
 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 

III Niedziela Zwykła - 16 stycznia 2022 r. 

 

1. Jutro  przypada wspomnienie św. Antoniego Opata i XXV Dzień Judaizmu w 

Kościele katolickim pod hasłem: Moje myśli nie są myślami Waszymi  (Iz 55, 8).  

2. Pojutrze rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który obchodzony 

jest do 25 stycznia, pod hasłem: Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy 

oddać Mu pokłon (Mt 2, 2). 

3. W środę przypada wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, w czwartek przypada 

wspomnienie św. Agnieszki. W tym dniu będziemy modlić się także za nasze kochane 

Babcie z okazji ich święta, a dzień później za dziadków.  

4. W tym roku z racji pandemii nie odbędzie się Parafialna Zabawa Karna-wałowa. 

5. Intencje na 2023 rok będę przyjmował od 1 lutego w biurze parafialnym. 

6. U ministrantów do nabycia za dobrowolną ofiarą biuletyn parafialny i Gość 

Niedzielny w cenie 8 PLN. 

7. W biurze parafialnym trwają zapisy na wycieczko-pielgrzymkę do Portugalii i 

Hiszpanii na przełomie września i października. 

W dalszym ciągu zapraszamy do adoracji przy żłóbku. Na koniec prośmy 

Nowonarodzonego Zbawiciela, by błogosławił dzieło ekumeniczne Kościoła i nas tu 

zgromadzonych. 

Ks. Proboszcz Sławomir Skoblik       

                                         Kartka z kalendarza 

Józef Sebastian Pelczar (ur. 17 stycznia 1842 w Korczynie, zm. 28 marca 1924 w 

Przemyślu) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy przemyski w latach 1899–

1900, biskup diecezjalny przemyski w latach 1900–1924, założyciel Zgromadzenia Służebnic 

Najświętszego Serca Jezusowego, święty Kościoła katolickiego. W latach 1882–1883 rektor 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Agnieszka Rzymianka lub Agnia (w tradycji prawosławnej), cs. Muczenica Agnija diewa – 

niespełna 12-letnia dziewica i męczennica chrześcijańska, święta Kościoła katolickiego oraz 

prawosławnego z przełomu III i IV wieku, prawdopodobnie z okresu prześladowań 

Dioklecjana lub Decjusza (III w.). Patronka dzieci, panien i ogrodników. 

PONIEDZIAŁEK 17 Stycznia 

 

06:30 + Jan Marcjanna Ceynowa 

 

16:30 - w intencji mieszkańców do-

mów położonych przy ulicach Chła-

powa: Solna, Kopalniana, Przytulna, 

Strażacka, Poprzeczna, Rodzinna, 

Zagrodowa 

 

WTOREK 18 Stycznia 

 

06:30 + Józef Hincka w dniu ur. 

 

07:00 + Paweł i Danka w rocz. ich 

śmierci; 

 

16:30 - w intencji mieszkańców do-

mów położonych przy ulicach Chła-

powa: Władysławowska 48-

78/parzyste/,  Koralowa, Wąska, 

Wichrowa, Chłopska; 

 

ŚRODA  19 Stycznia 

 

06:30 +  Andrzej, Leszek, Renusz 

 

16:30 -  w intencji mieszkańców 

domów położonych przy ulicach 

Chłapowa: Górnicza i Gospodarska 

 

 

CZWARTEK  20 Stycznia 

 

06:30  +  Paweł Jeka w r. śm. i Darek; 

 

16:30 -  w intencji mieszkańców 

domów położonych przy ulicach 

Chłapowa: Ludzi Morza , Wietrzna, 

Jarowa, Jodłowa, Bursztynowa, 

Przybrzeżna, Maszoperii 

 

PIĄTEK 21 Stycznia 

 

06:30 +  dziadkowie: Barbara, 

Franciszek, Józef 

 

07:15 +  Aniela i Feliks Ciskowscy, 

dziadkowie z obojga stron 

 

16:30 -  w intencji mieszkańców 

domów położonych przy ulicach 

Chłapowa: Władysławowska 63-91 

/nieparzyste/ i Władysławowska 32-

46 /parzyste/; 

  

SOBOTA  22 Stycznia 

 

06:30 +  Waldemar Serafiński 

 

17:00 +  Ewa Ciskowska w r. śm. 

 

II  NIEDZIELA zwykła 

23 Stycznia 

 

08:00 +  Ryszard Otrompka, rodzice i 

teściowie 

 

10:30 +  Waldemar 

 

16:00 +   Elżbieta, Stefan Czapp 

 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12,  
84-120 CHŁAPOWO , TEL. 602 574 613   WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 
Numeru parafii konta 58 8349 0002 0030 2696 2000 0010 

http://www.parafia.chlapowo.pl/


Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten 

został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula 

Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra, 

a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła. Na półkuli południowej, gdzie 

w styczniu zwykle trwają wakacje, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest 

zazwyczaj obchodzony w innym terminie, np. w okresie obejmującym święto 

Pięćdziesiątnicy (propozycja ruchu „Wiara i Ustrój” z 1926 r.), co również 

zyskuje rangę symbolu. 

