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Drodzy Diecezjanie, jak co roku w dniach 18–
25 stycznia obchodzimy Tydzień Powszech
nej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. […] Myśl 
przewodnią za czerpnięto z Ewangelii wg św. 
Jana, z opisu spotkania Jezusa z Samarytanką. 
Jako motto wybrano słowa, które Jezus rzekł 
do Samarytanki: „Daj mi pić!” (J 4,7).
1. Otwierać się wzajemnie na siebie
Ewangelista Jan, opisując scenę spotkania z Sa
marytanką przy studni Jakubowej, ukazuje 
otwartość Jezusa wobec każdego człowieka. 
Samarytanie byli dla Żydów nie przyjaciółmi. 
Nie przeszkodziło to jednak Jezusowi w pod
jęciu dialogu z Samarytanką, w której widział 
przede wszystkim człowieka. Dlatego jej nie 
odtrącił. Co więcej, popro sił ją o przysługę: Daj 
mi pić!, co wywołało u Samarytanki głębokie 
zdziwienie: Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz 
mnie, Samarytankę [bym Ci dała] się napić?
Otwartość Jezusa prowadzi do spotkania i do 
bliższego wzajemnego poznania się. Jezus uczy 
nas, że w relacjach z ludźmi nie wolno kiero
wać się uprzedzeniami czy ste reotypami. One 
często odtrącają ludzi od siebie i są zarzewiem 

wrogości. Owszem, Sa marytanka nie 
traktowała Jezusa z wrogością, jed
nakże okazywała Mu swoją wyższość. 
Najpierw wyraziła zdziwienie, że bę
dąc Żydem prosił ją o wodę. Kiedy za
oferował jej dar „wody żywej”, reakcja 
Samarytanki była pełna wątpliwo
ści. […] Zmieniła nastawienie dopiero 
z momentem rozpoznania w Jezusie 
Mesjasza Bożego, a On z kolei pomógł 
jej odkryć i uznać prawdę o sobie.

Podobnie i nam Jezus uświadamia różne 
braki i grze chy oraz ofiaruje dar „wody ży
wej” dla przezwyciężenia słabości, które są 
źródłem podziałów w nas i między nami.
2. Otwierać się na dialog
W spotkaniu z Samarytanką Jezus uczy, jak 
wielkie znaczenie dla właściwego rozwoju 
relacji międzyludzkich ma dialog. Swoją 
postawą zachęca do jego podejmo wania 
w duchu poszanowania godności partnera 
i z gotowością do wspólnego poszukiwa
nia prawdy. Chodzi więc w konsekwencji 
o wzajemne ubogacanie sie bie poprzez 
dzielenie się wspólnie odkrywanym i zgłę
bianym darem prawdy.
Dialog zakłada wierność wobec poznanej 
prawdy. Dzięki dialogowi chrześcijanie uczą 
się „razem” wzrastać w misterium Chry
stusa i Jego Kościoła. Dialog stwarza nowe 
moż liwości poznawania siebie nawzajem. 
Św. Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint 
pisze, że „postawa «dialogiczna», odpo
wiada naturze osoby i jej godności”. Chodzi 
więc o postawę, której zewnętrzny wyraz 
ma bardzo głębokie wewnętrzne ugrun
towanie. Dialog ekumeniczny służy więc 
jako „narzędzie” prawdziwego zbliżenia, 
które po maga w skutecznym zwiastowa
niu Ewangelii i zaprowadzaniu Królestwa 
Bożego w świe cie. Jako taki prowadzi do 
osobowego spotkania i rozwoju relacji nie 
tylko międzyludzkich. Musi mieć jednak 
zawsze na uwadze Tego, który spotyka 
nas przy naszych „życiowych studniach”, 
Odku piciela świata i Pana dziejów, który 
jest naszym pojednaniem. […] Szczegól
nym wyrazem dialogu jest wspólna mo
dlitwa chrześcijan. […]
3. Odkrywać ekumeniczne dziedzictwo
W minionym roku często powracano do 
podpisanego pięćdziesiąt lat temu Dekretu 

