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Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego 
i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność 
Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście 
Jego Syna. W gronie tych osób – obok Maryi, Józefa 
i Jana Chrzciciela – miejsce szczególne zajmuje Izajasz. 
Jego Księgę Kościół czyta przez większość dni Adwentu, 
a czasem jest ona nawet nazywana „Piątą Ewangelią”.  
Już św. Hieronim twierdził, że Izajasz opowiada o Me-
sjaszu w taki sposób, jak gdyby opisywał wydarzenia, 
które już miały miejsce, a nie jak te, które miały nastą-
pić po kilku wiekach. Kim był Izajasz? Ze względu na 
wielką spuściznę literacką oraz na doniosłość swej teo-
logii i proroctw mesjańskich zajmuje pierwsze miejsce 
wśród proroków. Pochodził ze znakomitej rodziny jero-
zolimskiej, może nawet spokrewnionej z rodziną kró-
lewską. Urodził się około 765 r. przed Chr. Obdarzony 
wielkimi zaletami ducha, inteligencją i silną wolą, od-
wagą i stanowczością, zdobył wszechstronne wykształ-
cenie i odznaczał się głęboką kulturą duchową. Bóg 
powołał go na proroka we wspaniałej wizji w świątyni 
(739 r.). Spełniał tę misję ponad 40 lat. Żydowska trady-
cja podaje, że poniósł śmierć męczeńską za bezbożnego 
króla Manassesa. Izajasz był żonaty i miał dwóch sy-
nów, którym z rozkazu Boga nadał imiona symboliczne, 
mające sens zapowiedzi proroczych. Wiele prawd na-
uki objawionej w Nowym Testamencie ma swój począ-
tek już w Księdze Izajasza, np. nauka o Słowie Bożym 
i odkupieniu ludzkości przez ekspiacyjną śmierć Me-
sjasza, nauka o konieczności łaski Bożej do dobrego 
i o usprawiedliwieniu z wiary przez łaskę, nauka o przy-
miotach Boga, zwłaszcza o Jego sprawiedliwości i świę-

tości. Żaden inny prorok nie przedstawił 
tak dokładnie osoby Mesjasza i powszech-
nego charakteru Jego królestwa jak Izajasz. 
Według jego proroctw Mesjasz – „Emma-
nuel” (Bóg z nami) – narodzi się z Dziewicy, 
otrzyma imię wyrażające Jego naturę i mi-
sję: Prawdziwy Doradca, Bóg Mocny, Od-
wieczny Ojciec, Książe Pokoju, będzie jako 
potomek Dawida królem, sprawiedliwym 
i pełnym darów Pana. Pieśni o Słudze Pań-
skim dopełniają obrazu Mesjasza: będzie 

On pokornym głosicielem prawdy, świa-
tłością i przymierzem dla narodów oraz 
prawodawcą, ale nade wszystko będzie 
prorokiem-męczennikiem, który swoimi 
cierpieniami i śmiercią zastępczą zadość-
uczyni Bogu za grzechy ludzi, pojedna ich 
z Bogiem, a stawszy się ich Zbawicielem, 
uzyska wieczną chwałę dla siebie i dla nich.
Warto w Adwencie, słuchając proroka Izaja-
sza, ponownie uświadomić sobie rolę pro-
roków, którzy i dziś głoszą nam zbawienie.

Prorocy pełni natchnienia
Zwiastują Bożą nowinę:

Już wkrótce Chrystus nadejdzie,
Zbawienie niosąc ludzkości.

Fragment hymnu z Liturgii Godzin 

kujące takiego wsparcia, jest proszony o zgłoszenie tego u wolontariuszy „Paczki 
Seniora” lub w zakrystii czy też w kancelarii parafialnej.

 ▪ We wtorek w salce przy kościele św. Antoniego odbędzie się o godz. 16.00 spo-
tkanie Parafialnego Zespołu Caritas. Przy tej okazji dołączam się do zachęty Ca-
ritas w Zdzieszowicach, aby wesprzeć potrzebujących poprzez organizowane 
zbiórki żywności.

 ▪ W środę 3 grudnia o godz. 17.00 w klasztorze Sióstr w Zdzieszowicach odbędzie 
się spotkanie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.

 ▪ W sobotę 5 grudnia o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ W przyszłą niedzielę nasza młodzież będzie „częstowała” świątecznymi pierni-

kami na cześć św. Mikołaja. Jest to kolejna akcja, z której dochód umożliwi wy-
jazd naszej młodzieży na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

 ▪ Młodzież naszej parafii, podtrzymując dobrą tradycję, proponuje, aby zgłaszać 
w zakrystii rodziny, które chciałyby wraz ze swoimi dziećmi gościć 6 grudnia (nie-
dziela) w swoich domach „św. Mikołaja”.

 ▪ W ramach stałej troski o misje i misjonarzy, zachęcamy do prenumeraty czaso-
pisma „Misjonarz”, którą można zamawiać w zakrystii. Ponadto misjonarze wer-
biści zbierają niepotrzebne telefony komórkowe, znaczki pocztowe, środki czy-
stości, instrumenty muzyczne, stare nieużywane klucze itp. Jeżeli ktoś chciałby 
w ten sposób wesprzeć misjonarzy może złożyć te rzeczy w DDP „Stokrotka”.

 ▪ Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej składa swoim członkom i sympatykom ser-
deczne podziękowania za dary przekazane dla szpitala psychiatrycznego w Swa-
towie na Ukrainie.

 ▪  Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i die-
cezjalnych instytucji. „Bóg zapłać” za ofiary.

