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Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Z okazji imienin 

SIOSTRY MAŁGORZATY 
FRYDRYK  CR

 składamy najserdeczniejsze 
życzenia
 zdrowia, 

Bożego błogosławieństwa 
na każdy dzień życia,

 siły potrzebnej na drodze 
powołania zakonnego 

oraz dużo uśmiechu i życzliwości od spotkanych                
na codziennej drodze ludzi.

Wszystkim Księżom i Braciom Pallotynom 
w Dniu Ich Święta życzymy: 

by każdego dnia na nowo spełniali 
charyzmat i posłannictwo Św. Wincentego Pallottiego,

 by ich serca przepełniała miłość i łaska Boża oraz by swą siłę
 czerpali nieustannie ze źródła, którym jest Eucharystia. 

II       NIEDZIELA ZWYKŁA 

Ewangelia:  J 1,35-42

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. 
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą 
za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? 

     Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? 

     Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. 
Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat 
Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy: Chrystusa. 
I przyprowadził go do Jezusa.  A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się 
nazywał Kefas, to znaczy: Piotr.

NASZYM WSPÓŁREDAKTORKOM 

Agnieszce Kołodziejskiej 

        oraz Agnieszce Dobrowolskiej 

z okazji zbliżających się imienin 
życzymy dużo zdrowia, radości, Bożego 

błogosławieństwa na każdy dzień, 
opieki Matki Bożej, 

spełnienia marzeń oraz uśmiechu 
na każdy dzień życia.
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Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
Ekumenizm to ruch, który dąży do zjednoczenia chrześcijan w jednym Kościele Chrystusowym, przy 

zachowaniu pluralizmu teologicznego i wyznaniowego. Dzisiaj coraz rzadziej przypomina się teoretyczny 
podział ekumenizmu na naukowy, praktyczny i duchowy. Dialogom teologicznym towarzyszy przecież nieustannie 
modlitwa i przekonanie, że jedność, do jakiej dążą podzieleni chrześcijanie jest darem Boga. Wspólne inicjatywy 
podejmowane przez chrześcijan na płaszczyźnie duszpasterskiej, kulturowej i społecznej mają swoje źródło 
w przeżywaniu tego wszystkiego, co łączy uczniów Chrystusa. Na drodze do jedności niepodważalny jest jednak 
prymat ekumenizmu duchowego, szczególnie modlitwy. Około roku 1740 w Szkocji rozpoczął działalność 
ruch zielonoświątkowy, propagujący modlitwę w kościołach chrześcijańskich za siebie nawzajem.

W 1964 r. Sobór Watykański II wydał Dekret o ekumenizmie, w którym podkreślił, iż sercem ruchu ekumenicznego 
jest modlitwa. Dekret zachęca jednocześnie do praktyki Tygodnia Modlitw. W 1966 r. Komisja „Wiara i Porządek” oraz 
Sekretariat ds. Promowania Jedności Chrześcijan (obecnie Papieska Rada ds. Promowania Jedności Chrześcijan) 
rozpoczynają wspólne przygotowywanie tekstów Tygodnia Modlitw.

Ostatecznie czas Tygodnia Modlitw ustalono na dni od 18-25 stycznia - czas ten kończy pamiątka 
nawrócenia się św. Pawła (25 stycznia). Symbol jest bardzo wymowny. Nawraca się nagle, rzucony na ziemię 
łaską Bożą, największy wróg chrześcijaństwa u bram miasta, w którym miał za zadanie aresztować i więzić 
chrześcijan.

Nie można zrozumieć Kościoła bez Chrystusa i Kościół sam może siebie rozumieć jedynie wpatrując się w 
Chrystusa. Chrystus, który go założył, daje mu życie i przekazuje mu istnienie. Chrystus jest jego skarbem, ale 
Kościół nie posiada Go chowając w skarbcu. Kościół ma służyć Królestwu, które głosił Jezus. Kościół ma głosić 
zbawienie w Jezusie i przekazywać to życie, które od Niego otrzymał, w swoich sakramentach.

Jako katolicy powinniśmy więc szukać tego, czym są owe „pierwiastki prawdy i uświęcenia” obecne w 
innych chrześcijańskich wyznaniach, a nawet w innych religiach. Te elementy mogą nam już teraz pomóc, 
abyśmy pozostawali we wzajemnej łączności, a zamiast podkreślania tego, co dzieli, winniśmy podkreślać to, 
co nas łączy.

