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INTENCJE MSZALNE 16.01 – 22.01

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

      
         

     
       

II Niedziela Zwykła   15 Stycznia 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 16 
STYCZNIA

7:30 + Ryszard Otrompka i 
jego rodzice, Genowefa 
Brezińska

WTOREK – 17 STYCZNIA

7:30 + Józef Hincke w 
rocznicę urodzin

ŚRODA – 18 STYCZNIA

7:30 – O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w 
rodzinie 

CZWARTEK – 19 
STYCZNIA

7:30 + Paweł, w rocznicę 
śmierci
 

PIĄTEK – 20 STYCZNIA  

7:30 + Michał w 8 
rocznicę śmierci oraz 
Jadwiga Jeka

SOBOTA –21 STYCZNIA

07:30 + Agnieszka z 
okazji imienin i Jan 
Mach

NIEDZIELA – 22 
STYCZNIA

08:00 + Ewa Ciskowska 
w rocznicę śmierci

10:30 +  Dziadkowie 
Baran i Dettlaff

16:00  +  Matka Józefa 
w rocznicę śmierci

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i 
Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach 
ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z 
materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
2017.

Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu 
przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw 
ekumenicznych, modlitwy, refleksje biblijne, informacje o 
sytuacji ekumenicznej w Niemczech. Broszurę można 
nabyć w centralach Kościołów.

Broszure tą można pobrać z naszej strony 
parafialnej !!!



1 CZYTANIE: (Iz 49,3.5-6)
2 CZYTANIE: (1 Kor 1,1-3)
EWANGELIA: (J 1,29-34)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

 OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA II NIEDZIELE ZWYKŁA

15 STYCZNIA 2017 r.

 

1. W środę rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który 
obchodzony będzie do 25 stycznia pod hasłem: „Pojednanie – miłość 
Chrystusa przynagla nas ”. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
poprzedza obchodzony we wtorek po raz XX Dzień Judaizmu w Kościele 
Katolickim w Polsce. Natomiast 26 stycznia obchodzony będzie XVII Dzień 
Islamu. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, to czas, w którym 
chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na 
ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach i koncertach. 
Włączmy tę szczególną intencję także do naszych modlitw.

2. W sobotę 21 stycznia przypada także 26. rocznica nominacji biskupiej 
Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia. Z tej okazji naszymi modlitwami 
otaczamy naszego Metropolitę. W tym dniu będziemy modlić się za nasze 
kochane Babcie z okazji ich święta, a w niedzielę 22 stycznia za naszych 
Dziadków. Ponadto w tym tygodniu w czwartek wspominamy Św. Józefa 
Sebastiana Pelczara.

3.     W trwającym czasie modlitw o jedność chrześcijan módlmy się wspólnie 
wraz z cały Kościołem:

Modlitwa o jedność
Panie Jezu Chryste, modliłeś się:
„Spraw, aby wszyscy byli jedno,
jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie”.
Prosimy Cię o jedność Kościoła.
Zburz mury, które nas dzielą.
Umocnij to, co nas łączy, rozbij to, co nas dzieli.
Spraw, abyśmy szukali dróg wzajemnego spotkania.
Niech nastanie dzień, w którym będziemy Cię chwalić
i wielbić we wspólnocie wszystkich wierzących.

4. W dalszym ciągu zapraszamy do adoracji przy żłóbku. Na koniec prośmy 
Nowonarodzonego Zbawiciela, by błogosławił dzieło ekumeniczne Kościoła i 
nas tu zgromadzonych.

