
 
 

 

 

 

 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

III Niedziela Zwykła - 22 stycznia 2023 r. 

 

1. Zgodnie z wolą Papieża Franciszka trzecia niedziela okresu zwykłego 

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. We wtorek przypada wspomnienie św. Franciszka Salezego, w środę 

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

piątek przypada Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu. W sobotę 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 2023 roku przypada XXIII 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 brzmi: 

„Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki”.  

 

4. Przy wyjściu z kościoła można nabyć aktualny Gość Niedzielny w cenie 

10 PLN i biuletyn parafialny. 

 

5. Dziękuję za gościnność okazaną podczas wizyt kolędowych. 

 

6. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszki na ogrzewanie kościoła.  

 

7. W tygodniu pożegnaliśmy Brygidę Mach z ul. Władysławowskiej. 

 

Ks. Sławomir Skoblik - proboszcz 

Poniedziałek 23 Stycznia 

 

06:30 + Wiesław Ziółkowski (gr. 

2) 

 

Wtorek  24 Stycznia 
św.  Franciszka Salezego 

 

06:30 +  Wiesław Ziółkowski 

(gr. 3)  

Środa 25 Stycznia 
Nawrócenie św. Pawła 

 

06:30 +   Borscy: Urszula w r. sm. i 

Brunon 

 

07:00 +  Wiesław Ziółkowski (gr. 4) 
 

Czwartek  26 Stycznia 
św. Tymoteusza i Tytusa 

 

06:30 + Wiesław Ziółkowski (gr. 5) 

 
 

  

Piątek  27 Stycznia 

 

06:30 +  Jerzy i Maria Ceynowa 

 

07:00 + Wiesław Ziółkowski (gr. 6) 

 

17:00 +  rodzice: Rozalia i 

Feliks oraz rodzeństwo Buja 

 

Sobota 28 Stycznia 
św. Tomasza z Akwinu 

 

06:30 +  mąż Paweł Jeka 

 

07:00 + Wiesław Ziółkowski 

(gr. 7) 

 

17:00  - O zdrowie i Boże błog. 

W rodzinie 

 

Niedziela   IV zwykła 

29 Stycznia 

 

08:00 +  Hubert Jutrowski  

 

10:30 +  rodzice i bracia: 

Tomasz i Jacek Krukowscy 

 

16:00 +  tata Stanisław Sawicki 

i teść Czesław Marcinkowski 

 

16:00 + Wiesław Ziółkowski 

(gr. 8) 
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„Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki” – pod takim hasłem 

odbędzie się 26 stycznia w Kościele katolickim w Polsce XXIII Dzień 

Islamu. Centralne obchody odbędą się na terenie jezuickiego Collegium 

Bobolanum w Warszawie. 

 

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 odbędą się w stolicy, przedstawiciele 

obu religii odczytają fragmenty Biblii i Koranu odnoszące się do motta 

tegorocznego spotkania "Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki" 

– poinformowała PAP Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów. 

 

Temat rokrocznie wyznacza przesłanie skierowane do muzułmanów przez 

Papieską Dykasterię ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie miesiąca 

postu, ramadanu. 

 

Wskazano w nim, że "ubóstwo i sytuacja niepewności, w jakiej znalazło się 

wielu ludzi na skutek utraty pracy i trudności ekonomiczno-społecznych 

związanych z pandemią, czyni obowiązek dzielenia się jeszcze pilniejszym". 

 

"Wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy jest darem Boga, a zatem nasze 

talenty powinniśmy oddawać w służbę wszystkich naszych braci i sióstr, 

oferując im to, co mamy" – zaapelowano w przesłaniu. 

 

Zwrócono uwagę, że dzielenie nie ogranicza się wyłącznie do dóbr 

materialnych. "Zakłada ono przede wszystkim wzajemne dzielenie radości i 

smutków, które są częścią ludzkiego życia" czytamy w przesłaniu. 

 

Jak zaznaczono, "miłość Boża obejmuje każdego człowieka i rozlewa się na 

cały wszechświat". 

 

W wydarzeniu organizowanym w Warszawie, obok polskich muzułmanów, 

udział wezmą również akredytowani w Polsce ambasadorowie państw 

muzułmańskich. Gospodarzem spotkania będzie bp Henryk Ciereszko, 

przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i 

delegat KEP ds. Dialogu 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 iz 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. (PAP) 

 

Autor: Magdalena Gronek 
 

Świętujemy XXVI już Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. 

Jego potrzeba wynika z rosnącego, jak mamy nadzieję, przekonania, że bez 

nieustannie pogłębianej świadomości żydowskich korzeni i zawsze 

aktualnego żydowskiego wymiaru chrześcijańskiej wiary, sama tożsamość 

chrześcijaństwa i Kościoła ulega zagubieniu. W rezultacie, zanika obecność 

chrześcijan w świecie, a ich religijność często okazuje się podatna na 

rozmaite formy bałwochwalstwa, herezji i innych ludzkich idei. Orędzie 

chrześcijańskie staje się wówczas niezrozumiałe. 

 

Objawienie wpisane w słowa i czyny Syna Bożego wcielonego w Żyda – 

Jezusa z Nazaretu, z żydowskim doświadczeniem Boga i człowieka, nie było 

jednorazowym i mało istotnym zdarzeniem. Jest ono niezmiennie potężnym 

wyzwaniem dla każdego pokolenia chrześcijan, przyjęcia Jego obecności w 

nasze życie osobiste i wspólnotowe, dla przepowiadania Dobrej Nowiny 

każdemu człowiekowi. 

 

Dzień Judaizmu jest wyrazem troski o dobro Kościoła, o Jego żywotność, o 

wiarę Jego członków, ale także wspólnego z Żydami doświadczenia, że Bóg 

jest jeden, jest bliski i dobry dla człowieka, a Lud Izraela nigdy nie został 

przez Niego odrzucony. „Dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 

11,29). W tym dniu pamiętajmy również o Zagładzie, która była próbą 

unicestwienia Narodu Wybranego. 

 

Dzień Judaizmu w Kościele nie jest więc wydarzeniem do świętowania w 

jednym mieście do tego wyznaczonym, ani tylko w ten jeden dzień, lecz 

znakiem koniecznym dla całego Kościoła w każdym miejscu i czasie. 

 

Abp Grzegorz Ryś 


