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Zamyślenia nad Słowem Bożym
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także
Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej
odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy
Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi
kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział:
Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował
wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę,
wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy
się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus
w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka,
bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
(J 2,1-12)

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Pod hasłem "Czego Bóg od nas oczekuje?" od 18 do 25 stycznia obchodzony jest Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan. W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań spotykają się w tych
dniach na wspólnej modlitwie. Towarzyszą jej ekumeniczne dyskusje, konferencje naukowe i koncerty.
Przypomniał o tym przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch
w rozmowie z włoską agencją katolicką SIR. Zbliżająca się oktawa przebiegać będzie pod hasłem
„Czego Bóg od nas oczekuje?” (por. Mi 6, 6-8).
Materiały do tegorocznego Tygodnia „świadczą o podstawowym problemie niesprawiedliwości,
istniejącym w obowiązującym w Indiach systemie kastowym” – stwierdził kardynał. Nawiązał w ten sposób
do faktu, że teksty modlitw i propozycje rozważań do obecnej oktawy przygotował Ruch Studentów
Chrześcijańskich Indii. W kraju tym, zwłaszcza w stanie Orisa, dochodziło w ostatnich latach do pogromów
chrześcijan, przede wszystkim, tych stojących najniżej w hierarchii społecznej – Dalitów. Wyznawcy
Chrystusa z Indii, przedstawiając swe materiały, chcieli zwrócić uwagę Kościołów na całym świecie na
problemy przemocy i ubóstwa, w których żyją Dalitowie.
W tym kontekście kardynał podkreślił znaczenie solidarności międzywyznaniowej. Zwrócił uwagę,
że właśnie chrześcijaństwo jest dziś tą religią, której wyznawcy są najbardziej prześladowani na świecie,
stanowiąc 80 proc. ogółu prześladowanych na tle religijnym. Przypomniał słowa Jana Pawła II, który „jako
pierwszy mówił o ekumenizmie męczenników, gdyż wszystkie Kościoły i wspólnoty kościelne mają swych

męczenników”. „Dlatego też (...) Kościół katolicki musi, także przez modlitwę, pogłębić nauczanie
nt. wolności religijnej, która (...) jest fundamentem wszystkich praw człowieka” – stwierdził purpurat.
Zaznaczył następnie, że w zaistniałej sytuacji przemocy, nadużyć i prześladowań Kościoły winny być
przede wszystkim solidarne; szczególnie w Europie chrześcijanie winni być bardziej świadomi tego,
co się dzieje na świecie. „Mówimy o wielu sprawach, o problemach wiary i Kościołów, ale to ogromne
wyzwanie nie jest wystarczająco obecne [w naszej świadomości]. Wydaje mi się bardzo ważne wyrażanie
solidarności, aby prześladowani na świecie z powodu swej wiary nie czuli się osamotnieni” – podkreślił
przewodniczący Rady.
Mówiąc o konkretnych zagadnieniach teologiczno-ekumenicznych, kard. Koch zaznaczył, że obecnie
w ruchu ekumenicznym dla Kościoła katolickiego istnieją dwa podstawowe problemy. Najpierw celem jest
osiągnięcie widzialnej jedności Kościoła w wierze, sakramentach i posłudze duchowej, toteż „zmiany
warunków dostępu do tej posługi [dopuszczenie kobiet do kapłaństwa np. w anglikanizmie - KAI] dotykają
samych podstaw procesu ekumenicznego” – stwierdził purpurat. Drugi problem polega, jego zdaniem, na tym,
że największe wyzwania dla dialogów ekumenicznych mają dziś charakter nie tyle doktrynalny, ile przede
wszystkim etyczny.
„W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. mówiono, że wiara dzieli, ale działanie łączy.
Dziś musimy stwierdzić, że jest raczej odwrotnie wraz z pojawieniem się podziałów na płaszczyźnie etycznej”
– zauważył kardynał. Zaznaczył przy tym, że jest to wyzwanie, które należy pogłębić, i to nie tylko z myślą
o wiarygodności Kościołów, ale także z uwagi na misję niesienia orędzia chrześcijańskiego w naszych
społeczeństwach. „Jeśli Kościoły i wspólnoty kościelne mają bardzo zróżnicowane spojrzenie na sprawy
etyczne, to nie możemy prowadzić dobrej ewangelizacji” – wyznał szwajcarski kardynał kurialny.
Wyraził też nadzieję, że nadal będą się rozwijały dobre stosunki ze Wspólnotą Anglikańską po
ustąpieniu z urzędu arcybiskupa Canterbury Rowana Williamsa i że „będzie można kontynuować ten dialog
miłości i przyjaźni, a nawet pogłębić dialog prawdy w sprawach, które nas jeszcze dzielą”. Kard. Koch życzył
nowemu arcybiskupowi dużo sił i odwagi, aby „mógł nadal rozwijać swą posługę w chwili, gdy cała
Wspólnota Anglikańska na świecie przeżywa liczne napięcia”.
Na zakończenie rozmowy przewodniczący Papieskiej Rady zaznaczył, że dziś podstawową trudnością
w ruchu ekumenicznym jest to, że „nie wiemy już, czym jest ekumenizm i jaki jest jego ostateczny cel”.
Wyjaśnił, że nie ma już konsensusu w sprawach podstawowych, a synonimem pluralizmu stała się tolerancja
i „ta dogmatyzacja jest wielką przeszkodą”. Dzisiejszym wyzwaniem jest odnalezienie na nowo konieczności
i piękna jedności i uświadomienie sobie, że chrześcijaństwo nie może bez niej istnieć.
„Szczególnie w Roku Wiary musimy pogłębić teologiczne korzenie ekumenizmu. Nie jest to ani
dyplomacja, ani polityka, ale coś, co sięga korzeniami naszej wiary, gdyż tego właśnie Bóg od nas oczekuje.
My, ludzie, nie możemy doprowadzić do jedności ani tym bardziej przewidywać daty, kiedy to nastąpi.
Jedność jest darem Ducha Świętego, o którą mamy prosić, ale musimy być otwarci, aby przyjąć ten dar od
Niego” – zakończył swą wypowiedź kard. Kurt Koch.

