Nr

4(777)

2 0 1 8 R.

OD 22 DO 28 STYCZNIA
Redaguje zespół parafian. tel. Probostwa 275 14 09,
www.pawel.katowice.opoka.org.pl
e-mail infpawel@interia.pl

"Prawica Twoja wsławiła się mocą"
Pod tym hasłem zaczerpniętym z Księgi Wyjścia (15,6) od dziś do
25 stycznia obchodzony będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich
Kościołów i wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność chrześcijan.
Niewielu zapewne zdaje sobie sprawę, że Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan ma już ponad sto lat. Do oktawy modlitwy o jedność zachęcał już
papież Leon XIII, wyznaczając jej termin na czas między Wniebowstąpieniem
a Zesłaniem Ducha Świętego. W 1908 roku tydzień modlitwy w terminie styczniowym zaproponował ks. Paul Wattson, założyciel wspólnoty Franciszkanów
Pojednania, a w 1910 roku Oktawę Modlitw o Jedność przeniósł na styczeń
Pius X. Termin nie był przypadkowy. Rozpoczynała go pamiątka wstąpienia na
tron rzymski św. Piotra, obchodzona wówczas 18 stycznia, a kończyło święto
Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia). W takim terminie obchodzimy go do dziś.
W tych dniach, w świątyniach różnych wyznań w całym kraju odbywać się
będzie wspólne nabożeństwo ekumeniczne w świątyni jednego z siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) oraz w świątyniach Kościoła rzymskokatolickiego. Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia
Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań,
zapraszani są przedstawiciele bratnich
Kościołów. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych
jest gościnna wymiana kaznodziejów.
Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez
PRE i Kościół rzymskokatolicki, na nabożeństwa należy zapraszać nie tylko duchownych i wiernych bratnich Kościołów,
lecz również zachęcać wiernych własnego
Kościoła do udziału w nabożeństwach

w świątyniach i kaplicach Kościołów innej tradycji.
W tym roku Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw odbędzie
w 21 stycznia w prawosławnej cerkwi Św. Trójcy w Siedlcach. Homilię
wygłosi bp Krzysztof Nitkiewicz.
Kilka dni temu bp Nitkiewicz, nawiązując do tematu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan "Prawica Twoja wsławiła się mocą" zauważył, że pomaga on nam dostrzec Bożą interwencję, która rozprasza mroki zła, która zrywa kajdany niewoli. - To wpisuje się w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Mam nadzieję, że będziemy mogli
świętować niepodległość razem - powiedział bp Nitkiewicz.
"Dobrze by było, żeby centralne władze naszego państwa i Kościoła przewidziały jakieś formy ekumenicznego świętowania. Bo to stulecie
dotyczy wszystkich bez względu na wyznanie i poglądy" - wskazał przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu. Poinformował również o planowanym wspólnym nabożeństwie ekumenicznym w Warszawie, które odbędzie się 10 listopada.
Z kolei biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Jerzy
Samiec podkreślił, że wzajemne relacje muszą być zbudowane na miłości. - Jeżeli mówimy, że naśladujemy Jezusa, to on wzywa nas do tego,
żebyśmy siebie nawzajem kochali.
Natomiast ks. Doroteusz Sawicki
z prawosławnej Warszawskiej Katedry
Metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny wskazał, że ekumenizm to wyzwanie dla wszystkich chrześcijan i niezależnie od czasu, w którym żyją. - Każdy
czas będzie przynosił nowe problemy,
nowe zadania. Ekumenizm to jedność
w różnorodności - podkreślił. Dodał, że
Polska jest również jednością w różnorodności - narodowości, poglądów,
przekonań politycznych i aspiracji społecznych.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
● Zapraszam na Nieszpory niedzielne o godz. 1630.
● Do czwartku trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Włączmy
tę intencję do naszych modlitw.
● W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
● W ostatnią sobotę stycznia Archidiecezjalna Pielgrzymka Niesłyszących do Panewnik. Początek w Bazylice o godz. 1200.
● W przyszłą niedzielę w Panewnikach o godz. 1400 Adoracja Apostolstwa Chorych.
● Spowiedź św. codziennie przed Mszą św.
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:
• Nadajemy ton Europie
„Nie mam wątpliwości, że ostoją chrześcijaństwa w Europie jest Polska”
– przekonuje arcybiskup Tadeusz Wojda z Białegostoku
Ponadto w "Gościu":
• grób Heleny Kmieć, zamordowanej rok temu w Boliwii wolontariuszki
misyjnej, już stał się miejscem modlitwy nie tylko dla jej bliskich,
• jakim krajem jest Peru, które odwiedził papież Franciszek.
W Najnowszym "Małym Gościu":
• bezpłatny dodatek – płyta CD, a na niej hity z krążka zespołu Małe
TGD,
• plakat z Kamilem Stochem,
• co to właściwie jest dziecięca wiara?
● Kolekta zebrana w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na potrzeby
naszej parafii. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary.

INTENCJE MSZY św. od 22 do 28 stycznia 2018 r.
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
22 I
Poniedziałek
Wsp. św. Wincentego diakona
i męcz. oraz
św. Wincentego
Pallottiego, prezb.

g. 1800 - Do Opatrzności Boskiej i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Owczarek

23 I
Wtorek

g. 1800 - Za ++ teściów Agnieszkę i Jana Bieniek oraz syna Zygfryda

24 I
Środa

g. 800

Msza św. szkolna
- Za ++ Józefa i Marię Krzykalskich

Wsp. św. Franciszka Salezego,
bpa i dra

25 I
Czwartek

g. 1730 Adoracja Najświętszego Sakramentu
g. 1800 - Za + Wincentego Cygana w dniu urodzin

Święto
Nawrócenia
św. Pawła Ap.

26 I
Piątek

g. 1800 - Za + Herberta Pyka

Wsp. św. św. bpów
Tymoteusza
i Tytusa

27 I
Sobota
Wsp. św. Anieli
Merici

28 I
4. NIEDZIELA
ZWYKŁA

g. 1800 - Do Miłosierdzia Bożego, Matki Boskiej Częstochowskiej
i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Marty Skubacz z okazji
85 rocznicy urodzin
Te Deum
g. 630
g. 700
g. 1000
g. 1630
g. 1700

Godzinki ku czci Matki Bożej
- Za + Jana Czaja w rocznicę śmierci
- Za parafian
Nieszpory
Za + Małgorzatę Kłyk jako 30. dniowa

