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INTENCJE MSZALNE 23.01 – 29.01

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

zgłosić w celu korekty.  
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PONIEDZIAŁEK – 23 STYCZNIA

17:00 + Marcjanna i Jan Ceynowa

WTOREK – 24 STYCZNIA

7:30 + Agnieszka Heff w rocz. 
urodzin

ŚRODA – 25 STYCZNIA

17:00 +  rodzice: Joanna i Juliusz 
Potrykus

CZWARTEK – 26 STYCZNIA

17:00 + Stanisław i Łukasz Necel 
oraz rodzice i bracia Krukowscy
 

PIĄTEK – 27 STYCZNIA  

17:00 + Franciszek

SOBOTA –28 STYCZNIA

17:00 + Leon Mach oraz Anna i 
Paweł Bolda

NIEDZIELA – 29 STYCZNIA

08:00 + dziadkowie: Barbara, 
Franciszek i Józef

10:30 + Monika, Grzegorz, 
Elżbieta Fiszer

16:00 + Anna, Elżbieta, Leon 
Nadolscy 

DEKLARACJA O STOSUNKU KOŚCIOŁA DO RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH

Sobór Watykański II, Deklaracja NOSTRA AETATE pkt 3

Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedynemu Bogu, 
żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu, 
który przemówił do ludzi; Jego nawet zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują się 
podporządkować, tak jak podporządkował się Bogu Abraham, do którego wiara islamu 
chętnie nawiązuje. Jezusowi, którego nie uznają wprawdzie za Boga, oddają cześć jako 
prorokowi i czczą dziewiczą Jego Matkę Maryję, a nieraz pobożnie Ją nawet wzywają. 
Ponadto oczekują dnia sądu, w którym Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość wszystkim 
ludziom wskrzeszonym z martwych. Z tego powodu cenią życie moralne i oddają Bogu cześć 
głównie przez modlitwę, jałmużny i post.Jeżeli więc w ciągu wieków wiele powstawało 
sporów i wrogości między chrześcijanami i mahometanami, święty Sobór wzywa wszystkich, 
aby wymazując z pamięci przeszłość szczerze pracowali nad zrozumieniem wzajemnym i w 
interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali sprawiedliwość społeczną, dobra 
moralne oraz pokój i wolność.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"adresaci i narzędzia Bożego miłosierdzia", to hasło tegorocznego XVII Dnia Islamu w 
Kościele katolickim w Polsce. Dzień Islamu w Kościele katolickim obchodzony jest od 2001 
roku. Ustanowiono go decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako dzień modlitw poświęcony 
islamowi. Regularne modlitwy w intencji pokoju i współdziałania razem z wyznawcami 
islamu w świątyniach katolickich w Polsce były prowadzone od lat przez Fundację Dzieło 
Odnowy Miłości D.O.M. W czerwcu 1997 r. powstała Rada Wspólna Katolików i 
Muzułmanów stawiająca sobie za cel propagowanie dialogu między wyznawcami tych dwóch 
religii. Tematykę obchodów Dnia Islamu wyznacza przesłanie kierowane do muzułmanów 
przez papieża z okazji ich corocznego święta na zakończenie miesiąca postu, ramadanu.

Kurs przedmałżeński w Matemblewie 

Zapraszamy narzeczonych na kurs przedmałżeński, przygotowujący do zawarcia 

sakramentu małżeństwa, który odbędzie się  przy Centrum Apostolstwa Rodziny 

Chrześcijańskiej w Gdańsku-Matemblewie (ul. Matemblewska 67). Terminy w roku 

bieżącym:   8 i 22 kwietnia 2017 r. (na całość kursu składają się zajęcia w 2 soboty),  10 i 

24 czerwca 2017 r. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00, zaś  kończą o godz. 17.00. 

Koszt kursu: 180 zł od pary (w tym obiad i przerwy kawowe). Płatność gotówką na 

miejscu. Prowadzenie: kapłani, doradcy życia rodzinnego, małżonkowie. Ilość miejsc na 

kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązują wcześniejsze 

zgłoszenia, które przyjmujemy telefonicznie poprzez Diecezjalną Poradnię Rodzinną w 

Gdańsku Oliwie - tel. 58 552 18 81 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00.
Uwaga! Udział w tym kursie stanowi alternatywną formę kursu przedmałżeńskiego, bądź 
jego uzupełnienie; nie zwalnia narzeczonych z udziału w trzech spotkaniach w Poradni 
Rodzinnej.



1 CZYTANIE: (Iz 8,23b--9,3)
2 CZYTANIE: (1 Kor 1,10-
13.17)
EWANGELIA: (Mt 4,12-23)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

 OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA III NIEDZIELE ZWYKŁA

22 STYCZNIA 2017 r.

 