Dzień Babci i Dziadka 
 

   21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka. To jest dobra okazja, by  przypomnieć sobie 
o osobach, którym często zawdzięczamy większość rozkoszy dzieciństwa. Tego dnia pamiętamy o złożeniu im 
życzeń. Przecież wnuczęta to dla nich największy skarb i radość. U Babci zawsze jest przyjemnie, ciepło i miło, 
można z nią porozmawiać zawsze na każdy temat.  Babunia jest to osoba pierwsza zaraz  po mamie więc dla 
każdego dziecka osoba wyjątkowa. Nasze kochane babcie słyną z wyjątkowego talentu kulinarnego, (ciasta, 
pszekąski itp). Ja osobiście: sernika, rosołu i kotlecików babci nie zamieniłabym na żadne danie z restauracji, 

ten niepowtarzalny smak możemy spotkać tylko u babci ponieważ wkłada w to całe serce  żeby nam wnukom 
smakowało. Z Dziadkiem natomiast można porozmawiać o dawnych czasach, które znane są nam tylko z 

kart książek historycznych. Dla Dziadków zawsze jesteśmy najważniejsi. Cierpliwość, wyrozumiałość, dobroć, 
miłość, i ogromne doświadczenie życiowe to znak rozpoznawczy każdego dziadziusia.                                         
           Katarzyna Langowska

Wszystkim Babciom i Dziadkom
 w Dniu Waszego Święta, 
składamy gorące życzenia,

dużo zdrowia, pogody ducha i radości w życiu. 
Niech Pan Was błogosławi i udziela wam 

potrzebnych łaski na każdy dzień
a Maryja miała w swej opiece
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Wincenty Pallotti
Żył w latach 1795 – 1850. Urodził się dnia 21 kwietnia 1795 roku, w Rzymie, 

w pobliżu Watykanu, jako trzecie z dziesięciorga dzieci Magdaleny i Piotra 
Pawła Pallottich.

Wincenty w szóstym roku życia rozpoczął naukę w szkole powszechnej. 
Po ukończeniu szkoły usiłował wstąpić do zakonu kapucynów. Rodzice jego 
byli dobrodziejami tego zakonu; matka, która zmarła w 1827 r., spoczywa w 
kościele kapucynów na Via Veneto. Jednakże za radą spowiednika, ze względu 
na stan zdrowia, zrezygnował z pragnienia życia w zakonie, ale nigdy nie 
zrezygnował z myśli o kapłaństwie.

 Widząc jasno swoją drogę życia, Wincenty, jesienią 1807 r., rozpoczął naukę 
w Kolegium Rzymskim. Uczelnię tę ukończył w 1813 r., przyjmując święcenia 
niższe w 1811 r. Od jesieni 1814 r. Pallotti studiował filozofię i teologię na 
uniwersytecie rzymskim Sapienza, uczęszczając równocześnie na wykłady z 
nauk przyrodniczych, wyższej matematyki, historii i prawa. Jednocześnie 

prowadził w tych latach głębokie życie wewnętrzne, o czym świadczy jego dziennik duchowy. Stać się 
świętym księdzem było dla niego sprawą nieskończenie ważniejszą, niż być księdzem uczonym. 
Święcenia wyższe poprzedzające kapłaństwo otrzymał w Bazylice na Lateranie w Rzymie. Dnia 16 maja 
1818 r. w tej samej świątyni przyjął upragnione święcenia kapłańskie. Następnego dnia odprawił pierwszą 
Mszę św. w kościele del Gesu we Frascati.

Dnia 15 lipca 1818 r. Pallotti ukończył studia uniwersyteckie, uzyskując doktoraty z filozofii i teologii.
Życie kapłańskie Wincentego odznaczało się dwiema cechami: skupieniem i aktywnością. Gdy się modlił, 
oddawał świat Bogu, gdy szedł ulicą, niósł Boga światu.

Pierwszy rok kapłaństwa Pallotti poświęcił głównie młodzieży, wśród której pracował już podczas 
studiów, niosąc jej pomoc duchową i materialną. A kontynuacją pracy dla młodzieży było przyjęcie 
przez ks. Pallottiego w 1819 r. na okres dziesięciu lat stanowiska korepetytora na uniwersytecie Sapienza. 
Od roku 1829 przez trzynaście lat był ojcem duchownym Seminarium Rzymskiego. Pod koniec 1834 r. 
został mianowany rektorem kościoła Santo Spirito przy Via Giulia. Funkcję tę pełnił do lutego 1846 r. Tu 
założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, zatwierdzone 11 lipca 1835 r. przez papieża Grzegorza XVI.

Od 6 stycznia 1836 r. urządzał uroczystości Oktawy Epifanii jako wyraz jedności i powszechności 
Kościoła. W roku 1837 zaczął starania o założenie Kolegium Misyjnego oraz sierocińca dla dzieci i 
młodzieży żeńskiej, który stał się okazją do powstania Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego. 
Mimo przepracowania i choroby przyjął w 1842 roku nominację na duszpasterza wojskowego w 
Rzymie, a w dwa lata później kapelanię szpitala Cento Preti. Ważnym momentem w życiu ks. Pallottiego 
było przekazanie mu w 1844 r. przez Stolicę Apostolską dla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
pofranciszkańskiego kościoła i klasztoru San Salvatore in Onda przy Via Pettinari, gdzie do dzisiaj znajduje 
się Zarząd Generalny Stowarzyszenia. Całe swoje życie kapłańskie poświęcił na ożywianie chrześcijańskiej 
wiary wśród ochrzczonych. Jego gorliwość o Królestwo Boże przynaglała go do szerzenia i popierania 
współpracy między duchownymi, zakonnikami i świeckimi.

