
 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

III Niedziela Zwykła - 23 stycznia 2022 r. 

 

1. Zgodnie z wolą Papieża Franciszka trzecia niedziela okresu zwy-kłego 

każdego roku ma być w kościele przeżywana jako Niedziela Słowa Bożego. 

Ma ona przypomnieć wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu i wartości 

Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku  między 

Słowem Bożym a liturgią.  

2. Jutro przypada wspomnienie św. Franciszka Salezego, pojutrze święto 

Nawrócenia św. Pawła, w środę biskupów Tymoteusza i Tytusa. W czwartek 

przypada Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu. W piątek przypada wspomnienie 

św. Tomasza z Akwinu. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia 

składamy z okazji ich święta serdeczne życzenia i powierzamy opiece 

świętych Patronów. 

3. 26 stycznia 2022 roku przypada XXII Dzień Islamu w Kościele ka-

tolickim w Polsce. Obchodzony tradycyjnie po zakończeniu Tygodnia 

Modlitw o Jedność Chrześcijan, nawiązuje do tematu  przesłania Papieskiej 

Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na 

zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu. Tegoroczne hasło 

Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce brzmi: „Chrześcijanie i 

muzułmanie: świadkami nadziei” . 

4. Przy wyjściu z kościoła można nabyć aktualny Gość Niedzielny i 

biuletyn parafialny. 

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

parafialnym. 

6. Dziękuję za ofiary złożone podczas Mszy św. kolędowych, na 

sprzątanie kościoła i na kwiaty.  

Ks. Sławomir Skoblik - proboszcz 

PONIEDZIAŁEK 24 Stycznia 

Św. Franciszka Salezego 

 

06:30 + rodzice: Baran i dziadkowie z 

obojga stron 

 

WTOREK 25 Stycznia 

Nawrócenie św. Pawła 

 

06:30 + Hincke: Brunon i Getruda z 

okazji dnia babci i dziadka 

 

ŚRODA  26 Stycznia 

Św. Tymoteusza i Tytusa 

 

17:00 +  Borscy: Urszula w r. śm i 

Brunon 

 

 

CZWARTEK  27 Stycznia 

 

08:45  +  rodzice: Rozalia, Feliks oraz 

rodzeństwo Buja 

 

17:00 + Ceynowa: Jerzy i Maria 

PIĄTEK 28 Stycznia 

Św. Tomasza z Akwinu 

 

17:00 +  z rodzin: Bigott i Golnik 

 

18:00 + Kulk: Antoni w r. ur. i Maria 

  

SOBOTA  29 Stycznia 

 

08:00 +   Paweł Jeka 

 

17:00 + Jeka: Michał w r. śm. i 

Jadwiga 

 

IV  NIEDZIELA zwykła 

30 Stycznia 

 

08:00 + Styn: Jan, Bronisława /ona/, 

Roman 

 

10:30 +  rodzice oraz bracia 

Krukowscy: Tomasz i Jacek   
 

16:00 + Czapp Stanisław z ok. ur. i 

Anna oraz Stefania Nowik 
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Niedziela Słowa Bożego 

30 września 2019 r., we wspomnienie Świętego Hieronima, w 1600. rocznicę jego śmierci, papież 

Franciszek – Listem Apostolskim w formie Motu proprio „Aperuit illis” – ustanowił III Niedzielę 

Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego – 

Niedzielą Słowa Bożego. 

 

Papież Franciszek napisał, że Niedziela Słowa Bożego jest odpowiednim momentem tego okresu 

roku, w którym jesteśmy wezwani do umacniania więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy 

o jedność chrześcijan. „Celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, 

ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść 

do trwalej i autentycznej jedności” – podkreślił Papież. 

 

„Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska 

znajomość Pisma Świętego, jak święty autor nauczał już w dawnych czasach: «Słowo to bowiem 

jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić» (Pwt 30, 14)” – 

napisał Papież Franciszek. 

 

Dzień Islamu 

 

„Chrześcijanie i muzułmanie: świadkami nadziei” - pod takim hasłem odbędzie się 26 stycznia w 

Kościele katolickim w Polsce XXII Dzień Islamu. Z powodu obostrzeń sanitarnych główne 

obchody w tym roku odbędą się w formule online. Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce 

obchodzony jest po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan – 26 stycznia. Służy on 

przezwyciężaniu niechęci i uprzedzeń między chrześcijanami a muzułmanami. "Podczas 

centralnych uroczystości, które rozpoczną się o godz. 19.00, przedstawiciele obydwu religii 

odczytają fragmenty Biblii i Koranu odnoszące się do motta tegorocznego spotkania 

"Chrześcijanie i muzułmanie: świadkami nadziei" - poinformowała PAP Rada Wspólna Katolików 

i Muzułmanów. Temat rokrocznie wyznacza przesłanie skierowane do muzułmanów przez 

Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie miesiąca postu, ramadanu. 