o Ekumenizmie Soboru Watykańskiego 
II. Chodzi o dokument ekumenicznego 
prze łomu, który dotyczył nade wszystko 
zmiany w myśleniu Kościoła o samym so
bie. Sobór Watykański II bez wątpienia 
[…] uświadomił chrześcija nom głęboką 
prawdę o tym, że „o odnowienie jedno
ści ma się troszczyć cały Kościół, za równo 
wierni, jak i ich pasterze, każdy, wedle wła
snych sił, czy to w codziennym życiu chrze
ścijańskim, czy też w badaniach teologicz
nych i historycznych”. […]
4. Podejmować wspólne inicjatywy
[…] Zwracam się do Was, Siostry i Bracia 
w Chrystusie Panu: Podejmujmy na różne 
sposoby dzieło jednania Kościoła. Czyńmy 
to przez szczery dialog z naszymi nie
katolickimi sąsiadami i znajomymi, w for
mie gorliwej modlitwy o jedność chrze
ścijan, poprzez wspólne zgłębianie Słowa 
Bożego oraz ekumeniczne spotkania o cha
rakterze naukowym, religijnym i społecz
nym. Serdecznie zapraszam wszystkich 
wiernych do opolskiej katedry na dzień 25 
stycznia br. na godz. 16.00, na uroczyste 
zakończenie Tygodnia Powszechnej Mo
dlitwy o Jedność Chrześcijan, które bę
dzie miało charakter ogólnopolski. Dzisiej
szy świat potrzebuje zgody i wzajemnego 
zrozumienia. Jako chrześcijanie, mamy tu 
szczególną rolę do spełnienia. Abyśmy 
jednak skutecznie wypełniali powie rzoną 
nam przez Chrystusa „posługę jednania” 
musimy bez jakichkolwiek obaw „przy 
siąść z Jezusem przy Jakubowej studni” 
i zaczerpnąć „wody” z ożywczego Źródła, 
aby tak jak Samarytanka odważnie da
wać świadectwo o naszej jedności z Nim 
i między nami. Tego Wam wszystkim ży
czę i z serca Wam błogosławię
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Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

18 stycznia – Niedziela II Zwykła
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

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

 10.30 – za † Jana Brączka w 3. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny
 17.00 – nabożeństwo kolędowe
 18.00 – za † Annę Luboń oraz †† z rodzin Luboń i Cebulski
19 stycznia – poniedziałek — wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
 18.00 – za †† rodziców Agnieszkę i Józefa Wacławczyk, †† teściów Klarę 

i Walentego Krzyża, † chrzestną Marię, †† trzech szwagrów i dusze 
w czyśćcu cierpiące

20 stycznia – wtorek 
 18.00 – za †† Willibalda i Marię Bota, † brata Norberta, †† z pokrewieństwa
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alfonsa Kwoczała 
w rocznicę urodzin

21 stycznia – środa — wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
 7.00 – za † Elżbietę Bucher [od przyjaciół z DDP „Stokrotka”]
22 stycznia – czwartek
 18.00 – za † ojca Józefa Niestrój, † matkę Hildegardę, †† siostrę Adelajdę i jej 

męża oraz za †† z rodziny
23 stycznia – piątek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli i Winfrieda 
z okazji 50. rocznicy ślubu i o opiekę Bożą dla całej rodziny

