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Według ostatniego spisu powszechnego, Tatarów w Polsce jest około pół tysiąca, 

gdyż tylko tyle osób zadeklarowało tę narodowość. Przedstawiciele Związku Muzuł-

mańskiego szacują, że w Polsce jest około 5 tysięcy wyznawców islamu pochodzenia 

tatarskiego, skupionych w Muzułmańskim Związku Religijnym. Liczbę wszystkich wy-

znawców islamu w Polsce ocenia się na 20-25 tys. osób.  

 

Pod hasłem „Ku prawdziwemu braterstwu między muzułmanami 

i chrześcijanami” 26 stycznia w Kościele katolickim w Polsce obcho-

dzony będzie XV Dzień Islamu.  

 
Przesłanie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do muzułmanów na koniec 

miesiąca Ramadan w 2014 r. nosi tytuł „Ku prawdziwemu braterstwu między muzuł-

manami i chrześcijanami” i jest hasłem tegorocznego Dnia Islamu w Kościele katolic-

kim w Polsce. Przewodniczący PRDM kard. Jean-Louis Tauran zachęca w nim do 

podjęcia wspólnego wysiłku budowania pokoju i pojednania zwłaszcza tam, gdzie 

chrześcijanie i muzułmanie wspólnie cierpią z powodu okrucieństw wojny. „Oby nasza 

przyjaźń zawsze inspirowała nas do współpracy w mądrym i roztropnym stawianiu 

czoła tym licznym wyzwaniom. W ten sposób przyczynimy się do zmniejszenia napięć 

i konfliktów oraz do rozwijania dobra wspólnego. Pokażmy również, że religie mogą 

być źródłem zgody z pożytkiem dla całego społeczeństwa” – pisze kard. Tauran. Za-

chęca, by modlitwa, pojednanie, sprawiedliwość, pokój i rozwój pozostały naszymi 

priorytetami dla pomyślności i dobra całej rodziny ludzkiej. 

Ogólnopolskie obchody Dnia Islamu, będą miały miejsce, jak co roku, w Warszawie. 

26 stycznia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się sesja 

naukowa i jubileuszowa. Spotkanie rozpocznie o godzinie 11.00 bp Romuald Kamiń-

ski, przewodniczący Komitetu KEP ds. dialogu z religiami niechrześcijańskimi. Na-

stępnie przedstawiciele obydwu religii czytać będą Pismo Święte i Koran, modlić się 

i dyskutować. 



 W trakcie sesji naukowej dr Artur Konopacki (Uniwersytet w Białymstoku, 

RWKM) wygłosi referat pt. „Muzułmanie w Polsce – ostatnie wydarzenia. Status 

prawny a zdarzenia ksenofobiczne”. Bogusław Zagórski (Collegium Civitas, RWKM) 

zabierze zaś głos na temat „Kalifat – ISIS – państwo muzułmańskie?”, a dr Agata S. 

Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski, RWKM) opowie o „Muzułmańskich reakcjach 

na tzw. Islamskie Państwo”. 

W ramach sesji jubileuszowej ks. dr Adam Wąs SVD (KUL, RWKM) podsumuje 15 

lat Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce w nawiązaniu do nauczania Soboru 

Watykańskiego II. Następnie J.E. Mufti Tomasz Miśkiewicz omówi recepcję Dnia Is-

lamu w Kościele katolickim w Polsce wśród muzułmanów. Dr Mariola Kozubek 

(Uniwersytet Śląski, RWKM) oraz przedstawiciel muzułmanów ze Śląska przedsta-

wią doświadczenia i rezultaty obchodów Dnia Islamu w Katowicach. 

Na zakończenie spotkania zaplanowana jest Liturgia Słowa, modlitwa oraz przeka-

zanie znaku pokoju. Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest 

od 2001 roku. Ustanowiono go decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako dzień mo-

dlitw poświęcony islamowi. Organizację ogólnopolskich obchodów powierzono Ra-

dzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Nie-

chrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP. Współpracuje z nimi Insty-

tut Dialogu Kultury i Religii UKSW i Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów istnieje od 13 czerwca 1997 roku. Powoła-

no ją podczas międzyreligijnego spotkania w ramach „Dni Tatarów w Warszawie”. 

Współprzewodniczącą ze strony katolickiej jest dr Agata Skowron-Nalborczyk, 

współprzewodniczącym ze strony muzułmańskiej – Andrzej Saramowicz. 

 

Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi działa w ramach Rady do Spraw 

Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski. Pierwszym przewodniczącym Ko-

mitetu był bp Tadeusz Pikus. Od 2007 roku jest nim bp Romuald Kamiński biskup 

pomocniczy z Ełku. 

 

 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

•Zapraszam na Nieszpory niedzielne o godz. 1630. 

•Dzisiaj o godz. 1300 dodatkowa kolęda. 

•Dzisiaj - coroczna Adoracja Apostolstwa Chorych w Panewnikach o godz. 1400. 

