▪▪ Wzorem minionych lat, w dniach od 27 do 31 grudnia br. na terenie naszej parafii
będą kolędować grupy dzieci i młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach pod opieką państwa Kleniewskich. Dochód z kolędowania będzie przeznaczony na cele misyjne.
▪▪ Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie bożonarodzeniowego wystroju naszego kościoła, zwłaszcza budowniczym szopki oraz
darczyńcom i organizatorom choinek z ich oświetleniem.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, jutro (w święto
św. Szczepana) – na Wydział Teologiczny w Opolu, a w przyszłą niedzielę (1 stycznia) na seminarium duchowne i instytucje diecezjalne. „Bóg zapłać”.

Przedstawienia narodzin Jezusa – ciąg dalszy __________________________________
byciu pasterzy – w przedstawieniach około
VI wieku pojawiły się postacie Maryi oraz
Józefa, aniołów, pasterzy i trzech królów.
Schemat ikonograficzny Bożego Narodzenia, oparty o przekaz ewangeliczny i apokryfy, ukształtował się w pełni w Bizancjum
około IX wieku i był bardzo bogaty w treści
teologiczne. W Kościele wschodnim obowiązuje on do dziś i zawiera m.in. takie elementy: prawie całą powierzchnię wypełnia
skalista góra (odsyła do skojarzeń grobu,
w którym został pochowany Chrystus). Ponad nią, na złotym tle nieba umieszczani są
aniołowie, a poniżej, z jednej strony, pasterze, z drugiej – trzej królowie, zdążający do
żłóbka. W środku góry znajduje się czarna
grota, do wnętrza której spływa z nieba troisty promień, oznaczający obecność Boga
w Trójcy Jedynego. Grota to obraz ciemności świata pogrążonego w śmierci, oczekującego na światło – zstąpienie Zbawiciela.
Maryja leży na zewnątrz groty, odwrócona
tyłem do Dzieciątka – bo wie, Kogo urodziła
i nie śmie patrzeć na Boga Jezusa. Dziecię
jest ciasno spowite w białe, płócienne pasy,
co przypomina całun pogrzebowy i stanowi
prefigurację Jego męki. Józef jest umieszczany zwykle po lewej stronie, jako siedzący w zamyśleniu, co odzwierciedla dra-

mat ludzkości wobec tajemnicy. W ikonach
pojawiają się też kobiety przygotowujące
kąpiel dla Dzieciątka w misie w kształcie kielicha, który symbolizuje przyszłe cierpienie
Zbawiciela i ustanowienie eucharystii.
Na ewolucję wyobrażeń Bożego Narodzenia wielki wpływ wywarły także misteria
(XI w.), a od XIV wieku objawienia św. Brygidy Szwedzkiej. W wizji ujrzała ona klęczącą
na modlitwie Maryję i cudowne, dokonane
w jednym momencie przyjście na świat Jezusa, adorowanego przez Matkę – stąd my,
w Kościele zachodnim, przywykliśmy do
przedstawień Maryi i Józefa na kolanach
adorujących Dzieciątko. Różnicę między ikonografią wschodnią i zachodnią stanowi też
przeniesienie sceny narodzenia z groty do
szopy. Ten motyw widać w prezentowanym
wyżej obrazie słynnego włoskiego malarza
średniowiecza – Duccio Buoninsegna, kontynuującego jeszcze styl bizantyjski, o czym
świadczy półleżąca pozycja Matki Boskiej,
motyw kąpieli Dzieciątka i złote tło obrazu.
Ciekawe są i dalsze zmiany w przedstawianiu narodzin Jezusa, kiedy to na przykład
w czasach renesansu w miejsce malarstwa
sakralnego pojawiło się malarstwo religijne,
przede wszystkim ilustrujące ludzki wymiar
biblijnych wydarzeń.

R. III: 2016, nr 52 (168)

25 grudnia 2016 r.

Kochanym Parafianom i drogim Gościom z całego serca życzę błogosławionych
świąt Bożego Narodzenia i spełnienia się prośby wyrażonej w modlitwie:
„Rodzisz się, Panie, by niebo dać ludziom, / A jako człowiek jednym z nas
się stałeś; / Oświeć umysły i serca pociągnij / Więzią miłości”.

Duccio di Buoninsegna, Narodzenie z prorokami Izajaszem i Ezechielem , 1308 r.