Katecheza
Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego...
W centrum katechez odczytywanych w naszej świątyni w Roku Wiary znajduje się Osoba Jezusa
Chrystusa z Nazaretu, Jednorodzonego Syna Ojca, który cierpiał i umarł za nas. Po zmartwychwstaniu żyje
z nami na zawsze. W Osobie Chrystusa odkrywamy cały odwieczny zamysł Boży, który w Nim się wypełnił.
Dążymy do zrozumienia znaczenia czynów i słów Jezusa oraz znaków dokonanych przez Niego. Naszym
celem wejście w głęboką komunię z Jezusem Chrystusem. Tylko Jezus prowadzi do miłości Ojca w Duchu
Świętym i uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej.
Imię Jezus w języku hebrajskim oznacza: „Bóg zbawia”. Jest to imię, które przynosi zbawienie. Mogą
go wzywać wszyscy, ponieważ Syn Boży zjednoczył się ze wszystkimi ludźmi przez Wcielenie. Dlatego,
że nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4,12).
Złe duchy boją się imienia – Jezus. Wzywając tego imienia uczniowie dokonują cudów. To Ojciec udziela im

wszystkiego, o co proszą w imię Jezusa. Imię to znajduje się w centrum modlitwy chrześcijańskiej, dlatego też
prawie wszystkie modlitwy liturgiczne kończą się formułą: „Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.”
Chrystus jest greckim tłumaczeniem hebrajskiego słowa „Mesjasz”, które oznacza „namaszczony”.
W Izraelu namaszczano w imię Boże tych, którzy zostali powołani przez Boga do określonych misji. Byli to
królowie, kapłani, a czasem również prorocy. Chrystus wypełnia mesjańską nadzieję Izraela będąc kapłanem,
prorokiem i królem.
Gdy mówimy, że Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, to proklamujemy
prawdę, że Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem. Dlatego Sobór
w Chalcedonie w 451 roku orzekł, iż: „Jeden i ten sam Chrystus Pan, Syn Jednorodzony, ma być uznany
w dwóch naturach bez pomieszania, bez zamiany, bez podziału i bez rozłączenia” (por. KKK 467).
Wypełniając wolę Ojca, Jezus Chrystus zapoczątkował na ziemi Królestwo niebieskie. Kościół
stanowi zalążek tego Królestwa. Choć powołani są do niego wszyscy ludzie, to jednak należy ono szczególnie
do ubogich i do maluczkich, to znaczy do tych, którzy potrafią je przyjąć pokornym sercem.
Do stołu Królestwa Jezus Chrystus zaprasza nie tylko sprawiedliwych, ale i grzeszników
(por. Mk 2,17). Posługując się przypowieściami, które stanowią charakterystyczną cechę Jego nauczania,
zaprasza na ucztę Królestwa i wymaga radykalnego wyboru: nie wystarczą tu tylko słowa, potrzebne są
konkretne czyny.
Na początku publicznej działalności Jezus wybiera Dwunastu, aby byli razem z Nim i uczestniczyli
w Jego misji. Daje im udział w swojej władzy i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże, uzdrawiając chorych
(por. Łk 9,2). W kolegium Dwunastu pierwsze miejsce zajmuje Szymon Piotr. Chrystus powierza mu
specjalną władzę: Tobie dam klucze Królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w
niebie (Mt 16,18-19). „Klucze” oznaczają władzę zarządzania domem Bożym, którym jest Kościół.
„Wiązanie i rozwiązywanie” oznacza natomiast moc odpuszczania grzechów, ogłaszania orzeczeń
doktrynalnych i podejmowania decyzji dyscyplinarnych w Kościele Chrystusa.
Z bł. Janem Pawłem II zwracamy się ku Jezusowi Chrystusowi, powtarzając wyznanie św. Piotra:
Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego (J 6,68). Tylko w Jezusie, Synu Bożym, jest
nasze zbawienie (por. Dz 4,8nn). On jest „drogą i prawdą” (J 14,6) i „zmartwychwstaniem i życiem”
(J 11,25). Kościół nie przestaje słuchać Jego słów, odczytuje je wciąż na nowo, każdy szczegół Jego życia
odtwarza z największym pietyzmem. Ciągle przemawia do nas Jego życie, Jego człowieczeństwo, Jego
wierność prawdzie, Jego miłość wszystkich ogarniająca (por. RH 7).
Niech wypowiedziane za chwilę słowa, „wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana
naszego”, będą wyrazem naszej głębokiej zażyłości z Jezusem Chrystusem.
Opracował: ks. Stanisław Kołakowski

II NIEDZIELA ZWYKŁA 20.01. 2013R.

