
W liturgii Kościoła rozpoczynamy Ad-
went. Wiele  razy  już  słyszeliśmy,  że 
jest to czas przygotowania na święta 
Bożego Narodzenia, czyli na obchód 
pamiątki pierwszego przyjścia Jezusa 
na ziemię, ale też czas bardziej świa-
domego  oczekiwania  na  powtórne 
przyjście Syna Człowieczego. Wyczu-
wamy także z całym Kościołem, że du-
cha Adwentu, którego cechują słucha-
nie Boga, głębokie pragnienie pełnienia 
Jego woli, radosna służba innym, najdo-
skonalej ucieleśnia i wypełnia Najświęt-
sza Maryja Panna. Stąd i nasze przywią-
zanie do Rorat (Mszy św. ku czci Matki 
Bożej) oraz chętniejsze rozważanie zna-
nych nam tajemnic – zwiastowania, na-
wiedzenia, których dodatkowym wa-
lorem jest częste wyrażanie ich treści 
w licznych i pięknych dziełach sztuki.
Dla  lepszego przeżywania Adwentu, 
myślę że warto też podjąć wysiłek zapo-
znania się z tym, co w ciągu dziejów Ko-
ścioła wypracowała dla tego czasu teo-
logia, liturgia i pobożność ludowa – mam 
tu na uwadze zarówno ogólną genezę, 
jak i bardziej szczegółowe rozważania 
o modlitwach, które na każdy dzień Ad-
wentu powstawały już w V i VI wieku,  
czy też o niezwykle głębokich tzw. anty-
fonach „O” (będzie o tym mowa w ko-
lejnych numerach Informatora). 
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Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spo-
tykamy w IV w. między innymi w liturgii ga-
lijskiej i hiszpańskiej. Mamy świadomość, że 
Adwent raczej nie istniał, dopóki nie usta-
lono stałej daty świąt Narodzenia Pańskiego, 
która została wyznaczona dopiero w II poło-
wie IV wieku. W Hiszpanii pierwsze wzmianki 
o  przygotowaniu do obchodu Narodzenia 
Pańskiego (choć nie jest ono określane mia-
nem Adwentu) pochodzą z roku 380, kiedy 

powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po rannej Mszy św. w du-
chu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę o godz. 7.30 zapraszam na Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu NMP.

 ▪ W sobotę 3 grudnia o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ W przyszłą niedzielę Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają 

po Mszach św. na wystawę prac świątecznych i słodki poczęstunek.
 ▪ 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”.

 ▪ Zapowiedź! W sobotę 10 grudnia odbędzie się w parafii św. Antoniego XI Mię-
dzyparafialny Dzień Skupienia dla członków i sympatyków zespołów Caritas z Ja-
nuszkowic, Jasionej, Krępnej, Rozwadzy i Zdzieszowic. Szczegółowy program spo-
tkania zostanie podany za tydzień:

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diece-
zjalnych instytucji, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę do puszek z ra-
cji 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. Ry-
szarda Wiśniewskiego, lat 65, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

…rozpoczynamy Adwent – ciąg dalszy  ________________________________________

Francesco Albani, Zwiastowanie, XVII w.

to Synod w Saragossie polecił wiernym, 
aby od dnia 17 grudnia do Epifanii (6 stycz-
nia) gorliwie gromadzili się w kościele, nie 
opuszczając ani jednego dnia. W tradycji 
gallikańskiej Adwent miał charakter po-
kutny i ascetyczny (post, abstynencja, sku-
pienie), co wspomina św. Hilary († 367). 
W V wieku biskup Tours, Perpetuus, wpro-
wadził w Galii obowiązek postu w ponie-
działki, środy i piątki w okresie trzech ty-
godni od dnia św. Marcina (11 listopada) 
do Narodzenia Pańskiego. W Rzymie okres 
przygotowania do Narodzenia Pańskiego 
został wprowadzony dopiero w drugiej po-
łowie VI wieku. Adwent miał tu charakter 
liturgicznego przygotowania na radosne 

