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Trwający Tydzień Modlitw o Jedność Chrze-
ścijan stanowi od ponad 100 lat okazję do 
uświadomienia sobie złożoności ludzkich 
wymiarów Kościoła i poznawania proble-
mów, którymi żyją chrześcijanie w różnych 
miejscach na świecie. W tym roku do głosu 
dochodzą chrześcijanie z Indonezji. Indone-
zja liczy 256 mln ludności, z czego – jak się 
szacuje – 86% to wyznawcy islamu. Około 
10% stanowią chrześcijanie należący do róż-
nych tradycji. Indonezja jest największym 
krajem w Azji Południowo-Wschodniej. Two-
rzy ją ponad 17 tys. wysp, 1340 różnych grup 
etnicznych i ponad 740 lokalnych języków, 
a jednak jest zjednoczona w swym plurali-
zmie dzięki jednemu urzędowemu językowi 
indonezyjskiemu i pięciu zasadom, którym 
odpowiada hasło: „Jedność w różnorodno-
ści”. W swym etnicznym, językowym i religij-
nym pluralizmie Indonezyjczycy żyją zgodnie 
z zasadą solidarności i współpracy. Ozna-
cza to podejmowanie wspólnych działań na 
różnych płaszczyznach życia oraz traktowa-
nie wszystkich Indonezyjczyków jak braci 
i siostry. Ta krucha harmonia jest obecnie 
zagrożona. Wzrost gospodarczy w Indone-
zji w ostatnich dekadach został osiągnięty 
w głównej mierze dzięki dążeniu do konku-
rencyjności, a tym samym do zdobywania 
coraz większych zysków. Stoi to w jaskra-
wej sprzeczności z ideą współpracy. Roz-

przestrzeniająca się korupcja dotyka 
polityki i biznesu, często skutkuje też 
niszczeniem środowiska. W szczególno-
ści narusza sprawiedliwość i stosowanie 
prawa. Ci, którzy mieli krzewić sprawie-
dliwość i chronić słabszych, nader czę-
sto postępują odwrotnie. Pogłębia się 
przepaść między bogatymi a biednymi; 
kraj obfitujący w rozmaite zasoby musi 
mierzyć się ze zjawiskiem wielkiego ubó-
stwa, bowiem, jak głosi tradycyjne indo-
nezyjskie powiedzenie: „W stodole pełnej 

ryżu mysz umiera z głodu”. Bogacenie się 
jednych i ubóstwo innych rodzi napięcia. 
Narastają i pogłębiają się wzajemne an-
tagonizmy między różnymi wspólnotami. 
W takim środowisku społeczności chrześci-
jańskie stają się na nowo świadome swej 
jedności i łączą się w powszechnej trosce 
o sprawiedliwość. Chrześcijanie czują się 
zobowiązani do przyjrzenia się, w jaki spo-
sób sami stali się współwinni różnych form 
niesprawiedliwości: „Tylko wtedy, gdy 
weźmiemy sobie do serca modlitwę Je-
zusa, «abyśmy stanowili jedno», możemy 
świadczyć o żywej jedności w różnorodno-
ści. Dzięki jedności w Chrystusie będziemy 
mogli zwalczyć niesprawiedliwość i odpo-
wiedzieć na potrzeby jej ofiar”. Poruszeni 
tymi problemami indonezyjscy chrześcija-
nie uznali, że słowa z Księgi Powtórzonego 
Prawa: „Dąż do sprawiedliwości…” (Pwt 
16,20) są najbardziej adekwatne do opisu 
ich sytuacji i potrzeb. Nim lud Boży wszedł 
do Ziemi Obiecanej, odnowił Przymierze, 
które Bóg z nim zawarł. Tytułowa fraza 
podsumowuje rozdział, którego wiodą-
cym tematem są święta, jakie lud ma ob-
chodzić. Po opisie każdego z nich lud otrzy-
muje polecenie: „W to święto będziesz się 
radował…” (Pwt 16,14). Pod koniec tego 

długiego rozdziału pojawiają się dwa wer-
sety o wyznaczaniu sędziów. W kontekście 
indonezyjskim istnieje żywy związek mię-
dzy świętami, w których powinni uczestni-
czyć wszyscy, i sprawiedliwością. Indone-
zyjscy chrześcijanie pragną odzyskać tego 
ducha wspólnych świąt, który niegdyś im 
towarzyszył: „Jako lud Przymierza ustano-
wiony w Jezusie wiemy, że radość uczest-
nictwa w niebiańskiej uczcie będzie dana 
tym, którzy łakną i pragną sprawiedliwości 
oraz są dla niej prześladowani, «albowiem 
do nich należy królestwo niebieskie»” (Mt 
5,6.10). Aby pogłębić refleksje nad jedno-
ścią i sprawiedliwością, zostały też zapro-
ponowane tematy na każdy dzień Tygodnia 
Modlitw nawiązujące do problemów wy-
nikających z niesprawiedliwości: 1. „Niech 
prawo rozlewa się jak woda, a sprawie-
dliwość jak niewysychający potok” (Am 
5,24); 2. „Niech wasze tak znaczy tak, a nie 
znaczy nie” (Mt 5,37); 3. „Pan jest łaskawy 
i miłosierny” (Ps 145,8); 4. „Bądźcie zado-
woleni z tego, co posiadacie” (Hbr 13,5); 
5. „Zwiastować ubogim Dobrą Nowinę” 
(Łk, 4,18); 6. „Imię Jego: Pan Zastępów 
(Jr 10,16); 7. „O kobieto, wielka jest twoja 
wiara” (Mt 15,28); 8. „Pan jest moim świa-
tłem i moim zbawieniem” (Ps 27,1).