Ks. Sławomir Skoblik

II NIEDZIELA ZWYKŁA

Paweł przybył do Koryntu po druzgocącej porażce, jaką poniósł na areopagu w Atenach. 
Sądził, że ewangeliczna mądrość zostanie przyjęta przez mędrców tego świata. Tymczasem 
jego przemówienie zakończone wyznaniem wiary w Zmartwychwstałego Jezusa skwitowano 
uśmiechem politowania.Nie wiodło się Pawłowi ani w środowiskach żydowskich, ani wśród 
inteligencji ateńskiej. Opuszczając areopag wiedział, że mądrość krzyża nigdy nie zostanie 
zaakceptowana przez wielbicieli potęgi ludzkiego umysłu. Odtąd postanowił zrezygnować z 
przepowiadania Ewangelii w kategoriach wypracowanych przez filozofów. Głosił będzie 
Chrystusa, i to Ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan.W 
Koryncie po trudnej przeprawie z Żydami zwrócił się wyłącznie do pogan i tu, wsparty łaską, 
przez osiemnaście miesięcy głosił Dobrą Nowinę. Budował Kościół, trzeci na europejskiej 
ziemi po Filippi i Tesalonikach. Spośród wszystkich założonych przez Pawła Kościołów, 
Koryncki znamy najlepiej. Apostoł Narodów napisał bowiem wkrótce po jego opuszczeniu, 
dwa długie listy do chrześcijan Koryntu. Oba są poświęcone wyjaśnieniu ewangelicznie 
rozumianej miłości, zarówno w aspekcie życia jednostki, jak i społeczeństwa. Ponieważ pisze 
w nich o konkretnych sprawach, jakimi żyła wspólnota w Koryncie, pośrednio dostarcza 
cennych wiadomości na temat nowo powstałego Kościoła.Dzieje Kościoła Korynckiego 
znamy jednak nie tylko z listów Pawła. Pod koniec I wieku w Korynckim Kościele doszło do 
przewrotu. Część wiernych niezadowolona z podeszłych w latach swoich duszpasterzy, 
odsunęła ich od władzy i w ich miejsce wybrała młodych, bardziej operatywnych 
przełożonych.Kościół w Koryncie podzielił się na dwie części, a wiedząc, że taki stan rzeczy 
nie odpowiada duchowi Ewangelii, zwrócił się do Kościoła w Rzymie z prośbą o pomoc w 
rozstrzygnięciu lokalnego konfliktu.Trzecim następcą św. Piotra i św. Pawła w Rzymie był 
wówczas św. Klemens. Ten, czując się odpowiedzialnym za losy Ewangelii w świecie i rozwój 
Kościoła w Koryncie, napisał do niego list. Jest on wzorowany na listach Apostoła Narodów, a 
zmierza do jasnego ustawienia całej sprawy. Papież Klemens zda się w pewnej mierze 
rozumieć tych, którzy dokonali zmiany, ale przypomina im prawdę, o której 
zapomnieli.Kościół nie jest instytucją ludzką. Człowiek nie powołał jej do istnienia i dlatego 
nie może decydować o tym, czego nie ustanowił. Rozumowanie Klemensa jest bardzo 
proste. Bóg Ojciec zesłał na świat Syna, Syn powołał Apostołów, Apostołowie wybrali i 
mianowali swoich następców. Wszyscy oni uczestniczą więc w posłannictwie Syna 
Bożego.Wierni Kościoła w Koryncie chcieli mieć młodych i energicznych duszpasterzy. 
Odsuwając starych, odsunęli i tę rękę Boga działającego wśród nich. Wybrali sobie innych. I 
tu Klemens stawia pytanie zasadnicze: Czy ci nowo wybrani są narzędziem Boga? Czy są 
przedłużeniem Jego zbawczej ręki? Niestety, nie reprezentują oni Boga lecz tych, którzy ich 
wybrali. Są bardzo sprawnymi rękami, ale tylko ludzkimi, nie uczestniczą bowiem we władzy 
płynącej z Boga.Logika wywodów Klemensa była tak ścisła, że wierni Koryntu 
najprawdopodobniej pojednali się z odsuniętymi duszpasterzami, o czym świadczy fakt, że 
blisko sto lat później list Klemensa był nie tylko przechowywany w Koryncie, ale i z czcią 
odczytywany w czasie zgromadzeń liturgicznych.Całe to wydarzenie pomaga nam odkryć 
jeden z podstawowych wymiarów Kościoła Chrystusowego, a mianowicie jego apostolskość. 
Kościół Chrystusa jest tam gdzie sięga ręka Chrystusa przedłużona w sukcesji apostolskiej. 
Święcenia kapłańskie są udzielane przez włożenie rąk na głowę kandydata. Ten łańcuch rąk 
jest nieprzerwany od czasów apostolskich.


