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W dniach od 18 do 25 stycznia od ponad stu lat ob-
chodzony jest w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. W opracowaniu tematów do refleksji 
w poszczególnych latach dochodzą do głosu chrze-
ścijanie z różnych miejsc na świecie, co jest okazją 
do poznawania bogactwa ludzkich wymiarów Ko-
ścioła i przejęcia się doświadczanymi przez nich 
problemami. Tym razem materiały zostały przy-
gotowane przez Kościoły chrześcijańskie na Mal-
cie i Gozo, gdzie chrześcijaństwo jest bardzo głę-
boko zakorzenione. Mimo że większość spośród 
około 430 tys. mieszkańców to ludność wyznania 
rzymskokatolickiego, istnieją tam również grupy 
chrześcijan należących do innych tradycji. Życie na 
skrzyżowaniu cywilizacji, religii, dróg handlowych 
i migracji sprawiło, że mieszkańcy Malty zawsze 
byli i pozostali otwarci na innych i są bardzo go-
ścinni. Zdają sobie sprawę, że właściwe podejście 
do istniejących różnic jest wzbogacające; prowa-
dzi nie tylko do uznania bogactw znajdujących się 
w różnych Kościołach, ale i do wzajemnego z nich 
korzystania. Wybranym tekstem biblijnym na te-
goroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
jest fragment z Dziejów Apostolskich (27 i 28 roz-
dział) opisujący okoliczności dotarcia wiary chrześci-
jańskiej na Maltę. Historia zaczęła się od pojmania 
Pawła w Jerozolimie i odesłania go drogą morską 
do Rzymu. Podczas podróży rozpętała się potężna 
burza. Na statku znajdowało się 276 osób. Wśród 
nich byli doświadczeni żeglarze, setnik i jego żoł-
nierze oraz więźniowie. Wzajemną podejrzliwość 

oraz napięcia pogłębiała obawa o wła-
sne życie. W szczególnie trudnej sytuacji 
znaleźli się więźniowie, gdyż w razie roz-
bicia statku groziła im zbiorowa egzeku-
cja. W tym zamęcie ostoją spokoju oka-
zał się Paweł, który wierzył, że jego życiem 
nie rządzi fatum, lecz jego los znajduje się 
w rękach Boga. Dzięki wierze apostoł był 
przekonany, że nikomu nic się nie stanie. 
Tym przekonaniem dzielił się z innymi, na-
pełniając ich otuchą i zachęcając do wspól-
nego posiłku. Wkrótce wszyscy, wzorem 
Pawła, dzielili się chlebem, zjednoczeni 
w nadziei i ufności w jego słowa. Ta sytu-
acja stanowi ilustrację do pierwszej ważnej 
refleksji: choć Paweł ostrzegał przed wy-
płynięciem w złą pogodę, setnik się na to 
zdecydował, ufając umiejętnościom ster-
nika i żeglarzy. W czasie nawałnicy okazało 
się, że ani władza setnika, ani doświadcze-
nie żeglarzy nie zdołają uratować statku. 
W tej sytuacji pozostało tylko zaufać Bo-
żej obietnicy i zdać się na Bożą opatrzność. 
Statek i cały cenny ładunek zostały utra-
cone, ale wszyscy ludzie ocaleni. W poszu-
kiwaniu chrześcijańskiej jedności, podda-
jąc się Bożej opatrzności, często będziemy 
zmuszani do rezygnacji z wielu rzeczy, do 
których jesteśmy głęboko przywiązani. Dla 
Boga liczy się zbawienie – ocalenie ludzi, 
a nie tego, co w życiu zgromadzili.
Zgodnie z Bożą obietnicą zróżnicowana 
i skonfliktowana grupa ocalonych osiada 
na „jakiejś wyspie”. Docierają do miej-
sca przeznaczenia, gdzie wszystkim – bez 
względu na ich pozycję i status – w jedna-
kowy sposób wyspiarze okazują gościn-
ność. Tych 276 osób nie znajduje się już 
na łasce obojętnych sił przyrody, ale dzięki 
„niezwykłej życzliwości” okazanej przez 
mieszkańców wyspy doświadcza Bożej 