Kolędy, jasełka, bożonarodzeniowe szopki –
to jedynie niektóre elementy tworzące niepowtarzalny klimat przeżywanych świąt.
Twórcy sztuki i artyści już niemal od pierwszych wieków starali się zilustrować i wyrazić to, co stanowi jedną z głównych prawd
naszej wiary: Syn Boży stał się człowiekiem…
Pierwsze przedstawienia narodzin Jezusa
odzwierciedlały proroctwa Starego Testa-

mentu (głównie Izajasza), stąd były bardzo
proste: ukazywały Dzieciątko w żłóbku oraz
woła i osła, oznaczających Żydów i pogan,
czyli wszystkich, do których przyszedł Chrystus. Bardzo wcześnie inspiracją dla artystów stały się Ewangelie. Mimo skromności informacji w nich zwartych – Mateusz
przytacza jedynie epizod z darami Mędrców ze Wschodu, a Łukasz opowiada o przy-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
25 grudnia – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
10.30 – za † Andrzeja Ostrowskiego w 4. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin
Sawickich i Ostrowskich
15.00 – chrzest: Adam Dariusz Baran
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Soni i Władysława
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
26 grudnia – poniedziałek — święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika
8.00 – za †† rodziców Różę i Jana Rak oraz Janinę i Władysława Kwiecień
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefy i Stanisława Kaczmarczyk z okazji 50. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– chrzest: Marcel Wieczorek, Lena Soborak
13.00 – chrzest: Łucja Bednarz
18.00 – za † Różę Marię Jacheć w rocznicę ziemskich urodzin
27 grudnia – wtorek — święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty
18.00 – za †† rodziców Hildegardę Maziak w 20. rocznicę śmierci, † jej męża
Władysława oraz †† z pokrewieństwa
28 grudnia – środa — święto świętych Młodzianków, męczenników
8.00 – w intencji dzieci naszej parafii
29 grudnia – czwartek — piąty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
7.00 – za † Halinę Bohdan, †† dziadków Helenę i Kazimierza oraz Karolinę
i Wiktora i †† z pokrewieństwa
30 grudnia – piątek — ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
7.00 – za † Marię Janoszek w 5. rocznicę śmierci, † jej męża Jerzego,
†† teściów Janinę i Ryszarda Kowalczyk oraz † brata Bernarda
31 grudnia – sobota — siódmy dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
17.00 – Msza św. na zakończenie roku – w intencji Parafian

1 stycznia – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
8.00 – za † brata Henryka Skóra, †† rodziców i rodzeństwo oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
10.30 – za † syna Adama w 23. rocznicę śmierci, † babcię Elżbietę, †† rodziców i teściów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
17.30 – Nieszpory
18.00 – w intencji Parafian oraz budowniczych i dobroczyńców naszego kościoła

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Jutro w liturgii Kościół czci św. Szczepana, pierwszego męczennika. Jest to tzw.
drugi dzień świąt Bożego Narodzenia; Msze św. będą sprawowane jak w niedziele.
▪▪ Od wtorku w naszej parafii rozpoczynają się odwiedziny kolędowe (zgodnie z prawem diecezjalnym, podczas kolędy nie składa się ofiar pieniężnych). Dla przypomnienia podaję plan wizyt na najbliższe dni:
– we wtorek (27 grudnia), od godz. 10.00 – ulica Strzelecka: numery parzyste od
początku, a następnie numery nieparzyste od końca
– w środę (28 grudnia), od godz. 10.00 – ulice: Zawadzkiego (od końca), Krótka
(od końca), Mickiewicza (od początku)
– w czwartek (29 grudnia), od godz. 10.00 – ulica Wolności (od początku)
– w piątek (30 grudnia), od godz. 10.00 – ulica Pionierów – numery nieparzyste (od końca).
▪▪ W środę – we wspomnienie Świętych Młodzianków – serdecznie zapraszam rodziców z dziećmi na Mszę św. o godz. 8.00 z błogosławieństwem dzieci.
▪▪ Również w środę 28 grudnia Biskup Opolski zaprasza wszystkich pracujących na
co dzień za granicą (tzw. emigrantów zarobkowych) oraz ich rodziny, doświadczone sytuacją rozłąki, na modlitewne spotkanie do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy. O godz. 11.00 bp Andrzej Czaja odprawi tam Mszę św..
▪▪ W sobotę przypada ostatni dzień roku kalendarzowego 2016. Serdecznie zapraszam
w tym dniu o godz. 17.00 na Mszę św. w intencji wszystkich Parafian oraz nabożeństwo, podczas którego odśpiewamy przebłagalne suplikacje za grzechy popełnione
w kończącym się roku kalendarzowym oraz dziękczynne Te Deum laudamus za otrzymane łaski. Będziemy też prosić Pana Boga o błogosławieństwo w nowym roku.
▪▪ W czasie kolędowym kancelaria parafialna będzie czynna pół godziny po Mszy św.
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

