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III  NIEDZIELA   ZWYKŁA

Pierwsze czytanie Iz 8, 23b – 9, 3

Psalm Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14

Drugie czytanie: 1 Kor 1, 10-13. 17

Ewangelia Mt 4, 12-23

...  abyście byli jednego ducha i jednej myśli

Pierwsze wieki istnienia Kościoła obfitowały w liczne spory dotyczące najbardziej
fundamentalnych  zagadnień  dogmatycznych  i  teologicznych.  Przyczyn  było  kilka.
Ewangelie  i  pisma  Nowego  Testamentu  nie  były  od  początku  znane  w  sposób
powszechny i szczegółowy. Do tego dochodziły różnice językowe i kulturowe pomiędzy
pierwszymi  chrześcijanami,  wywodzącymi  się  spośród  Żydów,  Greków,  Rzymian
i pozostałych  ludów  zamieszkujących  Imperium  Rzymskie.  Apostoł  Narodów,  św.
Paweł często ingerował w te spory, korygując błędne rozumienie nauk Jezusa. 

Pierwszy wielki podział Kościoła w 1054 roku, zwany wielką schizmą doprowadził
do zerwania  jedności  eucharystycznej  pomiędzy Rzymem i  Konstantynopolem.  Nie
wnikając w przyczyny rozłamu należy przyjąć fakt, że od tego roku datuje się podział
na Kościół rzymskokatolicki i prawosławny. Obecnie liczba wyznawców prawosławia to
ok.150 mln.  Prawie 500 lat później,  z inicjatywy niemieckiego mnicha Marcina Lutra
zapoczątkowany  został  kolejny  rozłam,  który  skutkował  powstaniem  wspólnot
protestanckich (luteranie, ewangelicy,  kalwini, anglikanie – tu przyczyną sprawczą był
król Anglii, oraz szereg mniejszych). Szacunkowa liczba protestantów wynosi dziś ok.
800 mln.  Kolejne podziały w Kościele rzymskokatolickim, już na dużo mniejszą skalę
nastąpiły po Soborze Watykańskim I (powstała wspólnota tzw. starokatolików) oraz po
Soborze Watykańskim II (lefebryści - Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa). 

Wszelkie rozłamy z pewnością nie są zamierzeniem Boga. Jezus, gdy modlił się
za  przyszłość  Kościoła,  prosił  Ojca:  ...[proszę]  za  tymi,  którzy  dzięki  ich  [uczniów]
słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie,
a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno
stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno ...(J 17,20-23). Nie
wystarczy odpowiedzieć na pytanie, czy pójść za Jezusem, ale jak za Nim pójść? Czy
swoją  własną  drogą?  Paweł  apostoł  rozstrzyga  dziś  tę  sprawę  bardzo  stanowczo:
jedność w Kościele  winna być  budowana wokół  Osoby i  dzieła  Jezusa Chrystusa!
Patrząc z tej perspektywy możemy zadać sobie pytanie, czy w naszych środowiskach
wprowadzamy jedność czy rozłam? 

Bibliografia: 
Ks. Jaśkowski J., Jednego ducha i jednej myśli,  



https://gaudiumetspes-blog.pl/index.php/2020/01/26/jednego-ducha-i-jednej-mysli/

Święty Tomasz z Akwinu

Urodził  się  w  1224  albo  1225  roku  w  zamku  Roccasecca  koło  Neapolu.  Pochodził  z
arystokratycznej rodziny – jego rodzicami byli hrabia Akwinu Landulf i Teodora Caracciolo.     

Naukę początkową odebrał w klasztorze benedyktyńskim na Monte Cassino, a w 1239
roku podjął studia w zakresie sztuk wyzwolonych w Neapolu. Nauczyciele byli zdziwieni jego
postępami, prześcignął wszystkich kolegów zarówno w nauce, jak i w ćwiczeniu cnoty. Tam
zapoznał się z niedawno założonym przez św. Dominika Zakonem Kaznodziejskim. Bez wiedzy
rodziców w 1243 roku wstąpił do dominikanów. Krok ten spotkał się z dezaprobatą rodziny,
która  wszelkimi  sposobami  usiłowała  skłonić  go  do  opuszczenia  zakonu.  Źródła  mówią  o
uwięzieniu go przez braci, próbie skuszenia go kobietą lekkich obyczajów, a także wysłaniu do
niego siostry Marotty, do której Święty tak przemówił, że sama wstąpiła do benedyktynek. Św.
Tomasz z Akwinu został wysłany przez przełożonych na studia do Paryża, a następnie w roku
1248 do Kolonii, gdzie wykładał na tamtejszym uniwersytecie głośny uczony dominikański, św.
Albert Wielki. Koledzy przezywali św. Tomasza „głuchym wołem” z powodu cichego kroku i
olbrzymiej  postury;  w gruncie  rzeczy należał  do  bardzo zdolnych studentów.  Po chlubnym
ukończeniu studiów, św. Tomasz został wysłany przez przełożonych do Paryża, aby na Sorbonie
wykładał teologię. Wszystkich zadziwiał jasnością wykładów, wymową oraz głębią. Stworzył
własną metodę, w której najpierw wysuwał trudności i argumenty przeciw danej prawdzie, a
potem je zbijał kolejno i dawał pełny wykład. 

