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Tegoroczny Adwent poprzez zapropo-
nowaną tematykę Rorat zwraca naszą 
uwagę na św. Józefa. To przecież nie-
zwykły bohater wydarzeń związanych 
z przyjściem na świat naszego Zbawi-
ciela. Bazując na Ewangeliach – które 
wymieniają jego imię 14 razy, a przy 
tym nie notują żadnego jego słowa – 
możemy powiedzieć, że miał trzy bar-
dzo ważne sny. Pierwszy wtedy, gdy za-
stawszy Maryję brzemienną, chciał Ją 
oddalić. „Gdy powziął tę myśl, oto anioł 
Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Jó-
zefie, synu Dawida, nie bój się wziąć 
do siebie Maryi, twej Małżonki; al-
bowiem z Ducha Świętego jest to, co 
się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któ-
remu nadasz imię Jezus, On bowiem 
zbawi swój lud od jego grzechów»”. 
To było dla Józefa zwiastowanie. Drugi 
sen przestrzegał Józefa przed niebez-
pieczeństwem, jakie groziło ze strony 
Heroda. „Anioł Pański ukazał się Józe-
fowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dzie-
cię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu»”. 
W trzecim śnie Józef dowiedział się, że 
może już wracać z Egiptu i ma osiedlić 
się w Nazarecie. Bardzo ciekawa jest 
intuicja niektórych teologów, zwłasz-
cza co do pierwszego ze snów, wskazu-
jąca na podobieństwo tego wydarzenia 

z inną biblijną sytuacją, a właściwie rozmową, 
jaką Bóg prowadzi z Abrahamem: „Żona twoja, 
Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak" 
(Rdz 17,19). Obietnica udzielona przez Anioła 
Józefowi brzmi niemal tak samo i identyczne 
jest dołączone do niej zadanie: „nadasz mu 
imię”. Józef jawi się więc jako nowy Abraham 
i jest to znaczące domknięcie wcześniej przed-
stawionego rodowodu Pana Jezusa, wypro-

W tym dniu serdecznie zapraszam na Godzinę Łaski. Jest to nabożeństwo nawią-
zujące do objawień prywatnych, które miały miejsce w Montichiari we Włoszech 
(m.in. 8 grudnia 1947 r. w sprawie nowego nabożeństwa).

 ▪ Dzisiejsza kolekta przekazana będzie na potrzeby seminarium duchownego i in-
stytucji diecezjalnych, zaś w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby 
naszego kościoła. „Bóg zapłać” za ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszego osiedla śp. Jana 
Sulikowskiego, lat 79, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpo-
czynek racz Mu dać Panie...

Ogłoszenia społeczne  _______________________________________________________________

 ▪ Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” zaprasza na Mikołajowy turniej szachowy 
i warcabowy o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, który 
odbędzie się 6 grudnia br. o godz. 10.00. 

 ▪ Burmistrz Zdzieszowic, MGOKSiR w Zdzieszowicach, Stowarzyszenie „Osiedlok” Sa-
morząd Mieszkańców „Stare Osiedle” oraz szkoły z terenu naszej gminy serdecznie 
zapraszają na Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w niedzielę 
10 grudnia od godz. 14.30 przy Placu 1 Maja. Wśród atrakcji zaplanowano m.in. wy-
stępy dzieci i młodzieży (z naszego przedszkola, szkół nr 1, 2, 3 i z Januszkowic oraz 
gimnazjum), a także zespołu góralskiego „Magurzanie”; będzie też „żywa szopka” 
i wspólne kolędowanie. Przewidziano też możliwość zakupu ozdób świątecznych, 
prezentów (w tym świece oraz opłatki). Więcej informacji w gazetce „Osiedlok”.

 ▪ Komisariat Policji w Zdzieszowicach w związku z powtarzającymi się przypadkami 
oszustw, których ofiarami stają się starsze osoby, samotnie mieszkające i nazbyt 
ufne, zwrócił się z prośbą o wystosowanie niniejszego apelu o ostrożność, czujność 
i rozsądek w kontaktach z osobami obcymi, a szczególnie takimi, które zaintereso-
wane są otrzymaniem pieniędzy.

