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Gdyby zapytać dzieci o skojarzenia związane z Ad-
wentem, jest raczej wątpliwe, by chociaż co dziesiąte 
wspomniało o proroku Izajaszu (przywołanym tydzień 
temu), ale z pewnością niemal wszystkie wymieniłyby 
postać znaną na całym świecie – św. Mikołaja. Czy 
można się dziwić? Albo – mając świadomość niekiedy 
niewłaściwego przesunięcia akcentów w stronę po-
staci z bajki, Dziadka Mroza z krainy PRL-u lub skomer-
cjalizowanego i dziwacznie ubranego klauna – czy po-
winno się obrażać na takie skojarzenia i czy na pewno 
nie mają one jakichś teologicznych podstaw? Dlaczego 
św. Mikołaj może nam być tak bliski w Adwencie? 
Prawdą jest, że z prawdziwym św. Mikołajem zro-
sło się bardzo wiele legend, a za nimi rozwijały się 
bogate zwyczaje ludowe. W nich wszystkich kryje 
się zapewne wiele ziaren prawdy, które mówią, że 
był on człowiekiem wielkiej dobroci: ratował żegla-
rzy, uwolnił niewinnie skazanych, obdarowywał dys-
kretnie potrzebujących, pochylał się nad smutnymi, 
okazywał serce wszystkim, zwłaszcza dzieciom. Z hi-
storycznych źródeł wiemy, że urodził się w Patras 
w Grecji ok. 270 r. Był biskupem Miry (obecnie na te-
renie Turcji). Św. Grzegorz I Wielki podaje, że w cza-
sie prześladowania, jakie wybuchło za cesarzy Dio-
klecjana i Maksymiana (początek IV wieku), Mikołaj 
został uwięziony i uwolniono go dopiero po edykcie 
mediolańskim w roku 313. Bardzo ważnym jest fakt, 
że biskup Mikołaj uczestniczył także w pierwszym so-
borze powszechnym w Nicei (325 r.), podczas któ-
rego określono, że Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem 
i prawdziwym człowiekiem. Na fakcie uczestnictwa 

w obradach soborowych urywają się wia-
domości historyczne o naszym Świętym. 
Ale to wystarczy, bo ten swoisty splot za-
równo historii, jak i legend oraz zwycza-
jów, które otoczyły św. Mikołaja, ma bar-
dzo głęboką wymowę, bowiem łączy się 
z tajemnicą Wcielenia Jezusa Chrystusa. 
Biskup, który złożył swój podpis pod wy-
znaniem wiary, że Syn Boży z miłości ku 
nam stał się człowiekiem, narodził się dla 
nas ludzi i dla naszego zbawienia, ten Bi-
skup pragnął świadczyć dobro każdemu. 
Wiara w tajemnicę Wcielenia pomagała 
mu widzieć w każdym człowieku Chry-
stusa. Tak też jego wielkość odczytuje mo-

dlący się Kościół, który w Adwencie chce 
ożywić swoją otwartość na przychodzą-
cego Pana. W uzupełnieniu wiadomości 
o św. Mikołaju warto jeszcze wspomnieć, 
że zmarł 6 grudnia około roku 350 i zo-
stał pochowany w Mirze. Gdy Mira dostała 
się w ręce Saracenów relikwie św. Miko-
łaja zabrali włoscy żeglarze i w 1087 roku 
przewieźli do Bari, gdzie wybudowano ko-
ściół ku jego czci, przy którego konsekracji 
był obecny papież Urban II. Sanktuarium 
wkrótce stało się jednym z najbardziej zna-
nych miejsc pielgrzymkowych w Europie, 
a sławę miejsca zwiększały cuda, jakie 
działy się u grobu świętego biskupa. 

Krzyknijmy wszyscy zgodnymi 
głosami, winszując sobie wzajem 

z niebiosami, że się narodził  
miłością przejęty Mikołaj święty.

Fragment pieśni kościelnej 

grudnia w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Krapkowicach (o godz. 11.00) – dla 
naszego rejonu. Symboliczne otwarcie „bram miłosierdzia” otwiera święty czas, 
który z woli Papieża Franciszka ma być dla wszystkich wierzących «żywym do-
świadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara 
każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się co-
raz bardziej skuteczne».

 ▪ Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle”, Stowarzyszenie „Osiedlok”, UMIG Zdzie-
szowice oraz nasza szkoła i przedszkole serdecznie zapraszają na kiermasz bożo-
narodzeniowy, który odbędzie się w sobotę 12 grudnia od godz. 15.00 przy Placu 
1 Maja. Będą też wigilijne świece oraz opłatki. Więcej informacji na plakacie.

 ▪ W przyszłą niedzielę Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają 
po Mszach św. na wystawę prac świątecznych i słodki poczęstunek.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Aleksandra Bielecka ze Zdzieszowic i Krzysztof Mach-
nik z Żor — zapowiedź I.

 ▪  Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i in-
stytucji diecezjalnych; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na po-
trzeby naszego kościoła, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę do puszek 
z racji przeżywanego za tydzień Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi 
na Wschodzie. „Bóg zapłać” za ofiary. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp. 
Mateusz Szczygielski, lat 21, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

Krzyknijmy wszyscy zgodnymi głosami – ciąg dalszy  _________________________

Matteo di Giovanni, Św. Mikołaj z Bari, XV w.