W Paryżu zaszczycał  go przyjaźnią król,  św. Ludwik,  który często zapraszał  go na obiady.
Wskutek intryg,  które  przeciwnicy dominikanów rozbudzili  na Sorbonie,  po siedmiu latach
wrócił do Włoch. W 1260 roku podczas kapituły generalnej został mianowany kaznodzieją. W
1261  roku  został  wezwany  przez  papieża  Urbana  IV  do  Rzymu,  aby  nauczał  na  dworze
papieskim.  Czynił  to  do  1265  roku.  Św.  Tomasz  stanowczo  uchylał  się  od  przyjęcia
jakiejkolwiek godności kościelnej. Papież Klemens IV ofiarował mu arcybiskupstwo Neapolu,
ale i  tę  propozycję odrzucił.  Na przestrzeni  lat  1265-1267 uczył w szkole swego zakonu w
Rzymie, a w latach 1267-1268 przebywał we Viterbo jako kaznodzieja papieski. Kiedy ucichła
burza w Paryżu, ponownie został wysłany przez przełożonych do Paryża, jako czołowy teolog
zakonu. Nauczał tam w latach 1269-1272. Następnie powrócił do Włoch, aby w latach 1272-
1274 wykładać na uniwersytecie w Neapolu. W tym czasie kapituła generalna zobowiązała go,
aby zorganizował teologiczne studium generale dla zakonu. Na miejsce tych studiów Święty
upatrzył sobie Neapol. W 1274 roku papież bł. Grzegorz X zwołał sobór powszechny w Lyonie,
który znany jest pod nazwą Sobór Lyoński II. 

Święty Tomasz z Akwinu umarł w drodze po krótkiej chorobie. Zmarł we Fossanuova dnia 7
marca 1274 roku.

Tomasz z Akwinu został kanonizowany w 1323 roku przez papieża Jana XXII. W 1567 roku
został ogłoszony doktorem Kościoła.

Św. Tomasz z Akwinu był nazywany „największym świętym wśród uczonych i największym
uczonym pośród świętych”. Był teologiem i filozofem, człowiekiem niezwykłej dobroci serca,
głębokiej pobożności i świętości życia. Jego spuścizna literacka jest olbrzymia. Niewiarygodne,
że wśród tak wielu zajęć napisał dziesiątki tomów

W 1880 roku św. Tomasz z Akwinu został ogłoszony przez papieża Leona XIII patronem szkół
katolickich. Tomasz jest przede wszystkim patronem małżeństw, ale jest także patronem dwóch
krajów (Indii  i  Portugalii)  oraz  opiekunem teologów, kamieniarzy,  murarzy,  stolarzy,  cieśli,
geodetów, budowniczych i architektów. 

Wierni modlą się do niego w chwilach zwątpienia.
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1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Słowa Bożego.

2. We wtorek po Mszy św. o godz. 15.00  Wspólnota Miłosierdzia Bożego zaprasza wszystkich
chętnych na godz. 15.40 do salki na plebanii na kolejny film. 

3. W  środę  Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  po Mszy św. o godz. 7.30
i 15.00.

4. Wizyta duszpasterska w tym tygodniu według następującego porządku: 
-w poniedziałek 23 stycznia: ul. Herberta 7 i ul. Kisielewskiego;
-we wtorek 24 stycznia : ul. Legionów 100;
-w środę 25 stycznia: ul. Legionów 102 ABCD;
-w czwartek 26 stycznia: ul. Legionów 107 A-K;

        -w piątek 27 stuczni: ul. Legionów 107 L-S;
-w sobotę 28 stycznia: ul. Legionów 109-117.

