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Tegoroczny szczególny patron naszego Ad-
wentu (z nim związane jest też przepowia-
danie podczas Mszy św. roratnich) wystę-
puje jako dominujący bohater w dwóch 
scenach opisanych w „Ewangelii dzieciń-
stwa”. O pierwszej z nich, związanej z de-
cyzją o przyjęciu brzemiennej Maryi, była 
mowa tydzień temu. Dziś warto zatrzymać 
się przy drugiej scenie. Gdy Dzieciątko Je-
zus ma kilka miesięcy, Józef wraz z Ma-
ryją zostaje ukazany w ucieczce przez Pu-
stynię Judzką do Egiptu, gdzie mieli się 
schronić przed koszmarem krwawej wła-
dzy króla Heroda. Ewangelista Mateusz 
napisał: „Anioł Pański ukazał się Józe-
fowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię 
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań 
tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szu-
kał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, 

wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał 
się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci 
Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które 
Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu we-
zwałem Syna mego” (2,13-15). Widmo re-
presji, które rozciąga się nad Jezusem od 
samego początku Jego ziemskiego życia, 
jest nie tylko okrutne, ale i bardzo realne. 
Herod (pół-Żyd i pół-Idumejczyk), syn za-
rządcy skorumpowanej dynastii żydow-
skiej Hasmoneuszy, zdołał stworzyć i ocalić 
przed rzymską zachłannością rozległe i po-
tężne królestwo. Jego zalety jako władcy 
i jego działalność budowniczego (zbudo-
wana przezeń świątynia jerozolimska była 
niewątpliwie arcydziełem architektonicz-
nym, tak samo jak miasta Samaria i Jery-
cho, twierdze Masada i Macheront oraz 
Herodion – olbrzymie jego mauzoleum) 

 ▪ W sobotę 16 grudnia w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym 
w Opolu odbędzie się Adwentowy Dzień Skupienia dla Dzieci Maryi. Rozpoczęcie 
Mszą św. w kościele seminaryjno-akademickim (ul. Drzymały 1) o godz. 10.00.

 ▪ Instytut Myśli Schumanna zaprasza parafian do włączenia się w projekt „Wigilia 
bez granic”. Chodzi w nim o zaproszenie studentów cudzoziemców lub pracują-
cych obcokrajowców do naszych domów na wieczerzę wigilijną, do zajęcia sym-
bolicznego, pustego miejsca przy stole wigilijnym. Więcej informacji znajduje się 
na stronie internetowej: www.WigiliaBezGranic.com.

Gentile da Fabriano, Ucieczka do Egiptu, 1423 r.

zapewniły mu tytuł Wielkiego. Ale ta ab-
solutna władza była budowana na łzach 
i krwi. Skoro nawet żony i dzieci mordo-
wał z obawy o utratę władzy, tym bardziej 
„nowo narodzony król żydowski”, postrze-
gany oczyma bystrej tajnej policji herodiań-
skiej jako jedno z wielu małych zagrożeń 
dla oficjalnej władzy, musiał natychmiast 
ulec unicestwieniu. W ten sposób dla Je-
zusa zaczynają się dzieje uchodźcy. Oczywi-
ście wyżej przytoczony fragment ewange-
liczny nie podaje nam żadnych dokładnych 
wskazówek o tej ucieczce Świętej Rodziny 
z terytorium Heroda do Egiptu – klasycznej 
krainy schronienia dla prześladowanych, 
która wówczas była pod bezpośrednią kon-
trolą Rzymu (od 30 r. przed Chr.). Z drugiej 
strony mamy świadomość, że słowa Ewan-
gelii o ucieczce do Egiptu mają nie tyle za-
barwienie historyczne, ale chrystologiczne, 
czyli przedstawiają wysiłek pierwotnego 
Kościoła w nakreśleniu, na podstawie sta-
rożytnych wspomnień rodzinnych klanu 
Maryi albo Józefa, portretu Chrystusa 
w całej Jego paschalnej pełni, wychodząc 
właśnie od Jego dzieciństwa. Niezwykle 
ciekawą myśl o interpretacji ucieczki do 
Egiptu przedstawia papież Benedykt XVI, 
który wskazuje, że dla Mateusza kluczem 
do zrozumienia tego wydarzenia są słowa 

