O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, Ty obejmujesz
wszechświat od krańca do krańca i wszystkim rządzisz z mocą
i sł odyczą; przyjdź i naucz nas dróg roztropności.
Teksty biblijne: „Wyszłam z ust Najwyższego i niby mgła okryłam
ziemię” (Syr 24,3); „Sięga potężnie od krańca do krańca i włada
wszystkim z dobrocią” (Mdr 8,1).
Mądrość jest przedstawiona jako osoba obecna przy Bogu od początku czasów, kiedy Bóg stwarzał byty widzialne i niewidzialne.
Jest to starotestamentalna figura Jezusa, wiecznego Słowa, o którym mówi św. Jan na początku swojej Ewangelii. Jest to Słowo,
które wychodzi z ust Bożych i stwarza, a „w pełni czasów” staje się
ciałem. Mądrość jest początkiem bojaźni przed Bogiem i Jego świętością. Jest to Mądrość, którą prosimy, aby nauczyła nas pokory.
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O Adonai, Wodzu Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się
Mojżeszowi i na Synaju da ł eś mu Prawo; przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.
Teksty biblijne: „Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu
ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem,
a nie spłonął od niego." (Wj 3,2); „Przeto powiedz synom izraelskim: Ja jestem Pan! Uwolnię was od jarzma egipskiego…” (Wj 6,6).
Słowo „Adonai” w języku hebrajskim oznacza „mój Pan” i było
używane do uwielbiania Jahwe. Ukazany jest tu czas, w którym
Bóg objawia się Mojżeszowi i daje Izraelowi Prawo. Przypomina
to też wyzwolenie spod władzy faraona. Obraz Boga wyciągającego swe ramię w celu obrony Narodu Wybranego przywołuje
na myśl Jezusa, który swoje ramiona wyciągnął dla nas na krzyżu.

O Korzeniu Jessego, który się wznosisz jako znak dla narodów,
przed Tobą zamilkną królowie, a ludy modlić się będą do Ciebie; przyjdź nas wyzwolić, już dł użej nie zwlekaj.
Teksty biblijne: „Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się,
wywyższy i wyrośnie bardzo. Królowie zamkną przed Nim usta…”
(Iz 52,13n); „On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku…” (Iz 53,2).
Izajasz przepowiadał przywrócenie tronu Dawida – nową gałąź
wyrastającą ze starego korzenia. Chrystus jest korzeniem Jessego
w podwójnym sensie: jest potomkiem Dawida, który był najmłodszym synem Jessego oraz ponieważ odziedziczył tron królewski.
Anioł przepowiedział Maryi: „Pan Bóg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki…” (Łk 1,32n).

