
Boże, Ty w Świętej Rodzinie da ł eś nam 
wzór życia . Spraw, abyśmy złączeni 

wzajemną mi ł ością , naśladowali  
w naszych rodzinach Jej cnoty i  doszli 
do wiecznej radości w Twoim domu. 
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Kochani Parafianie!
Ewangelie inspirują chrześcijań-
skie rodziny do naśladowania 
Świętej Rodziny relacjonując na-
stępujące wydarzenia: zwiasto-
wanie narodzenia Pana Jezusa, 
objawienie św. Józefowi przez 
anioła tajemnicy wcielenia, Na-
rodzenie Pana Jezusa, nadanie 
Imienia Jezusowi, oczyszcze-
nie Maryi i ofiarowanie Pana Je-
zusa, pokłon mędrców, ucieczka 
do Egiptu i powrót, znalezienie 
Pana Jezusa w świątyni oraz ży-
cie ukryte w Nazarecie.
Obrazy przedstawiające Świętą 
Rodzinę spotykamy już w kata-
kumbach. Jednak Józef jest na 
nich obecny raczej jako staty-
sta i na planie dalszym. Dopiero 
od XIV w. mamy pełne obrazy 
i rzeźby przedstawiające życie 
Najświętszej Rodziny. Warto przy-
wołać też pełne symboli i znaczeń 
ikony, np. tę zamieszczoną obok, 
będącą znakiem Domowego Ko-
ścioła. W centrum ikony znajduje 
się Osoba Jezusa, który zasiada 
na ręce Maryi, ale jest też niejako 
„niesiony” przez Józefa i Maryję. 
Oni, jako małżeństwo, dźwigają 

Owoc związku, który dał im Bóg w oso-
bie własnego Syna. To Oni, jako rodzice, 
pomagają Mu wzrastać w wierze. Prawa 
dłoń Jezusa ułożona jest w gest błogosła-
wieństwa, bowiem przyszedł On na świat 
nie po to, aby potępiać, ale by zbawić. 
Jego palce tworzą litery będące skrótem 
imienia, IC XC (skrót od „Jezus Chrystus”). 
Ubiór diakona określa Go jako Sługę Zba-
wienia. Jasny kolor spodniej szaty Jezusa 
to symbol czystości i niewinności. Kolor 
złoty jest zapowiedzią przyszłego Króle-
stwa. Maryja z pokornie schyloną głową 
przypomina tajemnicę zwiastowania: 
„Oto Ja służebnica Pańska”. Zwrócona ku 
Jezusowi, Jemu służy jako Matka i wycho-
wawczyni. To Matka przygotowuje i daje 
dziecku uczucie, miłość i emocje. We-
lon na głowie to atrybut kobiety zamęż-
nej, która ma swój dom i oparcie w mężu 
(głowa Maryi spoczywa na ramieniu Jó-
zefa). Trzy gwiazdy na szacie Maryi wska-
zują na Jej dziewiczość przed, w czasie 
i po narodzeniu Jezusa. Postać Opiekuna 
Świętej Rodziny jest najbardziej przesu-
nięta w głąb ikony, ale to właśnie Jego 
osoba scala wszystkich. Józef obejmuje 
Maryję gestem pełnym tkliwości i miłości. 
Wyrazem tych uczuć oraz szacunku dla 
Matki Boga jest gest pochylonej głowy. 
Józef służy, czyni to, co polecił mu Pan. 
W ikonie zwraca uwagę ułożenie dłoni 
Jezusa, Maryi i Józefa. Są one bardzo bli-
sko siebie, prawie się dotykają, ale bar-
dzo delikatnie. Wskazuje to na znaczenie 
zarówno bliskości jak i dystansu Osób, bo 
każda z Nich ma swoje własne powołanie 
– pozostaje „przestrzeń swobodnego od-
dychania”. Tylko w ten sposób może ist-
nieć zdrowa, zgodna wspólnota, rodzina 
odpowiadająca porządkowi stworzenia.