proroka Ozeasza: „Syna swego wezwałem 
z Egiptu”. Prorok opowiada historię Izra-
ela jako historię miłości Boga i Jego ludu. 
Relacja Boga do Izraela jest tu ukazywana 
nie za pomocą obrazu miłości oblubień-
czej, lecz obrazu miłości rodzicielskiej: 
„Dlatego Izrael otrzymuje też tytuł «Syna» 
w znaczeniu synostwa przybranego. Pod-
stawowym aktem ojcowskiej miłości jest 
wyzwolenie syna z Egiptu”. Według Ma-
teusza prorok mówi tutaj o Chrystusie: On 
jest prawdziwym Synem. Jego kocha Oj-
ciec i Jego wzywa z Egiptu. Od powrotu 
Jezusa z Egiptu do Ziemi Świętej historia 
Izraela rozpoczyna się ponownie i na nowy 
sposób. Pierwsze wezwanie do powrotu 
z kraju niewoli okazało się pod wieloma 
względami porażką, którą prorok Ozeasz 
opisał: „Im bardziej ich wzywałem, tym da-
lej odchodzili ode Mnie”. Przez ucieczkę do 
Egiptu i przez swój powrót do Ziemi Obieca-
nej Jezus dokonuje definitywnego exodusu. 
On jest prawdziwie Synem. On nie oddali 
się od Ojca. On wraca do domu i do domu 
prowadzi. Jest zawsze w drodze do Boga 
i przez to z obczyzny prowadzi do „ojczy-
zny”, do tego, co właściwe i własne. Jezus, 
Syn prawdziwy, w sensie bardzo głębokim 
sam udał się na „wygnanie”, ażeby wszyst-
kich nas sprowadzić z obczyzny do domu.

Józef jako uchodźca – ciąg dalszy  __________________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

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

11 grudnia – poniedziałek
 18.00 – za † Erykę Gościńską w 4. rocznicę śmierci, † jej męża i †† rodziców 

z obu stron oraz †† z pokrewieństwa

12 grudnia – wtorek
 18.00 – za † Elżbietę Witczak w 13. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny

13 grudnia – środa — wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
 18.00 – za † matkę Leokadię Kachnowicz w 13. rocznicę śmierci, † ojca Jana 

oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

14 grudnia – czwartek — wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
 18.00 – za † Stanisława Kaziuka i dusze w czyśćcu cierpiące [od przyjaciół]

15 grudnia – piątek
 18.00 – za † Marię Kajda z okazji ziemskich urodzin, † jej męża Stanisława, 

†† rodziców z obu stron oraz †† z pokrewieństwa 

16 grudnia – sobota
 8.00 – za †† rodziców Eufemię i Ryszarda Morawiec, † siostrę Renatę, 

†† braci Alfreda i Józefa oraz † bratanicę Monikę
 18.00 – za † Norberta Kowolika, †† jego rodziców Agnieszkę i Juliusza, †† Elż-

bietę i Herberta Blaut oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17 grudnia – III NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – za † ojca Józefa Bienię, † jego żonę Elfrydę oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – za † Zdzisławę Rybicką w 3. rocznicę śmierci, †† jej rodziców i braci 

oraz †† z pokrewieństwa
  – modlitwa za roczne dziecko: Maciej Siebler

  – chrzest: Brayan Oremek
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Paulinę Mainczyk, †† z rodzin Mainczyk, Kulawiak

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Gorąco zachęcam dziś do udziału w Gminnym Kiermaszu Bożonarodzeniowym, 
który rozpocznie się o godz. 14.30 przy Placu 1 Maja. Wśród atrakcji zaplanowano 
m.in. występy dzieci i młodzieży, a także zespołu góralskiego „Magurzanie”; bę-
dzie też „żywa szopka” i wspólne kolędowanie. Przewidziano również możliwość 
zakupu ozdób świątecznych, prezentów (w tym świece oraz opłatki). Więcej infor-
macji w gazetce „Osiedlok”. 

 ▪ Serdecznie zapraszam dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych na Msze św. ro-
ratnie, które  w naszym kościele sprawowane są codziennie o godz. 18.00, a w so-
boty o godz. 8.00. Przez cały Adwent można też nabywać w zakrystii wigilijne 
świece (w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom) oraz opłatki wigilijne.

 ▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie 
nazwane „kawa z księdzem”. W programie spotkania m.in. prelekcja o barwnym 
świecie apokryfów w kontekście św. Józefa.

 ▪ Również w przyszłą niedzielę Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” za-
praszają po Mszach św. na wystawę prac świątecznych i słodki poczęstunek.

 ▪ Dzisiejsza kolekta przekazana będzie na potrzeby naszej parafii, a przed kościo-
łem można złożyć ofiarę do puszek z racji przeżywanego dziś Dnia Modlitwy i Po-
mocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie; w przyszłą niedzielę kolekta będzie 
przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać” za ofiary.

Ogłoszenia diecezjalne ______________________________________________________________

 ▪ Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramen-
talnych na nabożeństwo adwentowe, które odbędzie się w 3. Niedzielę Adwentu 
17 grudnia br. o godz. 14.00 w katedrze opolskiej.

 ▪ W dniach 15–17 grudnia w Duszpasterstwie Akademickim Ressurexit w Opolu, 
w czasie trwania „Remontu Małżeńskiego" odbędą się spotkania dla młodych 
(w wieku 14–19 lat) pod hasłem „PONAD”. W piątek o godz. 20.00 modlitwa uwiel-
bienia, w sobotę o 18.00 spotkanie z Olą – która opowie o swojej podróży po Azji, 
w niedziele o 10.00 odbędzie się spotkanie przygotowujące do Eucharystii. Spo-
tkania organizuje młodzież, której rodzice są zaangażowani w Remont Małżeński.

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