Wskazano w nim, że doświadczenie lockdownu pokazało, że człowiek potrzebuje nie tylko 

pomocy Bożej, ale także "wyrazów i gestów solidarności braterskiej, takich jak: czyjś telefon, 

wiadomość ze słowami pocieszenia i wsparcia, modlitwa, pomoc w kupnie leków czy jedzenia, 

porada; i po prostu poczucia bezpieczeństwa płynącego z poczucia, że ktoś jest przy nas zawsze w 

chwilach potrzeby". W przesłaniu podkreślono, że tym, czego w tych czasach najbardziej 

potrzebujemy - to nadziei, która "rodzi się z wiary, że wszystkie nasze problemy i próby mają jakiś 

sens, cel i wartość, nawet, jeśli zrozumienie ich i znalezienie drogi wyjścia wydaje nam się trudne 

czy wręcz niemożliwe". Autorzy przesłania wskazali, że źródłem nadziei jest ludzkie braterstwo, 

które "jest czymś uniwersalnym - przekraczającym wszelkie bariery: etniczne, religijne, społeczne 

czy ekonomiczne". "Działając w tym duchu naśladujemy Boga, który dobrotliwie patrzy na 

ludzkość, którą stworzył" – wyjaśnili. "My, chrześcijanie i muzułmanie, wezwani jesteśmy do 

tego, aby nieść nadzieję na życie obecne i życie przyszłe, aby być świadkami, odnowicielami i 

budowniczymi tej nadziei, szczególnie wobec tych, którzy doświadczają trudu i rozpaczy" - 

czytamy w przesłaniu. W czasie obchodów XXII Dnia Islamu zaplanowano m.in. dwugłos 

chrześcijańsko-muzułmański. "Ze strony katolickiej głos zabierze prof. Eugeniusz Sakowicz, zaś 

perspektywę muzułmańską przybliży imam Arkadiusz Miernik. Spotkanie, zgodnie z tradycją, 

zwieńczy znak pokoju" - poinformowała Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów. Dzień Islamu 

w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. Ustanowiono go decyzją Konferencji 

Episkopatu Polski jako dzień modlitw poświęcony islamowi. Organizację ogólnopolskich 

obchodów powierzono Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Komitetowi ds. Dialogu z 

Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP. Rada Wspólna 

Katolików i Muzułmanów istnieje od 13 czerwca 1997 r. Powołano ją podczas międzyreligijnego 

spotkania w ramach Dni Tatarów w Warszawie. Współprzewodniczącym ze strony katolickiej jest 

prof. Agata Skowron-Nalborczyk, współprzewodniczącym ze strony muzułmańskiej jest Rafał 

Berger. Sekretarzem generalnym jest Grzegorz Olszewski. Wcześniej regularne modlitwy w 

intencji pokoju i współdziałania z wyznawcami islamu w świątyniach katolickich w Polsce 

prowadziła Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M.  

Kartka z kalendarza 

 

Franciszek Salezy, właściwie François de Sales (ur. 21 sierpnia 1567 w Thorens-Glières, zm. 28 

grudnia 1622 w Lyonie) – sabaudzki doktor Kościoła, święty Kościoła katolickiego, biskup 

Genewy, założyciel zakonu wizytek, autor dzieła Filotea. Wprowadzenie do życia pobożnego. 

 

Tymoteusz Apostoł, gr. Τιμόθεος, cs. Apostoł Timofiej) – uczeń Pawła Apostoła, pierwszy biskup 

Efezu, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. 

 

Tytus z Krety, Tytus Kreteński, apostoł Tytus, cs. Apostoł Tit, jepiskop Kritskij (ur. ok. 2 w 

Antiochii Syryjskiej, zm. ok. 96 prawdopodobnie w Gortynie) – uczeń św. Pawła Apostoła, biskup, 

apostoł Krety, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. 

 

Tomasz z Akwinu, Akwinata, łac. Thomas de Aquino (ur. ok. 1225, zm. 7 marca 1274) – filozof 

scholastyczny, teolog, członek zakonu dominikanów. Był jednym z najwybitniejszych myślicieli w 

dziejach chrześcijaństwa. Święty Kościoła katolickiego; jeden z doktorów Kościoła, który 

nauczając przekazywał owoce swej kontemplacji (łac. contemplata aliis tradere). 

 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (ang. International Day of 

Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust) – święto uchwalone 1 listopada 2005 

roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, 

pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. W ten sposób 

Zgromadzenie odrzuciło nieuznawanie Holocaustu jako wydarzenia historycznego. 

Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau 

w 1945 roku przez Armię Czerwoną (100 Lwowską Dywizję Piechoty, którą dowodził generał 

major Fiodor Krasawin). 