 

Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon 

(Mt 2,1-12) 

Mędrcy uosabiają upragnioną przez Boga jedność wszystkich narodów. 

Przybywają z odległych krajów i reprezentują różne kultury, ale wiedzie ich to 

samo pragnienie, aby zobaczyć i poznać nowonarodzonego króla, wejść do 

małego domu w Betlejem i zjednoczyć się w prostym akcie składania hołdu i 

ofiarowania darów. Chrześcijanie mają być dla świata znakiem Boga, który 

urzeczywistniania upragnioną przez Niego jedność. Wywodzący się z różnych 

kultur, ras i języków chrześcijanie poszukując Chrystusa, spotykają się na tej 

drodze i dzielą wspólne pragnienie oddawania Mu czci. Misją ludu 

chrześcijańskiego jest zatem bycie takim znakiem jak gwiazda, drogowskazem 

dla ludzkości spragnionej Boga i prowadzenie wszystkich do Chrystusa. Hołdem 

mędrców jest otwarcie skarbców i ofiarowanie darów, które od starożytności 

chrześcijańskiej były rozumiane jako symbole różnych odsłon tożsamości 

Chrystusa: złoto jako symbol królewskiego pochodzenia; kadzidło jako symbol 

Jego boskości i mirra zapowiadająca Jego śmierć. Różnorodność darów daje nam 

zatem obraz rozmaitości sposobów widzenia osoby i dzieła Jezusa przez różne 

tradycje chrześcijańskie. Kiedy więc chrześcijanie gromadzą się i otwierają 

skarbce swojej tożsamości i swoje serca w hołdzie Chrystusowi, ta różnorodność 

wszystkich wzajemnie wzbogaca. 

Chrześcijanie powinni słowem i działaniem rozświetlać drogi (gwiazda 

Betlejemska), by ponownie objawić Chrystusa narodom. Podziały między nami 

przyćmiewają jednak światło chrześcijańskiego świadectwa i mgłą okrywają 

drogę, uniemożliwiając innym odnalezienie szlaku do Chrystusa. I odwrotnie, 

chrześcijanie zjednoczeni w wyznawaniu Chrystusa i otwierający swoje skarbce, 

by złożyć dary, stają się znakiem jedności, której pragnie Bóg. Mędrcy, gdy 

znaleźli Zbawiciela i wspólnie oddali Mu cześć, ostrzeżeni we śnie, wracają do 

swoich krajów inną drogą. Podobnie jedność, której doświadczamy podczas 

wspólnej modlitwy, musi inspirować nas do powrotu nowymi drogami do 

naszego życia, naszych Kościołów i naszego świata. Wędrówka nowym szlakiem 

jest zaproszeniem do skruchy i odnowy naszego osobistego życia, w naszych 

Kościołach i naszych społeczeństwach. Naszą nową drogą jest naśladowanie 

Chrystusa, a w niestabilnym i zmieniającym się świecie chrześcijanie muszą 

pozostać tak samo stali i zdeterminowani, jak gwiezdne konstelacje. Ale co to 

oznacza w praktyce? Dzisiejsza służba Ewangelii wymaga zaangażowania w 

obronę godności ludzkiej, zwłaszcza najbiedniejszych, najsłabszych i 

zepchniętych na margines. Wymaga od Kościołów przejrzystości i 

odpowiedzialności w kontaktach ze światem i między sobą. Oznacza to, że 

Kościoły muszą współpracować, aby zapewnić ulgę cierpiącym, przyjąć 

przesiedleńców i uchodźców, ulżyć dźwigającym brzemiona, kształtować 

sprawiedliwe i uczciwe społeczeństwo. Jest to wezwanie do współpracy między 

Kościołami, aby ludzie mogli budować przyszłość w harmonii z Bożym sercem, 

przyszłość, w której wszyscy będą mogli doświadczyć życia, pokoju, 

sprawiedliwości i miłości. Nowa droga kontaktów między Kościołami jest drogą 

jedności, której szukamy ofiarnie z odwagą i śmiałością, aby dzień po dniu „Bóg 

był wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,28). 

 

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim jest szczególnym czasem wspólnotowej 

refleksji i modlitwy. Refleksja ta, opierając się na tekstach biblijnych i 

wypowiedziach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła na temat dialogu katolicko-

judaistycznego, winna pomagać katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni 

chrześcijaństwa, w pogłębianiu świadomości tego, że religia żydowska nie jest 

wobec naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym, oraz 

że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek religii, że można 

mówić o ścisłym pokrewieństwie obu religii, a wyznawców judaizmu nazywać 

starszymi braćmi w wierze. Budowanie wzajemnego braterstwa i formowanie 

właściwej mentalności wiernych wymaga Bożej pomocy, dlatego tak bardzo 

potrzeba modlitwy. 