W drugiej części Adwentu liturgia Kościoła
skupia naszą uwagę na mesjańskich obietnicach głoszonych przez starożytnych proroków Izraela. Wyróżniają się w tym względzie
zwłaszcza tzw. Antyfony „O” (ze względu na
początek każdej z nich: O Sapientia, O Adonai, O radix Iesse itd.), zwane też antyfonami
wielkimi. Antyfony „O” to wyjątkowe dzieło
sztuki prezentujące najwyższy kunszt liturgiczny i poetycki, a przy tym w sposób nadzwyczajny przepełnione duchem słowa Bożego. Nie jest do końca wyjaśnione miejsce
ich powstania (Wschód, Rzym czy Galia?).
Ukazały się wśród pism zebranych Grzegorza Wielkiego i już w IX w. zostały uszeregowane w dzisiejszym porządku. Klasyczna
forma gregoriańskiej melodii wielkich antyfon była tak piękna, że ludzie tłumnie schodzili się tylko na ich słuchanie (nawet nie rozumiejąc języka łacińskiego). Antyfony „O”,
ujawniając niespotykane bogactwo moty-
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wów biblijnych, są niejako obrazami starotestamentalnych imion Chrystusa. Ich motyw
przewodni ma charakter mesjański i podkreśla nadzieję na przyjście Zbawiciela. Jezus
wzywany jest siedmioma tytułami zaczerpniętymi głównie z Księgi Proroka Izajasza.
Ich kolejność jest zgodna z historią zbawienia – od początku stworzenia aż do bram Betlejem. Wszystkie siedem antyfon posiada
ten sam schemat budowy, odzwierciedlający tradycyjną modlitwę liturgiczną. Każda
Antyfona „O” rozpoczyna się wezwaniem
oczekiwanego Mesjasza, po którym następuje krótkie uwielbienie Jego Imienia. Każda
Antyfona kończy się wołaniem o Jego przyjście (łac. veni – przyjdź) oraz prośbą Ludu
Bożego dopasowaną odpowiednio do tytułu, pod którym wzywany jest Mesjasz.
Te tytuły mesjańskie to: Mądrość (łac. Sapientia), Pan Domu Izraela (hebr. Adonai),
Korzeń Jessego (łac. Radix Jesse), Klucz Dawida (łac. Clavis David), Wschód (łac. Oriens),
Król Narodów (łac. Rex gentium) oraz Bóg
z nami (hebr. Emmanuel). W języku łacińskim pierwsze litery tych tytułów tworzą
akrostych, który czytany wspak składa się
w zdanie: „Ero cras” – tzn. „Przyjdę jutro”.
Warto dać się ponieść głębi i intensywności
oczekiwania wyrażonego w wielkich antyfonach, a przy tym uczynić je swoimi modlitwami w ostatnich dniach Adwentu. Poniżej przedstawione są trzy z nich, a kolejne
cztery ukażą się w Informatorze za tydzień.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
11 grudnia – III NIEDZIELA ADWENTU
8.00 – za † męża i ojca Jana Janowicza, †† jego rodziców Marię i Alfonsa,
† bratową Halinę i † jej syna Artura oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za † męża Stanisława Musiał w 10. rocznicę śmierci, † brata Romana,
† siostrę Krystynę i † ojca Michała oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Jerzego Bałonia w 1. rocznicę śmierci
12 grudnia – poniedziałek
18.00 – za †† rodziców Adolfa i Elżbietę Bucher, †† Teodora i Agnieszkę Konieczny, †† dziadków z obu stron i †† z pokrewieństwa
13 grudnia – wtorek — wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
18.00 – za †† rodziców Teresę i Jerzego Kubiszok oraz Helenę i Herberta Paterok, †† dziadków i †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
14 grudnia – środa — wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
18.00 – za †† rodziców Agnieszkę i Józefa Wacławczyk oraz Klarę i Walentego Krzyża, † Waltera Krzyża, trzech szwagrów i chrzestną Marię
oraz †† z pokrewieństwa
15 grudnia – czwartek
18.00 – za † męża Józefa Grzesista, †† rodziców Annę i Erwina, † brata Bernarda Barona
16 grudnia – piątek
18.00 – za †† rodziców Helenę, Józefa i Franciszka oraz Waleskę i Karola
Pluta oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
17 grudnia – sobota
8.00 – za † ojca Józefa Bienię w 1. rocznicę śmierci, † jego żonę Elfrydę
oraz †† z pokrewieństwa
18.00 – za †† rodziców Edeltraudę i Rudolfa Paisdzior, †† dziadków z obu stron
18 grudnia – III NIEDZIELA ADWENTU
8.00 – za † brata Jerzego Pałka
10.30 – za † matkę Czesławę Sokół w 10. rocznicę śmierci, † jej męża Tadeusza Romana, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Eryki Wieczorek
z okazji 75. rocznicy urodzin

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Serdecznie zachęcam do trwania w adwentowym duchowym wysiłku i udziału
w Mszach św. roratnich, które w naszym kościele sprawowane są codziennie
o godz. 18.00, a w soboty o godz. 8.00.
Ciągle trwa też akcja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, w ramach której można
nabyć wigilijne świece oraz opłatki.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków i sympatyków na adwentowy
Dzień Skupienia, który odbędzie się w klasztorze na Górze Świętej Anny w poniedziałek (12 grudnia) od godz. 15.30. Przewodniczył będzie o. Ambroży OFM.
▪▪ W środę 14 grudnia o godz. 16.00 w katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Opolu w obecności bpa Pawła Stobrawy nastąpi uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy. Kilka dni przed Wigilią będzie można zabrać to światło do swoich domów również z naszego kościoła.
▪▪ Również w środę o godz. 18.00 w Ochronce Sióstr Służebniczek odbędzie się spotkanie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.
▪▪ W piątek serdecznie zapraszam na adwentowe czuwanie modlitewne dla młodzieży dekanatu leśnickiego, które odbędzie się w kościele św. Antoniego od godz.
19.30 do 21.00. Będzie to też dobra okazja do skorzystania z przedświątecznej
spowiedzi. Młodzież z klas trzecich gimnazjalnych powinna potraktować to spotkanie jako formacyjne przed bierzmowaniem.
▪▪ W sobotę 17 grudnia o godz. 9.00 rozpoczną się przedświąteczne odwiedziny
chorych.
▪▪ W IV Niedzielę Adwentu (18 grudnia) biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza osoby
żyjące w związkach niesakramentalnych na nabożeństwo adwentowe, które odbędzie się o godz. 14.00 w katedrze opolskiej.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę
ofiary będą przeznaczona również na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Krystynę Skrzypiec, lat 94, z ul. Żwirki (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