Z przemówienia papieża Pawła VI
Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się 
pojmować życie Jezusa: jest to szkoła 
Ewangelii. Tutaj przede wszystkim uczymy 
się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać 
głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo 
prostego, pokornego i jakże pięknego ob-
jawienia się Syna Bożego. (…) O, jakby-
śmy chcieli pod okiem Maryi uczyć się na 
nowo prawdziwej wiedzy o życiu i najwyż-
szej mądrości praw Bożych!
Najpierw lekcja milczenia. Niech się odro-
dzi w nas szacunek dla milczenia, tej pięk-
nej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże 
jest nam ona konieczna w naszym współ-
czesnym życiu, pełnym niepokoju i napię-
cia, wśród jego zamętu, zgiełku i wrzawy. 
O milczenie Nazaretu, naucz nas skupie-
nia i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże 
natchnienia i słowa nauczycieli prawdy; 
naucz nas potrzeby i wartości przygoto-
wania, studium, rozważania, osobistego 
życia wewnętrznego i modlitwy, której 
Bóg wysłuchuje w skrytości.
Jest jeszcze i lekcja życia rodzinnego. 
Niech Nazaret nauczy nas, czym jest ro-
dzina, jej wspólnota miłości, jej surowe 
i proste piękno, jej święty i nierozerwalny 
charakter. Uczmy się od Nazaretu, że wy-
chowanie rodzinne jest drogie i niezastą-
pione i że w sferze społecznej ma ono 
pierwszorzędne i niezrównane znaczenie.
Wreszcie przykład pracy. (…) tu właśnie 
chcielibyśmy zrozumieć i umocnić surowe, 
a przynoszące zbawienie prawo ludzkiej 
pracy, przywrócić świadomość jej warto-
ści (…) Jakżebyśmy chcieli pozdrowić stąd 
wszystkich pracujących i ukazać im wielki 
wzór ich Boskiego Brata, proroka wszyst-
kich słusznych ich praw!



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

29 grudnia – Niedziela I po Narodzeniu Pańskim – święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
 8.00 – za † córkę Krystynę Anioł i † zięcia Henryka
 10.30 – za † Kazimierza Bazyluk w 5. rocznicę śmierci
   Chrzest: Aleksandra Zofia Wilkosz, Maja Maria Santura, Karol Jan Orian

30 grudnia – poniedziałek – szósty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
 8.00 – za †† rodziców Hildegardę i Władysława Maziak, Salomeę i Anto-

niego Jakubina, szwagra Stanisława Gurba, ciocię Elżbietę Janoszek, 
Alfonsa Blaucik, †† z pokrewieństwa

31 grudnia – wtorek – siódmy dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
 8.00 – za † Marię Janoszek w 2. rocznicę śmierci oraz † męża Jerzego
 17.00 – w intencji Parafian

1 stycznia – środa – uROcZySTOŚć ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZIcIELKI MARyI
 8.00 – w intencji Parafian
 10.30 – za † Henryka Skóra, †† rodziców i rodzeństwo
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – w intencji Parafian

2 stycznia – czwartek – wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
 17.00 – Godzina święta
 18.00 – za †† Jana i Elżbietę Nowak

3 stycznia – piątek 
 8.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 18.00 – za † męża Józefa Lepich, †† rodziców Bronisławę i Ernesta Gołąbek, 

teściów Łucję i Karola Lepich, szwagrów Sylwestra i Reinholda oraz 
†† pokrewieństwo z obu stron

4 stycznia – sobota 
 8.00 – za † Teresę Swoboda oraz dusze czyśćcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny i Szczepana 
oraz Anny i Stanisława 

5 stycznia – Niedziela II po Narodzeniu Pańskim
 8.00 – w intencji Parafian
 10.30 – za † syna Adama w 20. rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze czyśćcowe

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ W▪parafii▪trwają▪odwiedziny▪kolędowe.▪Serdecznie▪dziękuję▪wszystkim,▪którzy▪już▪
przyjęli▪kolędę.▪Dla▪przypomnienia▪podaję▪plan▪wizyt▪na▪najbliższe▪dni:
—▪dzisiaj▪(29▪grudnia),▪od▪godz.▪14.00▪–▪ulice:▪Rozwadzka,▪Góry▪Świętej▪Anny,▪

