament bierzmowa-
nia będzie udzielany w tym roku w naszym leśnickim dekanacie w sobotę 21 
kwietnia. Uroczystości – już po raz piąty – odbędą się w dwóch miejscach, tj. 
w kościele św. Antoniego oraz w naszym. Uroczystość Pierwszej Komunii św. 
w naszej parafii będziemy przeżywać w niedzielę 20 maja. Tydzień wcześniej, 
czyli 13 maja, będziemy świętować pierwszą rocznicę tego wydarzenia. Nato-
miast pierwsze prymicje (diakona Piotra Mandali) planujemy na dzień 21 maja br. 

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

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Miro-
sława Kaplika, lat 30, ostatnio mieszkał w Niemczech (pogrzeb odbył się w sobotę) 
oraz śp. Gerarda Skrzypca, lat 55, z ul. Żwirki (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 
o godz. 11.00). 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 – za † matkę Józefę Nawój, † jej męża Stanisława oraz †† z pokre-
wieństwa z obu stron

  – modlitwa za roczne dziecko: Honorata Drozd
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża Pawła Musioł, †† rodziców Annę i Wilhelma Mandalka, 

†† teściów Agnieszkę i Sylwestra Musioł oraz †† z pokrewieństwa 
z obu stron