•Jutro odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii.  
•W poniedziałek przypada Dzień Islamu w Kościele katolickim. 

•W środę od godz. 730 Spowiedź święta dla dzieci szkolnych. O godz. 800 Msza św. 
szkolna.  

•W czwartek Adoracja Przenajświętszego Sakramentu po porannej Mszy św.. Spo-
wiedź św. dla gimnazjalistów o godz. 1730. 

•W czwartek w czasie wieczornej Mszy św. poświęcę świece dzieciom przygotowu-
jącym się do I Komunii św. 

•W ostatnią sobotę stycznia Archidiecezjalna Pielgrzymka Niesłyszących do Panew-
nik. Początek w Bazylice o godz. 1200.  

•Spotkanie dla osób żyjących w stanie wolnym: kawalerów i panien w wieku 25 - 55 
lat odbędzie się w niedzielę 1 lutego o godz. 1830 w salce Domu Parafialnego przy 
Kościele MB Częstochowskiej w Knurowie. 

•Codziennie przed Mszą św. Spowiedź św. dla dorosłych. 

•W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
Czym jest i jak działa tzw. pigułka „dzień po”, o której zrobiło się głośno za sprawą 
ministerstwa zdrowia, które planuje dopuścić ją do sprzedaży bez recepty. O tzw. pi-
gułce dzień po, nazywanej też antykoncepcją postkoitalną, awaryjną czy tabletką 
„ostatniej szansy” – zrobiło się w ostatnich dniach głośno. Wszystko za sprawą Ko-
misji Europejskiej, która pastylkę o wdzięcznej nazwie ellaOna, dopuściła do sprze-
daży w krajach Unii bez recepty. Ministerstwo Zdrowia najpierw uznało, że Polska 
pozostanie przy sprzedaży tabletek na receptę, by po kilku dniach zmienić zdanie. 
Ponadto w Gościu 
- jeszcze nigdy w historii tyle osób nie uczestniczyło w jednej Mszy św. W Euchary-
stii odprawianej przez papieża Franciszka na Filipinach modliło się ponad 6 milionów 
ludzi – wśród nich byli dziennikarze „Gościa Niedzielnego”. 
- dodatek specjalny o tragicznej i do tej pory mało znanej historii mieszkańców Gór-
nego Śląska – zaraz po wojnie  
Sowieci wywieźli na Wschód kilkadziesiąt tysięcy Górnoślązaków. 
W Małym Gościu Niedzielnym 
- Głośna, szybka i biblijna „Petarda”. W najnowszym numerze „Małego Gościa Nie-
dzielnego” najnowsza płyta „Arki Noego”. 

•Kolektę w przyszłą niedzielę, przeznaczoną na pokrycie kosztów remontu dachu 
zbiorą przedstawiciele Rady Duszpasterskiej. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 
 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 26 stycznia do 1 lutego 2015 r. 

26 I 
Poniedziałek 

Wsp. św. św. 

bpów Tymote-

usza i Tytusa 

g. 1800 Koncelebra 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  

o dalszą Opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Klopek                                     

- Za + Romana Olesz w 10. rocznicę śmierci 

27 I 

Wtorek 
Wsp. bł. Jerzego  

Matulewicza 

g. 700 

g. 1800 

- Za + dziadka Jana Ciecior w dniu urodzin oraz ++ z rodziny  

- Za + Dorotę Jeglinka i Helenę Winszczyk 

28 I 

Środa 
Wsp. św. Tomasza 

z Akwinu 

g. 700 

g. 800 

- Z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla chrześniaków 

Msza św. szkolna 

- Za + Andrzeja Michałowskiego od Marii, Bolesława i Łukasza Do-

brzyńskich z Ochotnicy Górnej 

29 I 

Czwartek-
Wsp. św. Anieli 

Merici 

g. 700 

 
 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Józefa i Marcelinę Fojt, 4 siostry, 3 braci oraz 

Zygmunta Połap  

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą Opiekę Bożą  

i zdrowie dla Michała Owczarka z okazji 60. rocznicy urodzin oraz 

o błogosławieństwo Boże dla rodziny                          Te Deum  

30 I 

Piątek 
 

g. 700 

 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o dalszą Opiekę Bożą i zdrowie 

dla Jana z okazji urodzin oraz dla żony Alicji 

- Za + Helenę Cudok w rocznicę śmierci 

31 I 

Sobota 
Wsp. św. Jana 

Bosko prezbitera 

g. 700 

g. 1800 

- W intencji rodziny Binkiewicz 

- Za + Kazimierza Mucha w 6. rocznicę śmierci 

 

1 II 
 

4. NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Jana Czaja w rocznicę śmierci 

- Za + Oskara Kwil w dniu urodzin 

Nieszpory 

- Za ++ rodziców Jana i Agnieszkę Bieniek oraz syna Zygfryda 