Ks. Wincenty Pallotti zmarł w opinii świętości,  w Rzymie, 22 stycznia 1850 r. Sto lat później, 2 stycznia 
1950 roku papież Pius XII zaliczył go do grona błogosławionych. Jego ciało, które nie uległo rozkładowi, 
zostało złożone w kryształowym sarkofagu pod mensą głównego ołtarza w kościele San Salvatore in 
Onda w Rzymie. Papież Jan XXIII w dniu 20 stycznia 1963 roku podczas trwania Soboru Watykańskiego 
II, ogłosił błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym jako Apostoła Rzymu i patrona Apostolatu 
Ludzi Świeckich. Święty Wincenty został też patronem Papieskiego Związku Misyjnego Księży.

Opr. Piotr Dyjo
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iINFORMACJE
1. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, 
podhasłem: „Aby byli jedno w Twoim ręku”. Sprawę jedności wszystkich 
Chrześcijan polecamy pamięci modlitewnej.
2. Również dzisiaj obchodzimy zewnętrzną Uroczystość Świętego 
Wincentego Pallottiego – założyciele Zjednoczenia i Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego, Księży Pallotynów, którzy pracują w 
naszej parafii. Serdecznie wszystkich zapraszamy na uroczystą Mszę
Świętą na godz. 1300; by wspólnie dziękować dobremu Bogu za dar 
Osoby Świętego Wincentego i Jego duchowych Synów i Córek. W 
naszej parafii jest to dzień dziękczynienia za wszystkie Pallotyńskie
Misje – homilie głosi przedstawiciel Sekretariatu Misyjnego ks. 
Andrzej Mucha SAC, po wszystkich Mszach Świętych zbierane są 
ofiary do puszek na Pallotyńskie Misje.
3. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji 
Siostry Małgorzaty – Zmartwychwstanki – z okazji jej imienin. 
Solenizantkę polecamy modlitewnej pamięci.
4. Dzisiaj o godz. 1700 Nabożeństwo o jedność Chrześcijan.
5. Na Mszę Świętą o godz. 1800 zapraszamy rodziców kapłanów, 
alumnów i sióstr zakonnych pochodzących z naszej parafii. Po mszy
Świętej wspólnotowe spotkanie.
6. Od poniedziałku w naszym województwie rozpoczynają się ferie 
zimowe dla dzieci. Zwracamy się z serdeczną prośbą do rodziców i 
opiekunów, aby zrobić wszystko by ten czas odpoczynku nie stał się 
czasem odpoczynku od Pana Boga.
7. We czwartek 22 stycznia przypada uroczystość Świętego 
Wincentego Pallottiego – po każdej Mszy Świętej będzie możliwość 
ucałowania relikwii Świętego Wincentego. Msze Święte tego dnia o 
godz. 630, 700, 800, 1800.
8. Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaprasza 
do wzięcia udziału w nocnym czuwaniu na Jasnej Górze. Wyjazd 
do Częstochowy sprzed naszego kościoła w niedzielę 1 lutego o 
godz. 1500, powrót 2 lutego około godz. 630. Koszt wyjazdu 30 zł. 
Szczegółowe informacje zostały podane w gazetce parafialnej.

Ochrzczeni zostali

04.01.2009
Filip Charzewski

11.01.2009
Stanisław Warso

Związek małżeński 
zawarli

03.01.2009
 Katarzyna Dąbrowska i Dawid Gac

10.01.2009
Karolina Słomka i Norbert Liziniewicz

Odeszli do Pana

Dionizy Jakubowska (l 85) 
– 31.12.2008

Zofia Niewiadomska (l 84)
– 02.01.2009

Marian Gaworski (l66) 
– 07.01.2009

Adam Lech (l 87) – 09.01.2009
Romualda Leszczyńska (l80) 

– 07.01.2009
Teresa Grobicka (l73) 

– 12.01.2009

PORZĄDEK WIZYTY      
DUSZPASTERSKIEJ:

PONIEDZIAŁEK 19 STYCZNIA 
OD GODZ. 1430

Świętokrzyska 15, 17, 21

WTOREK 20 STYCZNIA 
OD GODZ. 1430

Jana Pawła II 2, 4; Cisowa 1, 3, 5, 7

Wszystkich, którzy chcieliby 
przyjąć Kapłana z Wizytą 

Duszpasterską, a z różnych 
powodów nie mogli tego uczynić 

w wyznaczonym terminie, 
prosimy o zgłoszenie osobiste 
bądź telefoniczne do wtorku 

włącznie. Wszystkich zgłoszonych 
odwiedzimy w środę 21 stycznia.

NOCNE SPOTKANIE Z MATKĄ

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Nocnym Czuwaniu na Jasnej 

Górze – zaprasza Wspólnota  Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wyjazd do Częstochowy sprzed naszego kościoła w niedzielę 1 lutego o 

godz. 1500, powrót w poniedziałek 2 lutego około godz. 630.

 Koszt wyjazdu 30 zł. Zapisy telefonu (048) 363-38-09