święta Bożego Narodzenia, z odpowied-
nim doborem  czytań  i  formularzy,  bez 
praktyk pokutnych. Od czasów św. Grze-
gorza Wielkiego (590–604) Adwent w Rzy-
mie obejmował już 4 tygodnie. Był to czas 
bezpośredniego, liturgicznego przygoto-
wania na obchód pamiątki historycznego 
przyjścia Chrystusa. Na początku  IX w. 
Adwent nabrał także charakteru escha-
tologicznego – stał się czasem przygoto-
wania na ostateczne przyjście Chrystusa. 
W wyniku połączenia tradycji gallikańskiej 
i rzymskiej ukształtował się Adwent, jaki 
przeżywamy do dziś – liturgicznie rzymski, 
a ascetycznie gallikański. Ta forma już od 
XIII w. znana była w całym Kościele.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

27 listopada – I NIEDZIELA ADWENTU
  8.00 – za † Marię Mende i † Józefa Bienia [ofiarowana od sąsiadów]
  10.30 – za † Franciszka Korzekwa w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów
   – chrzest: Tymon Łubiński
  17.30 – Nieszpory (zostaną także poświęcone wieńce adwentowe)
  18.00 – przez wstawiennictwo św. Katarzyny o błogosławieństwo Boże, zdro-

wie i wszelkie potrzebne łaski dla pracujących i emerytowanych kole-
jarzy z naszej parafii i ich rodzin oraz za †† kolejarzy

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

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Erwina Sobala z okazji 
55. rocznicy urodzin

29 listopada – wtorek
  18.00 – za † Franciszka Orzłowskiego w 1. rocznicę śmierci 

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

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla 
Patrycji z okazji 2. rocznicy urodzin

1 grudnia – czwartek
  17.00 – Godzina Święta
  18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, †† z rodzin Kauf i Pelka

2 grudnia – piątek 
  7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
  18.00 – za † Henryka Gimińskiego oraz †† z rodzin Gimiński, Ginko, Sawicki 

i Sroczyński

3 grudnia – sobota 
  7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
  8.00 – za †† Marię i Jerzego Smoczyńskich, †† rodziców Irenę i Gintera 

Kriener oraz Janinę i Eryka Piecha, dusze w czyśćcu cierpiące
  18.00 – za † Zdzisławę Rybicką w 2. rocznicę śmierci oraz †† jej rodziców i ro-

dzeństwo

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dziś pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Okres Ad-
wentu ma podwójny charakter: jest najpierw czasem przygotowania do świąt Na-
rodzenia Pańskiego, przez które Kościół czci pierwsze przyjście Syna Bożego do 
ludzi, oraz jest czasem oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa, jakie będzie 
miało miejsce u kresu dziejów ludzkości. Nie jest to jeszcze czas świąteczny, dla-
tego zamiast wprowadzania od początku Adwentu akcentów bożonarodzeniowych 
warto pielęgnować zwyczaje adwentowe, np.: gromadzenie się na modlitwę wo-
kół świecy lub wieńca adwentowego. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich 
Parafian (dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych) 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. Tematy kazań roratnich (zaproponowane przez redakcję miesięcz-
nika dla dzieci „Promyczek”) będą nawiązywały do objawień Matki Bożej w Fati-
mie z okazji przypadającej w przyszłym roku ich setnej rocznicy. 

 ▪ Z początkiem Adwentu rozpoczyna się organizowana przez Caritas już po raz 23. 
akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Uzyskany tegoroczny do-
chód zostanie przeznaczony na dofinansowanie projektów pomocy dla dzieci, 
które organizują Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas. Nabywając 
świece Wigilijnego Dzieła wierni składają ofiary w wysokości 12 złotych za dużą 
i 5 złotych za małą. W naszej parafii świece będą rozprowadzane podczas dzisiej-
szego kiermaszu oraz codziennie przed i po Mszach św. w zakrystii.

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

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza 30 listopada (środa) po wieczornej Mszy św. 
do domu katechetycznego przy kościele św. Antoniego na wieczór przy świecach 
z „Adwentową ścieżką cnót” – prelekcję wygłosi dr Elżbieta Pawłowska.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji 

4 grudnia – II NIEDZIELA ADWENTU
  8.00 – za † wujka Jerzego Śliwa oraz †† jego rodziców i rodzeństwo
  10.30 – za † Kazimierza Bazyluk, †† z pokrewieństwa Bazyluk i Dudko
  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za †† Zdzisława, Elżbietę i Feliksa Lalka, †† Franciszkę i Józefa Kowal-

skich oraz †† Agnieszkę, Piotra i Ryszarda Błaszkiewiczów

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


