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Już w 1894 r. papież Leon XIII zachęcał do przepro-
wadzania Oktawy Modłów o Jedność, które na stałe 
wpisały się w rytm życia religijnego chrześcijan nieco 
później, bo w 1908 r. Zapoczątkowali ją dwaj du-
chowni anglikańscy: Spencer Jones z Anglii i Thomas 
Wattson ze Stanów Zjednoczonych, który później 
wraz z założoną przez siebie wspólnotą Franciszka-
nów Pojednania przeszedł do Kościoła katolickiego 
i tam zaczął szerzyć ideę modlitwy o jedność pod 
hasłem „tygodnia jedności ze Stolicą Piotrową”. Po-
czątkowo nie modlono się razem. W 1919 r. Święte 
Oficjum wydało nawet dekret zakazujący katolikom 
udziału w jakichkolwiek spotkaniach organizowa-
nych przez inne wyznania. Katolicy organizowali 
ten Tydzień, modląc się w określone dni o nawró-
cenie wszystkich „odłączo nych” od katolicyzmu. 
Było oczywiste, że w takich warunkach ani anglika-
nie, ani protestanci, ani prawosławni, czując się ura-
żeni, nie mogli łączyć się z katolikami w tej modli-
twie. Kolejne lata przyniosły zmianę sformułowań 
intencji: zaczęto modlić się „o uświęcenie” prote-
stantów, anglikanów itd. To było już lepsze, ciągle 
jednak oznaczało modlitwę, by „inni” się zmienili 
i wrócili do jedności z Rzymem. Dopiero w 1935 r. 
francuski duchowny z Lyonu ks. Paul Couturier wy-
stąpił z propozycją nowej formuły modlitwy o jed-
ność: nie modlitwa za innych chrześcijan, ale wraz 
z nimi, wspólna modlitwa wszystkich chrześcijan. 
Twierdził też, że należy modlić się o nadejście ta-
kiej jedności, jakiej chce Bóg, i w taki sposób, jak 
chce Bóg. Po raz pierwszy przeprowadził taki Tydzień 

Modlitw w Lyonie w styczniu 1936 r., skąd, 
mimo dekretu Świętego Oficjum z 1919 r., 
praktyka ta rozszerzyła się na całą Francję 
i kraje sąsiednie, a następnie na prawosła-
wie, anglikanizm i wyznania protestanc-
kie. Couturier upatrywał możliwości po-
stępu na drodze jedności nie tyle poprzez 
badania teologiczne, ile poprzez budowa-
nie ewangelijnych relacji między chrześci-
janami. Skutkiem jego działalności zmienił 
się klimat między katolikami a przedstawi-
cielami innych Kościołów. Jeszcze przed So-
borem Watykańskim II zaczęły się mnożyć 
nieoficjalne kontakty między działaczami 
i teologami reprezentującymi Kościoły 
zrzeszone w Światowej Radzie Kościo-
łów (założonej w 1948 r. w Amsterdamie) 
i Kościół rzymskokatolicki. Współpraca ta 
do dzisiaj owocuje m.in. wspólnym (od 
1967 r.) wyborem tematów Tygodni Mo-
dlitw i powierzaniem ich opracowania 
poszczególnym wspólnotom chrześcijan 
z różnych miejsc na świecie. 
Tym razem materiały zostały przygoto-
wane przez Wspólnotę Monastyczną 
z Grandchamp, liczącą dziś 50 sióstr, przed-
stawicielek różnych generacji, tradycji ko-
ścielnych, różnych krajów i kontynentów, 
których misją jest życie modlitwą, go-
ścinność, praca nad pojednaniem między 
ludźmi i nad jednością chrześcijan. Temat, 
który został wybrany, „Trwajcie w mojej 
miłości a przyniesiecie obfity owoc” za-
czerpnięty jest z Ewangelii św. Jana 15,1-17. 
Metafora krzewu winnego (J 15,1-5) opi-
suje to, co dzieje się podczas modlitwy: 
stajemy się szczepami winorośli, którą jest 
sam Jezus. Ojciec jako troskliwy gospodarz 
winnicy, oczyszcza nas, byśmy wzrastali, 
stawali się jednością i wspólnie oddawali 
Bogu cześć i chwałę. Trwanie w Chrystusie 