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

6 grudnia – II NIedzIela adweNtu
 8.00 – za † Bernarda Barona, † Wilibalda Kampa [od kolegów i koleżanek]
 10.30 – za † Zdzisławę Rybicką w 1. rocznicę śmierci, †† jej rodziców oraz 

†† z pokrewieństwa
  – 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

7 grudnia – poniedziałek — wspomnienie św. ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
 18.00 – za †† rodziców Gertrudę i Konrada Lipok, Zofię i Bolesława Zyśk oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron 

8 grudnia – wtorek — uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za †† rodziców Wacławę i Antoniego Bruzdziak oraz †† z rodzin 

Bruzdziak i Maćkowski
 18.00 – w intencji Dzieci Maryi z naszej parafii i ich rodzin

9 grudnia – środa
 18.00 – za † Wiesława Dubija, †† z rodzin Dubij, Doszko i Szkotek oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

10 grudnia – czwartek 
 18.00 – za †† rodziców Helenę i Zygmunta Karwowskich i † brata Feliksa

11 grudnia – piątek
 18.00 – za †† z rodzin Konieczny, Adler, Tabisz i Walaszczyk

12 grudnia – sobota
 8.00 – za † Tadeusza Dąbrowę †† rodziców Stefanię i Seweryna
 15.30 – chrzest: Julia Weronika Joszko
 18.00 – za † męża Jana Janowicza w 16. rocznicę śmierci, †† jego rodziców 

oraz †† z pokrewieństwa

13 grudnia – III NIedzIela adweNtu
 8.00 – za † męża Stanisława, † ojca Michała, † siostrę Krystynę, † brata Ro-

mana, †† teściów Stanisława i Weronikę i † szwagierkę Alicję

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ W▪dzisiejszą▪niedzielę▪–▪na▪cześć▪św.▪Mikołaja▪–▪nasza▪młodzież▪proponuje▪na-
bycie▪pierników.▪Jest▪to▪kontynuacja▪akcji▪związanej▪ze▪Światowymi▪Dniami▪Mło-
dzieży▪w▪Krakowie▪i▪zbierania▪funduszy▪umożliwiających▪możliwie▪liczny▪udział▪
młodych▪w▪tym▪wielkim▪wydarzeniu.▪Dziękujemy▪za▪zaangażowanie▪wielu▪osób▪
w▪przygotowanie▪wypieków.▪

▪▪ Dzisiaj▪o▪godz.▪11.00▪podczas▪Mszy▪św.▪w▪kościele▪seminaryjno-akademickim▪
w▪Opolu▪nasz▪parafianin,▪kleryk▪Piotr▪Mandala,▪przyjmie▪posługę▪akolitatu,▪co▪
poprzedzi▪także▪przyjęcie▪przez▪niego▪stroju▪duchownego.▪Gratulujemy,▪a▪jedno-
cześnie▪pamiętajmy▪o▪nim▪w▪modlitwach.

▪▪ Serdecznie▪zapraszam▪dzieci▪z▪lampionami,▪młodzież▪i▪dorosłych▪na▪Msze▪św.▪ro-
ratnie,▪które▪▪w▪naszym▪kościele▪sprawowane▪są▪codziennie▪o▪godz.▪18.00,▪a▪w▪so-
boty▪o▪godz.▪8.00.

▪▪ We▪wtorek▪przypada▪uroczystość▪Niepokalanego▪Poczęcia▪Najświętszej▪Maryi▪
Panny.▪Msze▪św.▪w▪naszym▪kościele▪będą▪o▪godz.▪8.00▪i▪18.00.▪Podczas▪wieczor-
nej▪Mszy▪św.▪Dzieci▪Maryi▪z▪naszej▪parafii▪odnowią▪swoje▪przyrzeczenia.▪Marianki▪
przygotowały▪przedstawienie,▪które▪poprzedzi▪Mszę▪św.▪

▪▪ W▪środę▪9▪grudnia▪Klub▪Inteligencji▪Katolickiej▪zaprasza▪swoich▪członków▪i▪sym-
patyków▪na▪coroczny▪adwentowy▪dzień▪skupienia,▪który▪tym▪razem▪odbędzie▪się▪
w▪naszym▪kościele.▪Rozpoczęcie▪o▪godz.▪16.00.▪W▪programie▪m.in.▪adoracja▪Naj-
świętszego▪Sakramentu,▪konferencje▪i▪Msza▪św.▪Temat▪spotkania▪brzmi:▪„Zanu-
rzeni▪w▪Miłosierdziu▪Bożym”.

▪▪ W▪piątek▪o▪godz.▪19.00▪w▪kościele▪św.▪Antoniego▪odbędzie▪się▪dekanalne▪czu-
wanie▪modlitewne▪dla▪młodzieży▪w▪ramach▪duchowych▪przygotowań▪do▪ŚDM.

▪▪ Biskup▪Opolski▪Andrzej▪Czaja▪serdecznie▪zaprasza▪wiernych▪do▪udziału▪w▪diece-
zjalnych▪i▪rejonowych▪obchodach▪otwarcia▪Jubileuszowego▪Roku▪Miłosierdzia.▪
Odbędą▪się▪one▪w▪sobotę▪12▪grudnia▪w▪Opolu▪–▪dla▪wiernych▪całej▪diecezji,▪a▪13▪

 10.30 – za †† rodziców Leokadię i Jana Kachnowiczów oraz †† z pokrewień-
stwa z obu stron

  – modlitwa za roczne dziecko: Marek Kurka
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Stefanię i Juliana Boreckich w 25. rocznicę śmierci, 

†† braci Franciszka i Jana, †† bratowe Janinę i Mirosławę, † szwagra 
Józefa i † bratanka Mariusza

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


