
R. IV: 2017, nr 50 (218) 17 grudnia 2017 r.

Kontynuując nasze adwentowe refleksje 
o św. Józefie, uświadamiamy sobie jego 
niezwykłą bliskość z tajemnicą wcielenia, 
w której uczestniczył, jak nikt inny z ludzi, 
poza Maryją. To św. Józef, jako „syn Da-
wida”, włącza Jezusa w linię mesjańską, to 
on umieszcza Go również w ludzkim wy-
miarze historyczno-politycznym, uwzględ-
niając Jezusa w cesarskim spisie ludności 
z czasów Augusta i czyniąc Go w ten sposób 
obywatelem świata. To on włączył Jezusa 

do ludu wybranego, Izraela, przez obrze-
zanie, nadanie imienia, ofiarowanie Bogu 
w świątyni jako pierworodnego, poświę-
conego Panu. To również on przyznał Mu 
miejsce zamieszkania w Ziemi Obiecanej, 
dlatego mógł być nazwany „Nazarejczy-
kiem”. To Józef wychowywał Jezusa, na-
uczył Go zawodu, tak iż nawet określano 
Go „synem cieśli”, a także Jego samego 
„cieślą”. Nie dziwi więc, że został on też 
nazwany „ojcem żywicielem” Chrystusa, 
gdyż żywił Go nie tylko strawą materialną, 
ale też pokarmem słowa Bożego i świa-
dectwem swego uczciwego życia. Wydaje 
się sprawą oczywistą, że chcielibyśmy po-
znać o wiele więcej szczegółów z życia św. 
Józefa, niż podaje nam skromna (złożona 
zaledwie z 78 słów) narracja ewange-
liczna. Tym bardziej, że po opisie ucieczki 
do Egiptu Ewangelie na temat św. Józefa 
niemal zupełnie milkną. Wyjątek stanowi 
jedynie epizod z pielgrzymką do Jerozo-
limy z dwunastoletnim Jezusem, o czym 
opowiada św. Łukasz. Zwraca się bowiem 
uwagę, że „Rodzice Jego (Jezusa) chodzili 
co roku do Jerozolimy na Święto Paschy”. 
Jak wiadomo, młody Jezus pozostanie 
w świątyni pośród uczonych, a odnalezio-
nemu Maryja zrobi uwagę: „Synu, czemuś 
nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bó-
lem serca szukaliśmy Ciebie”. Po nabraniu 

dystansu do zwyczajnego przynależenia do 
ziemskiej rodziny („Czy nie wiedzieliście, że 
powinienem być w tym, co należy do mego 
Ojca?"), wszyscy troje wracają do domu: 
„Potem poszedł z nimi i wrócił do Naza-
retu; i był im poddany”. To wydarzenie 
o pielgrzymowaniu do jerozolimskiej świą-
tyni, choć jest zaledwie małym szczegółem 
dotyczącym Świętej Rodziny, rzuca jednak 
trochę światła na Jej funkcjonowanie. Po 
pierwsze, poświadcza pobożność rodziców 
Jezusa i ich staranne wypełnianie prawa, 
a po drugie, pokazuje wolność i posłuszeń-
stwo, które w tej Rodzinie były równie  
ważne i wzajemnie się przenikające. 
Pozostałe „wiadomości” o życiu św. Józefa 
tradycja chrześcijańska opiera na tekstach 
apokryficznych, które – zdając się na fanta-
zję i legendy – próbują jakoś zapełnić te dłu-
gie i niejasne lata. Tytułem przykładu warto 
przytoczyć opowiadanie o ostatnim mo-

mencie ziemskiego życia Józefa, które za-
chowało się w pochodzącej z II w. Legendy 
o Józefie cieśli. Miał umierać w wieku 111 
lat, jeszcze w doskonałej formie fizycznej 
i do końca wykonujący swój zawód. W usta 
samego Jezusa zostały włożone wzrusza-
jące akcenty i drobiazgowy opis: „A ona 
[Maryja] powstawszy weszła do pomiesz-
czenia, gdzie leżał […]. Ja zaś sam, moi ko-
chani, usiadłem u jego głowy, a moja matka 
Maryja usiadła u jego nóg. Chociaż skiero-
wał on swoje oczy na moje oblicze, nie był 
w stanie rozmawiać […]. Kiedy później skie-
rował swoje oczy ku górze, wydał głęboki 
jęk. Ja trzymałem jego ręce i nogi dłuższy 
czas, podczas gdy on patrzył na mnie i bła-
gał mnie: «Nie pozwól, aby mnie zabrali». 
(...) Wtedy dzieci Józefa podniosły głos 
płacząc. Ja sam również i moja dziewicza 
matka, Maryja, płakaliśmy z nimi, ponie-
waż zaprawdę nadeszła godzina śmierci”. 