wymaga przestrzeni, aby się rozwijać. Za-
grażać jej mogą rozproszenie, hałas i wy-
zwania codzienności. Dlatego aktualne 
pozostają słowa Genevieve Micheli, póź-
niejszej przełożonej wspólnoty z Grand-
champ, napisane w 1938 r.: „Czasy, w któ-
rych żyjemy, są niepokojące, a zarazem 
wspaniałe. To czasy niebezpieczne, w któ-
rych brakuje dbałości o duszę, czasy, w któ-
rych śmiałe ludzkie dokonania wydają się 
zagrażać duchowości... I myślę, że nasza 
cywilizacja zginie w tym zbiorowym szaleń-
stwie hałasu i prędkości, w którym żadna 
istota nie jest w stanie myśleć... Jako chrze-
ścijanie znamy pełną wartość życia du-
chowego. Na naszych barkach spoczywa 
ogromna odpowiedzialność […] za two-
rzenie oaz spokoju, ośrodków, w których 
dzięki wewnętrznemu wyciszeniu możliwe 
stanie się odwołanie do stwórczego słowa 
Bożego. To kwestia życia i śmierci”. Komu-
nia z Chrystusem wymaga wspólnoty z in-
nymi. Doroteusz z Gazy, mnich z Palestyny 
żyjący w VI wieku, wyraził to w następujący 
sposób: „Wyobraźcie sobie okrąg naryso-
wany na ziemi, z zaznaczonym środkiem 
i promieniami. Wyobraźcie sobie, że ten 
okrąg to świat, środek to Bóg, a promie-
nie to różne ścieżki lub sposoby życia lu-
dzi. Święci, pragnąc zbliżyć się do Boga, kie-
rują się ku środkowi okręgu, Kiedy znajdą 
się wewnątrz – zbliżają się do siebie; a im 
bardziej zbliżają się do siebie, tym bardziej 
zbliżają się do Boga. Zrozumcie, że to samo 
dzieje się odwrotnie, kiedy odwracamy się 
od Boga i wycofujemy się na zewnątrz. 
Wtedy staje się oczywiste, że im bardziej 
oddalamy się od Boga, tym bardziej odda-
lamy się od siebie, a im bardziej oddalamy 
się od siebie nawzajem, tym bardziej od-
dalamy się również od Boga”.
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1717 stycznia stycznia  –– II NIEDZIELA ZWYKŁA II NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za † babcię Annę, †† jej mężów, †† z pokrewieństwa oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące
 10.30 – w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha Świętego, wzajemną 

miłość, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † syna Mirosława, † córkę Małgorzatę, †† z pokrewieństwa oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące 

18 stycznia 18 stycznia – poniedziałek
 18.00 – za † wujka Norberta Plutę w 2. rocznicę śmierci, † jego żonę Janinę 

oraz †† z pokrewieństwa 

19 stycznia19 stycznia– wtorek — wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
 18.00 – za † męża Ryszarda, †† rodziców Józefa i Hildegardę, † siostrę Ade-

lajdę, † brata Reinharda oraz dusze w czyśćcu cierpiące

20 stycznia 20 stycznia – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie 
dla Katarzyny oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

21 stycznia 21 stycznia – czwartek — wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
 17.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu
 18.00 – za †† rodziców Teresę i Franciszka Rybol, †† z rodzin Pluta, Rybol 

i Kwoczała oraz dusze w czyśćcu cierpiące  

22 stycznia 22 stycznia – piątek 
 17.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jana z okazji 70. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

23 stycznia 23 stycznia – sobota 
 8.00 – za † ojca Paschalisa OFM oraz † Alfonsa Kwoczałę
 15.00 – chrzest: Alan Stanisław Petryk

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę Biskup Opolski kieruje do wiernych naszej diecezji List z oka-
zji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w roku 2021. Jego treść 
jest publikowana w załączniku do niniejszego „Informatora”.

 ▪ W czwartek przypada Dzień Babci, a w piątek Dzień Dziadka. Z tej okazji zapraszam 
w te dni o godz. 17.00 na adorację Najświętszego Sakramentu, którą rozpocznie 
Koronka do Miłosierdzia Bożego. Będziemy się modlić o potrzebne łaski i zdrowie  
dla naszych babć i dziadków, a także w intencji o ustanie epidemii koronawirusa.

 ▪ W odpowiedzi na prośbę Caritas Chorwacji (w związku z ogromnymi stratami, ja-
kie przyniosły tam niedawne trzęsienia ziemi) i po myśli apelu Przewodniczącego 
KEP, Biskup Opolski prosi o uczynienie przyszłej niedzieli (24 stycznia) Dniem Soli-
darności z Chorwacją poprzez modlitwę za poszkodowanych podczas każdej Mszy 
św. oraz zorganizowanie zbiórki przed kościołami. 

 ▪ Składam podziękowanie kolędnikom, którzy ponad rok temu pod opieką Państwa 
Kleniewskich kolędowali na terenie naszej parafii. Zaistniała sytuacja epidemio-
logiczna uniemożliwiła dzieciom i młodzieży wspólny wyjazd do Aquaparku, po-
dobnie jak nie mogło być kolędowania podczas minionych świąt. Podjęto decy-
zję, aby rezerwowaną kwotę 1000 zł przeznaczyć jako dar dzieci i młodzieży na 
poczet remontowanego Domu Dziennego Pobytu przy naszej parafii.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; takie też przezna-
czenie ofiar będzie w przyszłą niedzielę. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie 
i ogromną życzliwość.

 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Róży z okazji 80. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

2424 stycznia stycznia  –– III NIEDZIELA ZWYKŁA III NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za † synową Agatę, † siostrę Hanię, †† dwóch szwagrów oraz †† z po-

krewieństwa z obu stron
 10.30 – za † Huberta Szulca z okazji ziemskich urodzin
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Marię i Józefa Labisz oraz †† z pokrewieństwa z obu 

stron 
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