D. Crespi, Sen św. Józefa, ok. 1625 r.

wadzonego właśnie od Abrahama. Wtedy 
też jasne staje się i to, że ostatecznie to 
Jezus (a nie Izaak) jest owym potomkiem, 
którego Bóg obiecał Abrahamowi. Także 
możliwe jest i inne skojarzenie, które sięga 
jeszcze dalej w biblijną historię zbawienia. 
Pamiętamy, że kiedy Adam był sam, Pan 
pogrążył go w głębokim śnie (Rdz 2,21), 
po którym przyprowadził do niego ko-
bietę i Adam ją przyjął. W zwiastowaniu 

Józefa chodzi też o to, by „przyjął do sie-
bie swoją Małżonkę". Zarówno Adam, jak 
i Józef „przechodzą” przez sen, aby przyjąć 
do siebie swoje żony. Sen jest w Biblii sta-
nem bliskim śmierci. W Józefie – na progu 
jego małżeństwa – muszą „umrzeć" nie-
mal wszystkie wyobrażenia o życiu z Ma-
ryją, by przyjąć żonę podarowaną mu przez 
Boga z Jej Tajemnicą i będącą z Nim w nad-
zwyczajnej i bardzo indywidualnej relacji. 

Zwiastowanie Józefowi – ciąg dalszy  ________________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

3 grudnia – I NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – za †† rodziców Helenę i Zygmunta Karwowskich, † brata Feliksa 

oraz †† z rodziny
 10.30 – za † męża Rudolfa Korzeńskiego, †† rodziców z obu stron, † siostrę 

Annę, † brata Pawła i † szwagra Jerzego oraz †† z pokrewieństwa
 17.30 – Nieszpory (zostaną także poświęcone wieńce adwentowe)
 18.00 – za †† rodziców Józefa i Małgorzatę Dronia, † brata Henryka oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące

4 grudnia – poniedziałek
 18.00 – za † Stefanię Jarmowską w 17. rocznicę śmierci, † jej syna Marka oraz 

†† rodziców z obu stron

5 grudnia – wtorek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża 
dla Patrycji z okazji urodzin oraz o dary Boże dla całej rodziny

6 grudnia – środa
 7.00 – za † ojca Mikołaja Pasławskiego, †† dziadków z obu stron i †† z rodziny

7 grudnia – czwartek — wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
 17.00 – Godzina Święta
 18.00 – za † Marka Jarmowskiego i † jego matkę

8 grudnia – piątek — Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za †† rodziców Gertrudę i Konrada Lipok, Zofię i Bolesława Zyśk 

oraz †† z pokrewieństwa z obu stron 
 12.00 – Godzina Łaski
 18.00 – w intencji Dzieci Maryi z naszej parafii i ich rodzin

9 grudnia – sobota
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Franciszka z okazji 
60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

 15.00 – chrzest: Emilia Hanna Gołąbek

 18.00 – za †† rodziców  Elfrydę i Antoniego Gola, †† dziadków Rozalię i Alfre-
 da Malkusz oraz Paulinę i Albina Gola, † brata Henryka, †† teściów 
Małgorzatę i Pawła Suchanek i †† trzech szwagrów

10 grudnia – II 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 Ryszarda Filusz, †† rodziców Annę i Romana Rzepka, 

†† teściów Bertę i Ryszarda Filusz oraz †† z pokrewieństwa Rzepka 
i Filusz i dusze w czyśćcu cierpiące 

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Mariana Pytlika i † Marzenę Maćkowiak

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który 
przeżywać będziemy pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Okres 
Adwentu ma podwójny charakter: jest najpierw czasem przygotowania do świąt 
Narodzenia 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. 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 najbliższe środy nie będzie Mszy św. 
o godz. 7.00. Tematy kazań roratnich będą nawiązywały do materiałów zapropo-
nowanych przez Małego Gościa Niedzielnego. Z nimi związane też będą audycje ro-
ratnie dla dzieci emitowane o godz. 19.15 w diecezjalnym Radiu Doxa. 

 ▪ Dzisiaj po Mszach św. Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kiermasz adwentowy. 
Przy wejściu do kościoła będzie można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom oraz poświęcone opłatki wigilijne, a ponadto wieńce adwentowe, ka-
lendarze i słodycze. Przypominam, że z taką samą propozycją Parafialny Zespół 
Caritas wystąpi podczas fesytynu osiedlowego (10 grudnia br.).

 ▪ W środę po Mszy św. roratniej odbędzie się spotkanie dla wszystkich marianek.

 ▪ W piątek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
Msze św. w naszym kościele będą o godz. 8.00 i 18.00. Podczas wieczornej Mszy 
św. Dzieci Maryi z naszej parafii odnowią swoje przyrzeczenia. Marianki przygo-
towały też występ, który poprzedzi Mszę św. 

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