Józef nazwany „ojcem żywicielem” Chrystusa – ciąg dalszy  ____________________

B.E. Murillo, Św. Józef prowadzący Jezusa , 1660 r.

Apel Biskupa Opolskiego o ekologiczną wrażliwość 
i ochronę środowiska naturalnego
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I W nawiązaniu do uchwał władz samorządowych województwa opol-

skiego i śląskiego oraz apelów różnych środowisk społecznych, Biskup 
Opolski zwraca się do Diecezjan z gorącym apelem o ekologiczną wrażli-
wość i ochronę środowiska naturalnego. W sezonie grzewczym powinny 
się one przejawiać przede wszystkim zaniechaniem lekkomyślnego spa-
lania w kotłowniach i domowych piecach grzewczych materiałów opa-
łowych złej jakości, śmieci, odpadów i przedmiotów plastikowych. Za-
nieczyszczenie powietrza, które one powodują, naraża nas na liczne 
choroby układów oddechowego i krążeniowego oraz choroby nowo-
tworowe. Świadome działanie na szkodę środowiska stanowi poważne 
naruszenie porządku Bożego i lekceważenie przykazania miłości Boga 
Stwórcy oraz bliźniego, którego życie i zdrowie nie może być nam obo-
jętne. Niech wspólne działanie w trosce o „nasz wspólny dom” – ziemię 
wspiera łaska Boga, naszego Stwórcy.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

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

18 grudnia – poniedziałek
 18.00 – za † męża Roberta Swobodę, †† rodziców, †† teściów oraz †† z po-

krewieństwa

19 grudnia – wtorek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stefana Kwoczały 
z okazji 85. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

20 grudnia – środa
 18.00 – za †† rodziców Teresę i Alojzego Lepich, †† z pokrewieństwa Le-

pich, Grzesik i Job

21 grudnia – czwartek
 18.00 – za † Grażynę Grabińską, † jej syna Sławomira i †† z rodziny

22 grudnia – piątek
 18.00 – za †† teściów Wiktorię i Ryszarda Marek, †† ich czterech synów 

i † córkę, †† rodziców Elżbietę i Pawła Golombek, †† cztery siostry 
i brata oraz †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

23 grudnia – sobota
 8.00 – za †† teściów Genowefę i Franciszka Białas, †† dwóch szwagrów i dwie 

szwagierki oraz †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
 11.30 – chrzest: Natan Malik
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii Lipok z okazji 
70. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

24 grudnia – IV NIEDZIELA ADWENTU — Wigilia Narodzenia Pańskiego
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Wancke
 22.00	–	PASTERKA	–	w	intencji	Parafian	i	Gości

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

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

 ▪ Również dzisiaj Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają po 
Mszach św. na wystawę prac świątecznych i słodki poczęstunek.

 ▪ Pozostał już tylko tydzień adwentowego czuwania. Gorąco zachęcam do udziału 
w Mszach św. roratnich (codziennie o godz. 18.00, a w sobotę o godz. 8.00). W za-
krystii można jeszcze nabyć opłatki oraz świece wigilijne.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków na spotkanie adwentowe, 
które odbędzie się we wtorek (19 grudnia) o godz. 16.00 w domu katechetycz-
nym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W środę po Mszy św. odbędzie się spotkanie opłatkowe dla naszych marianek.
 ▪ W sobotę od godz. 9.00 rozpoczną się przedświąteczne odwiedziny chorych.
 ▪ W sobotę i w niedzielę (do godz. 14.00) przed ołtarzem będą się paliły świece Be-

tlejemskiego Światła Pokoju.
 ▪ Serdecznie zachęcam do religijnego przeżycia wigilii Bożego Narodzenia i pielę-

gnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych. Pasterka w naszym kościele bę-
dzie sprawowana o godz. 22.00 (poprzedzi ją słowno-muzyczne wprowadzenie).

 ▪ Okazja do spowiedzi św. przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego: 
– w poniedziałek od 17.30 do 20.00 (z przerwą na Mszę św.);
– we wtorek od 10.00 do 11.00 oraz od 17.00 do 20.00 (z przerwą na Mszę św.);
– w środę od 10.00 do 11.00 oraz od 17.30 do 20.00 (z przerwą na Mszę św.);
– w czwartek od 10.00 do 11.00 oraz od 17.00 do 21.00 (z przerwą na Mszę św.);
– w piątek od 10.00 do 11.30 oraz od 16.00 do 21.00 (z przerwą na Mszę św.);
– w sobotę od 7.00 do 8.00 oraz od 16.00 do 21.00 (z przerwą na Mszę św.).
– w niedzielę przed Mszami św. oraz od 11.30 do 13.00.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – będzie przeznaczona na 
potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za ofiary. 

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