Prorocy pełni natchnienia – ciąg dalszy  ______________________________________

Duccio di Buoninsegna, Izajasz, XIV w.



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

29 listopada – NIeDZIeLa I aDweNtu
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Gerharda 
z okazji 50. rocznicy ślubu i opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † Franciszka Korzekwa w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Eleonorę Król, † Zofię Duda i †† z pokrewieństwa

30 listopada – poniedziałek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Erwina z okazji urodzin 
i opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za †† rodziców, † brata i †† z po-
krewieństwa

1 grudnia – wtorek
 18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, †† z rodzin Kauf i Pelka

2 grudnia – środa
 18.00 – za † Irenę Bohdan, † jej męża Czesława, †† z rodziny

3 grudnia – czwartek — wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
 17.00 – Godzina Święta
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety Cebula z okazji 
90. rocznicy urodzin

4 grudnia – piątek — wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† Elżbietę i Herberta Blaut i dusze w czyśćcu cierpiące

5 grudnia – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za †† dziadków Józefa i Brygidę oraz Martę i Piotra, †† z rodziny
 18.00 – za †† rodziców Józef i Michała, † siostrę Irenę, †† braci Ryszarda, 

Edwarda i Henryka, † szwagra Augustyna, †† teściów Marię i Adama, 
† mamę zięcia Irenę, † ciocię Mariannę, †† z rodzin Średniawa, Śli-
wiński i Misiorek

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ W▪dzisiejszą,▪pierwszą▪niedzielę▪Adwentu▪rozpoczynamy▪nowy▪rok▪liturgiczny,▪
który▪przeżywać▪będziemy▪pod▪hasłem:▪„Nowe▪życie▪w▪Chrystusie”.▪Rozpoczy-
namy▪szczególny,▪bo▪jubileuszowy▪rok▪1050-lecia▪chrztu▪Polski▪oraz▪rok,▪w▪którym▪
w▪naszej▪Ojczyźnie,▪w▪Krakowie,▪odbędą▪się▪Światowe▪Dni▪Młodzieży.▪
Każdy▪nowy▪rok▪liturgiczny▪rozpoczyna▪się▪od▪Adwentu,▪który▪jest▪czasem▪rado-
snego▪oczekiwania▪na▪przyjście▪Pana.▪To▪nie▪jest▪tylko▪przygotowanie▪na▪kolejne▪
święta▪Bożego▪Narodzenia,▪na▪pamiątkę▪pierwszego▪przyjścia▪Pana,▪ale▪jest▪to▪
przygotowanie▪na▪ostateczne▪przyjście▪Chrystusa▪na▪końcu▪czasów.▪

▪▪ Dzisiaj▪po▪Mszach▪św.▪marianki▪zapraszają▪na▪kiermasz▪adwentowy.▪Można▪na-
być▪m.in.▪poświęcone▪opłatki▪wigilijne,▪wieńce▪adwentowe,▪kalendarze▪i▪słodycze.▪

▪▪ Parafialny▪Zespół▪Caritas▪w▪ramach▪22.▪edycji▪Wigilijnego▪Dzieła▪Pomocy▪Dzie-
ciom▪rozprowadza▪dziś▪wigilijne▪świece.

▪▪ Zapraszam▪na▪nabożeństwo▪adwentowe▪o▪godz.▪17.30,▪podczas▪którego▪zostaną▪
również▪poświęcone▪opłatki▪i▪wieńce▪adwentowe.

▪▪ Bardzo▪serdecznie▪zapraszam▪wszystkich▪Parafian▪do▪udziału▪w▪Roratach,▪które▪
w▪naszym▪kościele▪będą▪się▪odbywały▪od▪poniedziałku▪do▪piątku▪o▪godz.▪18.00,▪
a▪w▪soboty▪o▪godz.▪8.00▪–▪w▪związku▪z▪tym▪w▪środę▪nie▪będzie▪Mszy▪św.▪o▪godz.▪
7.00.▪Zachęcam▪gorąco▪do▪podjęcia▪tego▪duchowego▪wysiłku▪nie▪tylko▪dzieci▪z▪lam-
pionami,▪ale▪też▪młodzież▪i▪dorosłych.▪Tematy▪kazań▪roratnich▪będą▪nawiązywały▪
do▪materiałów▪zaproponowanych▪przez▪Małego▪Gościa▪Niedzielnego.▪Z▪nimi▪zwią-
zane▪też▪będą▪audycje▪roratnie▪dla▪dzieci▪emitowane▪o▪godz.▪19.20▪w▪diecezjal-
nym▪Radiu▪Doxa.

▪▪ Od▪kilku▪lat,▪zwłaszcza▪w▪czasie▪Adwentu,▪promuje▪się▪ogólnopolską▪kampanię▪
społeczną▪Szlachetna▪Paczka.▪W▪jej▪ramach▪powstał▪też▪projekt▪„Paczki▪Seniora”,▪
którego▪zadaniem▪jest▪odszukanie▪i▪otoczenie▪opieką▪ludzi▪samotnych,▪starszych▪
i▪schorowanych.▪Gdyby▪ktoś▪znał▪w▪swoim▪otoczeniu▪takie▪osoby,▪a▪przy▪tym▪ocze-

6 grudnia – NIeDZIeLa II aDweNtu
 8.00 – za † Bernarda Barona  † Wilibalda Kampa [od kolegów i koleżanek]
 10.30 – za † Zdzisławę Rybicką w 1. rocznicę śmierci
  – modlitwa za roczne dziecko: Kamil Piszczor
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Emila i Luizę Kupka oraz Helenę i Jacka Rzepka, 

†† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; www.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tki  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