Dąż do sprawiedliwości
(Pwt 16,20)
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kach dostępnych w zakrystii. Zapisy w kancelarii parafialnej. Przy zapisie należy 
wpłacić zaliczkę 500 zł. Szczegółowych informacji udzielam osobście, wiele z nich 
zamieszczono na stronie internetowej.

 ▪ 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 śp. Zbigniewa Wantucha, lat 
68, ostatnio mieszkał w Żyrowej (pogrzeb odbył się w środę) oraz śp. Marię Labisz, 
lat 86, z ul. Pionierów – wcześniej mieszkała w Oleszce (pogrzeb odbył się w piątek). 
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

„Dąż do sprawiedliwości” – ciąg dalszy _______________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

20 stycznia – II NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Hildegardy i Wernera 
Zermann z okazji 55. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alfonsa Kwoczały 
z okazji 90. rocznicy urodzin [o. Piotr i o. Paschalis]

  – chrzest: Wojciech Andrzej Harmanza 
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krzysztofa z okazji 50. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

21 stycznia – poniedziałek — wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
 18.00 – za † męża i ojca Jana Brączka w 7. rocznicę śmierci, †† jego rodziców 

i rodzeństwo oraz †† z rodzin Brączek i Czuber

22 stycznia – wtorek
 18.00 – za † ojca Józefa w kolejną rocznicę śmierci, † matkę Hildegardę, † sio-

strę Adelajdę z mężem, † brata Reinharda oraz †† z rodziny

23 stycznia – środa
 7.00 – za † Huberta Szulc z okazji jego ziemskich urodzin oraz o Boże błogo-

sławieństwo i zdrowie w rodzinie

24 stycznia – czwartek — wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
 18.00 – za † mamę Teresę Rybol z okazji jej ziemskich urodzin oraz †† dziad-

ków z obu stron

25 stycznia – piątek — święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki Lalka z oka-
zji 90. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

26 stycznia – sobota — wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
 18.00 – za †† Marię i Wilibalda Bota, †† rodziców z obu stron oraz †† z po-

krewieństwa

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ Jeszcze dzisiaj serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie nazwane 
„kawa z księdzem”. Tym razem gościem specjalnym spotkania będzie ks. Wojciech 
Lippa (teolog i historyk sztuki), który wygłosi prelekcję na temat: „Boże Narodze-
nie w sztuce”.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio. Spotkanie odbędzie się w kościele.

 ▪ Również w poniedziałek o godz. 17.00 swoje spotkanie formacyjne z s. Julią w salce 
parafialnej będą miały Dzieci Maryi.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków na „spotkanie noworoczne”, 
które odbędzie się w czwartek (24 stycznia) o godz. 15.30 w domu katechetycz-
nym przy kościele św. Antoniego (sala św. Mikołaja).

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

 ▪ Serdecznie zapraszam na parafialną pielgrzymkę do Włoch, która planowana 
jest w dniach od 25 czerwca do 6 lipca 2019 r. W programie pielgrzymki znajdą 
się następujące miejsca: Wenecja – Padwa – Ravenna – Loreto – Lanciano – Ma-
noppello – Ortona – San Giovanni Rotondo – Monte Sant Angelo – Pietrelcina 
– Pompeje – Neapol – Rzym – Watykan – Orvieto – Perugia – Asyż. Cena piel-
grzymki: 850 zł + 410 Euro. W tym zawiera się m.in.: transport autokarem; 10 
noclegów; wyżywienie (10 śniadań i 10 obiadokolacji); ubezpieczenie i opieka pi-
lota. Szczegółowy program pielgrzymki został wydrukowany na osobnych kart-

27 stycznia – III NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za † Piotra Przygockiego, † ojca Bernarda, †† dziadków z obu stron, 

†† z rodzin Strużyńskich, Żerkowskich, Kozłowskich i Rutczaków oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

 10.30 – za † męża Tadeusza Pieronka, †† rodziców Jerzego i Marię Pospiesz-
czyk oraz Stefanię i Władysława Pieronek, †† siostry Mariolę i Kry-
stynę, † brata Waldemara i † bratową Barbarę, †† z pokrewieństwa

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

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bogusławy z okazji 50. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny, a zwłaszcza zdro-
wie dla siostry Danuty

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