1. Dobiegła końca kolęda, dlatego w przyszłą sobotę, 26 stycznia, od godz. 9:00 będzie możliwość, abyśmy
odwiedzili z wizytą duszpasterską te rodziny, które sobie tego życzą, a z różnych przyczyn nie mogły tego
zrobić w wyznaczonym terminie. Może to być także inny termin, po uzgodnieniu z księdzem. Chętnych
prosimy, aby się zgłaszali u księży.
2. W środę, 23.01., tradycyjnie modlimy się do Boga za przyczyną św. Ojca Pio, z ucałowaniem Jego relikwii.
Okazja do modlitwy już od 16.30.
3. Dziękujemy parafianom z ul. Szulgacza, za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary na kwiaty. W najbliższą
sobotę o tę posługę prosimy mieszkańców z ul. Wawrzyńskiej.
4. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE 21.01.-27.01.2013R.
Poniedziałek 21.01.13.
7.00 + Piotr Knapik- od ucz. pogrzebu
17.00 + Józefa Głogowska- od Łukasza Głodek z rodziną z Imielina
Wtorek 22.01.13.
7.00 + Władysława Łatak- od sąs.z ul. Słonimskiego i Wygoda
17.00 1) + Władysława Kaczka- od sąs. z Galla Anonima
2) + Franciszek i Alfreda Weseccy i rodzice z obu stron
Środa 23.01.13.
7.00 + Piotr Knapik- od sąs.z ul. Zelwerowicza
17.00 1) + Halina i Wacław Grzybek
2) + Józef Boba 4r.śm. i rodzice z obu stron- od żony z rodziną
Czwartek
24.01.13.
7.00 + Wanda Braska- od koleżanek
17.00 1) + Stanisław Kosiński- od Wilkoszów z 700-lecia
2) + Piotr Knapik- od Blinów
Piątek 25.01.13.
7.00 + Julian Żurawik i rodzice
17.00 1) + Władysława Knapik- od syna z rodziną
2) + Janina Karweta- od córki Stanisławy z rodziną
Sobota 26.01.13.
7.00 1) + Piotr Knapik- od cioci Braskowej z rodzina
2) + Wanda Braska- od ucz. pogrzebu
17.00 + Maria Obrzut- od syna z rodziną
Niedziela 27.01.13.
7.00 + Agnieszka i Franciszek Brożek- od wnuków i prawnuków
9.00 + Józefa Głogowska- od Plutów i Brózdów
11.00 + Anna Smalcerz- od męża z rodziną
15.00 + Weronika Żurawik 10r.śm.- od rodziny Żurawik
18.00 + Władysława Knapik- od wnuków Marka i Doroty z rodzinam
INTENCJE MSZALNE 28.01.- 03.02.2013R.
Poniedziałek 28.01.13.
7.00 + Piotr Knapik- od sąs. z ul. Zelwerowicza
17.00 + Stefania Wesecka 5r.śm.
Wtorek 29.01.13.
7.00 + Bożena Kawulok- od ucz. pogrzebu
17.00 1) + Stanisław Kosiński- od szwagierki Weseckiej z rodziną
2) + Władysława Łatak- od rodziny Bebak
Środa 30.01.13
7.00 + Stanisław Kosiński- od ucz. pogrzebu
17.00 1) + Janina Karweta- od córki Zofii z rodziną
2) + Jerzy Jakubecki 1r.śm.- od żony i córki z rodziną
Czwartek
31.01.13
7.00 + Tadeusz Ułanek- od Janiny Rak
17.00 1) + Władysława Kaczka- od Miterkowej z rodziną
2) + Piotr Knapik- od rodziny Żurawików
Piątek 01.02.13
7.00 + Maria Noszczyńska- od Herbutowej z rodziną
17.00 1) + Stanisława Banasik, syn Antoni i synowa Halina
2) + Władysława Łatak- od Barbary i Romana Płaza
Sobota 02.02.13.
7.00 + Maria i Roman Bożek- od syna z rodziną
9.00 + Anna Knapik 4r.śm. i Jan- od córki z dziećmi
11.00 + Piotr Knapik- od Helbinów i Blinów
17.00 + Stanisław Pluta i jego rodzice- od zony z rodziną
Niedziela 03.02.13
7.00 + Wanda Braska- od rodz. Trojan i Władysława Kuli
9.00 + Franciszek Wartała 5r.śm.- od zony i syna z rodzina
11.00 + Piotr Knapik- od koleżanek i kolegów ze SP nr 22
15.00 Chrzty
18.00 + Władysława Łatak- od Lucyny Kaczmarczyk z rodziną