Brzozowa
—▪w▪poniedziałek▪(30▪grudnia),▪od▪godz.▪10.00▪–▪ulica▪Katowicka
—▪w▪czwartek▪(2▪stycznia),▪od▪godz.▪10.00▪–▪ulice:▪Mickiewicza,▪Dunikowskiego
—▪w▪piątek▪(3▪stycznia),▪od▪godz.▪10.00▪–▪ulice:▪Zawadzkiego,▪Krótka
—▪w▪sobotę▪(4▪stycznia),▪od▪godz.▪10.00▪–▪ulice:▪Sienkiewicza,▪Graniczna.

▪▪ W▪związku▪z▪odwiedzinami▪kolędowymi▪nie▪będzie▪dziś▪nabożeństwa▪wieczornego.

▪▪ We▪wtorek▪ostatni▪dzień▪roku▪kalendarzowego▪2013.▪O▪godz.▪17.00▪zapraszam▪na▪▪
Mszę▪św.▪za▪wszystkich▪Parafian▪oraz▪nabożeństwo▪dziękczynne▪z▪uroczystym▪Te 
Deum laudamus▪za▪otrzymane▪łaski▪w▪mijającym▪roku.

▪▪ W▪środę▪–▪Nowy▪Rok,▪jest▪to▪również▪uroczystość▪Świętej▪Bożej▪Rodzicielki▪Maryi.▪
Msze▪św.▪w▪naszej▪parafii▪będą▪jak▪w▪każdą▪niedzielę▪oraz▪dodatkowo▪o▪godz.▪18.00.

▪▪ Najbliższy▪czwartek▪to▪pierwszy▪czwartek▪miesiąca▪–▪zapraszam▪w▪tym▪dniu▪o▪godz.▪▪
17.00▪na▪Godzinę▪świętą▪w▪intencji▪powołań▪kapłańskich.

▪▪ W▪piątek▪–▪z▪racji,▪że▪jest▪to▪również▪pierwszy▪piątek▪miesiąca▪–▪zostanie▪odpra-
wiona▪dodatkowa▪Msza▪św.▪o▪godz.▪7.00▪w▪intencji▪czcicieli▪Najświętszego▪Serca▪
Pana▪Jezusa.▪Po▪Mszy▪św.▪nabożeństwo.

▪▪ Ojcowie▪Franciszkanie▪i▪Sołtys▪z▪Góry▪Świętej▪Anny▪zapraszają▪na▪pielgrzymkę▪bie-
gaczy▪i▪bieg▪sylwestrowy,▪który▪odbędzie▪się▪31▪grudnia▪br.▪na▪Górze▪Świętej▪Anny.▪
W▪programie▪m.in.:▪o▪godz.▪11.00▪Msza▪św.▪pielgrzymki▪biegaczy,▪12.15▪–▪start▪
biegu▪głównego▪na▪5▪km,▪od▪godz.▪13.00▪do▪13.30▪–▪biegi▪towarzyszące▪(przed-
szkolaki▪i▪rodzice▪na▪300▪m,▪dzieci▪ze▪szkoły▪podstawowej▪na▪600▪m,▪młodzież▪gim-
nazjalna▪na▪1400▪m),▪ok.▪godz.▪14.00▪–▪dekoracja▪zawodników▪i▪losowanie▪nagród

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii;▪w▪przyszłą▪nie-
dzielę▪kolekta▪będzie▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪Seminarium▪Duchownego▪i▪in-
nych▪instytucji▪diecezjalnych.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪
śp.▪Rudolfa▪Klamę,▪lat▪80,▪mieszkał▪przy▪ul.▪Akacjowej.▪Wieczny odpoczynek racz 
Mu dać Panie..

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice 
tel .  77 483 40 93; e-mail :  paraf ia@pio-zdzieszowice.pl