24 stycznia – sobota — wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
 18.00 – za † Johannę Grochla, † Johanna Knopp oraz † chrzestną Jadwigę
25 stycznia – Niedziela III Zwykła
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ernestyny Grabisch 
z okazji 90. rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za †† ojców Gerharda Lebok i Antoniego Kampa oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † matkę Józefę Nawój, † Stanisława Gadacz, † Henryka Gola oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dziś▪kończą▪się▪w▪naszej▪parafii▪coroczne▪odwiedziny▪duszpasterskie,▪czyli▪tzw.▪
kolęda.▪Wszystkim▪Drogim▪i▪Kochanym▪Parafianom▪pragnę▪wyrazić▪z▪tej▪oka-
zji▪szczere▪i▪gorące▪podziękowanie▪za▪tak▪serdeczną▪gościnę.▪Dziękuję▪za▪słowa,▪
które▪potwierdzały▪zarówno▪satysfakcję▪z▪funkcjonującej▪naszej▪nowej▪parafii,▪
jak▪też▪wielką▪troskę▪i▪poczucie▪odpowiedzialności.▪Dziękuję▪również▪za▪sugestie,▪
uwagi▪i▪pytania,▪które▪dotyczyły▪najczęściej▪spraw▪gospodarczych.▪Odpowiedzią▪
na▪nie▪pozostaje▪zapewnienie,▪że▪już▪w▪tym▪miesiącu▪rozpoczną▪się▪prace▪zwią-
zane▪z▪przygotowaniem▪przy▪kościele▪toalet,▪a▪także▪tzw.▪sali▪katechetycznej▪wraz▪
z▪przewidzianymi▪przez▪normy▪budowlane▪podjazdami▪dla▪osób▪niepełnospraw-
nych.▪Dopiero▪na▪przyszły▪rok▪można▪planować▪nowe▪ławki▪i▪boczny▪ołtarz▪ma-
ryjny.▪Spotkania▪kolędowe▪umożliwiły▪też▪wymianę▪myśli▪dotyczących▪ubogace-
nia▪„oferty”▪religijno-duchowej▪w▪parafii.▪Jedną▪z▪propozycji▪jest▪wprowadzenie▪
tzw.▪wykładów▪otwartych,▪czyli▪spotkań▪o▪charakterze▪popularnonaukowym.▪Cią-
gle▪aktualne▪pozostaje▪też▪zaproszenie▪do▪utworzenia▪choćby▪jednej▪Róży▪Różań-
cowej▪w▪ramach▪diecezjalnej▪inicjatywy▪„Rodzice▪modlą▪się▪na▪różańcu▪za▪dzieci”.▪
Na▪koniec,▪z▪poczuciem▪odpowiedzialności▪wypowiadam▪szczerą▪wdzięczność▪za▪
złożone▪ofiary▪kolędowe,▪zarówno▪te▪złożone▪do▪skarbonek▪ministranckich,▪jak▪
i▪w▪ramach▪niedzielnej▪kolekty▪na▪realizację▪wyżej▪wskazanych▪inwestycji.▪

▪▪ Serdecznie▪zapraszam▪dzisiaj▪o▪godz.▪17.00▪na▪nabożeństwo▪kolędowe,▪które▪po-
prowadzi▪miejscowy▪zespół▪muzyczny▪„Dobra▪Nowina”.▪Jest▪to▪wspaniała▪okazja,▪
by▪wyśpiewać▪chwałę▪Bogu,▪który▪w▪Betlejem▪narodził▪się▪dla▪naszego▪zbawienia.▪

▪▪ Od▪jutra▪powracamy▪do▪przyjętego▪w▪naszym▪kościele▪porządku▪Mszy▪św.,▪tj.▪
w▪środy▪o▪godz.▪7.00,▪a▪w▪pozostałe▪dni▪robocze▪o▪godz.▪18.00.▪Również▪kancela-
ria▪parafialna▪będzie▪czynna▪w▪ustalonych▪i▪niżej▪podanych▪terminach.

▪▪ W▪środę▪będziemy▪obchodzić▪Dzień▪Babci,▪a▪w▪czwartek▪–▪Dzień▪Dziadka.▪Kieru-
jąc▪się▪wiarą,▪okazujmy▪im▪szacunek,▪wdzięczność▪i▪chętną▪pomoc.▪Swoimi▪modli-
twami▪obejmijmy▪ich▪wszystkich,▪zarówno▪żyjących,▪jak▪i▪zmarłych.

▪▪ W▪środę▪21▪stycznia▪o▪godz.▪16.30▪w▪domu▪katechetycznym▪przy▪kościele▪św.▪An-
toniego▪odbędzie▪się▪zebranie▪członków▪Klubu▪Inteligencji▪Katolickiej.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪tzw.▪kolektą▪kolędową▪i▪–▪podobnie▪jak▪w▪przyszłą▪niedzielę▪
–▪będzie▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii.▪„Bóg▪zapłać”▪za▪złożone▪ofiary.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪naszej▪parafii▪śp.▪Ma-
riannę▪Sobczak,▪lat▪92,▪czasowo▪mieszkała▪przy▪ul.▪Pionierów▪(pogrzeb▪odbył▪się▪
w▪sobotę),▪zaś▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪odszedł▪do▪wieczności▪śp.▪Gerard▪Rypala,▪
lat▪67,▪z▪ul.▪Filarskiego.▪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; www.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tki  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