1. Trwa obchodzony w Kościele katolickim Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. 26 stycznia obchodzony będzie XVII Dzień Islamu. Włączając się w 
dzieło jedności między ludźmi wiary poprzez osobistą modlitwę prośmy o 
trwałe owoce tego tygodnia.
2. Jutro po wieczornej Mszy św. spotkanie opłatkowe chóru na plebanii.
3.W przyszłą niedzielę o godz. 16. gościć będziemy chór „Strzelenka” z 
Tuchomia, który ubogaci śpiewem w języku kaszubskim liturgię Mszy św.
Chór „Strzelenka” z Tuchomia istnieje 5 lat. Chór powstał z zamiłowania 
mieszkańców Tuchomia do śpiewu i muzyki. Jak sami mówią: śpiewają, bo jest 
to ich pasja. Jest to chór mieszany, amatorski. Chórzyści mają bardzo szeroki 
repertuar, który zawiera pieśni i piosenki zarówno polskie i kaszubskie, biesiadne 
i religijne. Członkowie chóru w zdecydowanej większości pochodzą z Tuchomia, 
ale są też chórzyści z pobliskich miejscowości. 
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają zamiłowanie do śpiewu, tych, 
którzy chcą się oderwać od zajęć codziennych i wypełnić swój czas, tych, którzy 
chcą się pośmiać i poznać naprawdę dobrze zgraną grupę, do wstąpienia w 
szeregi chóru „Strzelenka”. Nieznajomość języka kaszubskiego nie jest żadną 
przeszkodą, wszyscy się go uczymy nawzajem i na bieżąco. Próby co tydzień w 
czwartek o godz. 19:00 w domku przy boisku w Tuchomiu. Serdecznie 
zapraszamy! 
4. Kończy się kolęda. Pozostały dwie wizyty 24 stycznia na ul. Żeromskiego i 
Jeżynowej oraz 27 stycznia na ul. Wąskiej i Koralowej. Jest możliwość 
zamówienia kolędy dodatkowej, jeśli w wyznaczonym terminie była 
niemożliwa. Dziękuje wszystkim za spotkania z okazji kolędy, wspólną 
modlitwę, rozmowę i poczęstunek.
5.  Rycerze Kolumba zapraszają chętnych mężczyzn do wstąpienia w ich 
szeregi. 27 stycznia o godz. 17.30 będzie okazja do spotkania z rycerzami w 
salce na plebanii.
6. Intencje mszalne na rok 2018 będę przyjmował po 31 stycznia w biurze 
parafialnym.
7. Serdecznie dziękuje wszystkim panom za prace w kościele i na plebanii w 
ciągu minionego tygodnia.

 Sławomir Skoblik
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Kościół w Koryncie od samego początku musiał zwalczać różne próby podziału w swoim łonie. 
Sam Paweł pisze o tym wyraźnie: „Doniesiono mi o was, bracia moi, że zdarzają się między wami 
spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: ‘Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, ja jestem Kefasa, a ja 
Chrystusa’„. W tym kontekście staje się jasne jego wezwanie: „Upominam was, bracia, w imię 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów, byście byli 
jednego ducha i jednej myśli”.Jest rzeczą znamienną, że wszystkie wspólnoty same muszą się 
organizować, a więc w pewnym sensie dzielić zadaniami, a równocześnie muszą przezwyciężać 
pokusy rozbicia. Doskonalenie wspólnoty jest możliwe tylko na bardzo trudnej drodze zgody 
wszystkich na podział funkcji przy równoczesnym zachowaniu jedności.Zło wiedząc, że zgoda 
potęguje siły i przez nią wspólnota staje się niezwykle twórcza, usiłuje przede wszystkim 
zwyciężać przez podziały, przez brak jedności. Ponieważ Kościół w planach Boga realizuje wielkie 
dzieło zbawienia ludzkości, zło od początku stara się za wszelką cenę osłabić skuteczność tego 
działania przez rozłamy.Każdy wierny należący do Chrystusowego Kościoła winien sobie z tego 
zdawać sprawę. Tam gdzie następuje spotęgowanie działania dobra, pojawia się prawie 
natychmiast kiełkujące ziarno niezgody, które trzeba rozpoznać, i o ile to jest w mocy 
wierzących, wyrwać. Bywa, że rozłamów nie da się przezwyciężyć. Kościół w swej historii przeżył 
niejedną schizmę. Odpadały od niego wielkie rzesze wiernych. Jedno jednak jest w stu 
procentach pewne: żadne rozdarcie nie prowadzi do powstania drugiego Chrystusowego 
Kościoła. Kościół Chrystusowy choćby był łamany na wiele kawałków, był, jest i będzie jeden.To 
jest mniej więcej tak, jak z jednością sakramentalnego małżeństwa. Jeżeli współmałżonek 
odchodzi i szuka innego małżeństwa, nie niszczy tym samym sakramentalnego związku. Jest 
tylko jego zdrajcą, ale nadal jest małżonkiem. „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.W 
podobnym znaczeniu Kościół Chrystusowy jest jeden. To wielka wspólnota połączona więzią 
nierozerwalną z Jezusem, jak żona z mężem. To że jakaś część wiernych zrywa łączność z innymi, 
a nawet z władzą kościelną, to jeszcze nie dowód, że tworzą drugi Kościół Chrystusowy. Ludzie 
tego nie potrafią uczynić, Kościół może zakładać tylko Bóg, a nie człowiek.Należałoby dokładniej 
prześledzić związek kryzysu jedności małżeństwa i rodziny z kryzysem przynależności do 
Kościoła, oraz zbyt wielkie uproszczenie sprawy zawarte w twierdzeniu, że jest rzeczą obojętną, 
do jakiego Kościoła człowiek należy.Chrystus modlił się słowami: „Ojcze, aby byli jedno”. Jego 
modlitwa na pewno została wysłuchana. Ci, którzy Go kochają, są jedno z Nim i między 
sobą.Niewielu z nas przeżywa radość z przynależności do jednego Chrystusowego Kościoła. Ten 
kto odkrył tę prawdę, odnajduje się w Kościele, jak w jednej autentycznie kochającej się 
rodzinie. Ponieważ jest to rodzina złożona z niedoskonałych ludzi, może przeżywać różne spięcia, 
nawet dramaty, ale zawsze jest to jeden dom, w którym dla każdego jest miejsce, jedzenie i 
zadanie. Gdybyśmy lepiej współpracowali z łaską, nie byłoby tak wiele rozdarć, łez i krwawych 
ran w naszych wspólnotach. Bo jedność i zgoda, to nie tylko sprawa nasza, ale przede wszystkim 
wielkie pragnienie Boga, kochającego nas Ojca.
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