Kolędę  rozpoczynamy  o  godz.  16.00  a  w  sobotę  o  godz.  15.00.  Wizytę  duszpasterską
kończymy w naszej parafii w następny poniedziałek. Od następnego wtorku przez kolejne
dni  kolęda  dodatkowa.  Kto  z  różnych  przyczyn  nie  mógł  przyjąć  kapłana
z błogosławieństwem w wyznaczonym czasie  może  zgłosić  się  po  Mszy  św.  w zakrystii
i umówić termin przybycia kapłana.

5. Biuro parafialne w okresie kolędy  czynne będzie w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
od  godz.  9.00  -  10.00  a  w  sprawach  pilnych  prosimy  kontaktować  się  także  po
popołudniowej Mszy św. 

6. W okresie kolędy do najbliższego piątku włącznie Msze św. wieczorne będą odprawiane o
godz. 15.00. W sobotę i niedzielę o godz. 18.00.

7. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym będziemy przeżywać:
1. we wtorek – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora K-ła;
2. w środę – święto nawrócenia św. Pawła, Apostoła;
3. w czwartek – wspomnienie św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa;
4. w sobotę– wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, doktora Kościoła;

8. Msza św. w intencji wspólnoty Żywego Różańca Świętego w sobotę  o godz. 7.30. O godz.
7.00 różaniec a po Eucharystii wymiana tajemnic różańcowych. 

9. W  dniu  dzisiejszym   taca  inwestycyjna  przeznaczona  jest  na  remont  plebanii.  Za
zrozumienie i wszelkie ofiary, także te przesyłane na konto parafialne składamy serdeczne
Bóg zapłać! 

10. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej  - Gościa Niedzielnego  i  Niedzieli oraz naszej
parafialnej gazetki Miłosierdzie. Prasę można nabyć przy wyjściu z kościoła.

11.W  minionym tygodniu odeszła  do wieczności nasza Parafianka : śp. Alfreda Tomczak l. 96
z ul. Powstania Śląskiego. Ją i wszystkich naszych zmarłych polećmy Miłosierdziu Bożemu.
Wieczny odpoczynek …

Wszystkim życzymy radosnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

                                        Szczęść Boże!



I N T E N C J E   M S Z A L N E  22.01 – 29.01.2023 R.

Dzień Godz Intencja
Niedziela

22.01. 
  7.00 +Marian Minikowski (greg.9)
  8.30 +Zygmunt – 4 rocz. śmierci oraz ++rodzice z obojga stron
10.00 Suma – za Parafian
11.30 +Jadwiga, Michał, +Bonifacy i +Henryk Brdys
13.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 +Maria Kadzińska – w miesiąc po śmierci

  
Poniedziałek

23.01

7.30 +Alina i +Stefan oraz +Andrzej i +Zofia
15.00 +Marian Minikowski (greg.10)

Wtorek
24.01

7.30 +Andrzej Gula - 4 rocz. śmierci oraz ++z rodziny
15.00 +Marian Minikowski (greg.11)

Środa
25.01.

  7.30 +Marian Minikowski (greg.12)
15.00 Zbiorowa: 1) O dar wybaczenia i pojednania w rodzinie: 2)

+Helena Marciniak -3 r. śm. oraz ++rodzice: Stanisława (ona)
i  Czesław;  3)  +  Gerard  Marciński  -18  r.  śm.;  4)  Babcie  i
dziadkowie z obojga stron

Czwartek
26.01.

  7.30 +Marian Minikowski (greg.13)
15.00 +Irena Loroch

Piątek
27.01.

  7.30 +Marianna i +Franciszek Petta
15.00 +Marian Minikowski (greg.14)

Sobota
28.01.

  7.30 W intencji Wspólnoty Żywego Różańca Świętego
  7.30 +Marian Minikowski (greg.15)
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski dla 

Barbary i Adama Dubynów z okazji 50-lecia ślubu
Niedziela

29.01. 
 7.00 +Marian Minikowski (greg.16)
  8.30 +Jan Murawski – 17 rocz. śmierci
10.00 Suma za Parafian
11.30 +Genowefa Nowocińska – 21 rocz. śm. oraz +Władysław (on) 

i Sylwia
13.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące /Chrzest św.: Viktoria Teetzen
18.00 +Jerzy Miętki –w rocz. urodzin oraz o Boże błog. dla całej 

rodziny Miętkich
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