opatrzności. Zmarznięci i mokrzy rozbitko-
wie mogą ogrzać się i wysuszyć przy ogni-
sku. Głodni otrzymują jedzenie. Są otaczani 
troskliwą opieką aż do chwili, gdy będą mo-
gli bezpiecznie kontynuować podróż. Dzi-
siaj wielu ludzi staje w obliczu tych samych 
lęków, pływając po tych samych morzach. 
Miejsca wymienione w czytaniu – Italia 
i Malta – pojawiają się również w opowie-
ściach współczesnych migrantów. Ich ży-
cie zależy od potężnych i obojętnych sił 
– nie tylko naturalnych, ale też politycz-
nych, ekonomicznych i ludzkich. Historia 
z Dziejów Apostolskich stanowi wyzwanie 
dla nas, chrześcijan, zmuszonych w różny 
sposób zmierzyć się z kryzysem migracyj-
nym: Czy sprzymierzamy się z zimnymi 
siłami obojętności, czy też – jak Maltań-
czycy – okazujemy „niezwykłą życzliwość” 
i stajemy się świadkami, a nawet narzę-
dziami opatrzności Bożej wobec ludzi?  
Gościnność odgrywa bardzo ważną rolę 
w dążeniu do jedności chrześcijan. Prak-
tykowanie jej wymaga od nas hojności dla 
potrzebujących. Ci, którzy okazywali nie-
zwykłą życzliwość Pawłowi i jego towarzy-
szom, jeszcze nie znali Chrystusa, a jednak 
to dzięki ich niespotykanej życzliwości po-
dzieleni rozbitkowie zbliżyli się do siebie. 
Warto podjąć refleksje skupione na wspo-
mnianym fragmencie Dziejów Apostol-
skich, które przeznaczone są na osiem 
dni Tygodnia Modlitw o Jedność Chrze-
ścijan: 1 – Pojednanie: wyrzuć ładunek 
za burtę; 2 – Oświecenie: znajdź i ukaż 
światło Chrystusa; 3 – Nadzieja: nikt 
z was nie zginie; 4 – Zaufanie: nie bój się, 
wierz; 5 – Pokrzepienie: połam chleb na 
drogę; 6 – Gościnność: okaż życzliwość; 
7 – Nawrócenie: przemień serce i umysł; 
8 – Hojność: przyjmij i daj.



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

19 stycznia 19 stycznia –  II NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † mamę i babcię Łucję Świerad, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alfonsa Kwoczały 
z okazji 91. rocznicy urodzin [o. Piotr i o. Paschalis]

 10.30 – za †† rodziców Henrykę i Leona Gołdyn oraz Sabinę i Franciszka Pa-
bin, † brata Józefa Gołdyn

  – modlitwa za roczne dziecko: Antoni Patelczyk
  – chrzest: Zofia Helena Kulpok
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † dziadka Konrada Wołowskiego w 40. rocznicę śmierci, † babcię 

Annę, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

20 stycznia 20 stycznia – poniedziałek– poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Marię i Franciszka, † syna Gerharda oraz † synową 

Waleskę

21 stycznia 21 stycznia – wtorek — wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
 18.00 – za † ojca Józefa, † matkę Hildegardę, † siostrę Adelajdę i † brata 

Reinharda

22 stycznia 22 stycznia – środa 
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Antoniego z okazji 
60. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

23 stycznia 23 stycznia – czwartek
 18.00 – o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla babć i dziadków 

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

†† z pokrewieństwa

25 stycznia 25 stycznia – sobota — święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła
 8.00 – za †† dziadków Martę i Piotra oraz Brygidę i Józefa, †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj jeszcze serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie na-
zwane „kawa z księdzem”. Temat katechezy: „Typy i ilustracje Jezusa Chrystusa 
w Starym Testamencie”.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy 
Ojca Pio. Początek spotkania w sali parafialnej.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną – gorąco zachęcam 
dzieci szkolne, aby potraktowały tę Mszę św. jako modlitewny i duchowy prezent 
dla swoich babć i dziadków z racji Dnia Babci i Dnia Dziadka. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie kandydatów 
do grona ministrantów.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków na „spotkanie noworoczne”, 
które odbędzie się w piątek (24 stycznia) o godz. 16.00 w domu katechetycznym 
przy kościele św. Antoniego. 

 ▪ W przyszłą niedzielę obchodzony będzie w Kościele 67. Światowy Dzień Trędowa-
tych – to okazja do wsparcia dzieła tych, którzy zapewniają ludziom trędowatym 
schronienie i ratunek w ośrodkach prowadzonych dla nich w krajach misyjnych.

 ▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii; podobnie bę-
dzie w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 

 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki Lalka z okazji 
91. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

26 stycznia 26 stycznia –  III NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Teresę i Franciszka Rybol oraz †† dziadków z obu stron
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kunigundy z okazji 70. 
rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Michał Piksa
  – chrzest: Maciej Ryszard Wiśniewski
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† ojców Antoniego Kampa i Gerharda Lebok

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf 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 : 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 10.00poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


