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Dzięki ogromnej życzliwości i zaangażo-
waniu Komisariatu Ziemi Świętej w Pol-
sce – gdzie od 2005 r. funkcję komisarza 
pełni nasz parafianin, o. Paschalis Kwo-
czała OFM – pozyskaliśmy dla przestrzeni 
maryjnej naszego kościoła niezwykłą „re-
likwię”. Jest nią fragment skały z Groty 
Zwiastowania w Nazarecie. Wydaje się to 
dobrze komponować z naszą figurą Matki 
Bożej, która przedstawia ją jako wycho-
dzącą ze swego domu w Nazarecie, by 
nawiedzić swoją krewną, Elżbietę. Warto 
przy tej okazji poświęcić nieco uwagi owej 
grocie, będącej częścią ziemskiego domu 
Maryi. Grota Zwiastowania jest najcen-
niejszym odkryciem archeologicznym 

na terenie Nazaretu. Odkryto tam mury 
bardzo wczesnej świątyni ze wspaniałymi 
fragmentami mozaik i licznymi inskryp-
cjami starochrześcijańskimi, datowanymi 
na wieki wcześniejsze niż czasy Bizancjum. 
Przemawia to za istnieniem w tym miej-
scu sanktuarium pierwotnego w II lub III 
wieku. Z badań wynika też, że właściwa 
Grota Zwiastowania była dolną i tylną czę-
ścią domu Maryi i to ona w późniejszym 
okresie została przemieniona w kościół. 
Obecnie mamy wiele dowodów na to, iż 
Grota ta była otoczana kultem i czcią już 
od pierwszego wieku po Chrystusie. Znane 
jest między innymi świadectwo anonimo-
wego włoskiego pielgrzyma, który nawie-

dził to miejsce w roku 570. 
Z jego relacji z odbytej do 
Nazaretu pielgrzymki wy-
nika, że „dom Najświętszej 
Maryi jest teraz bazyliką”.
Wiadomo też, że w I wieku 
po Chrystusie tereny Na-
zaretu zamieszkiwali po-
tomkowie rodzin Maryi 
i Józefa. Fakt ten potwier-
dza tradycja katolicka 
mówiąca, że w Nazare-
cie w pierwszych latach 
po śmierci Chrystusa ist-
niała bardzo mocna grupa 

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ W dniach od 9 do 20 lipca kancelaria parafialna będzie nieczynna. Podczas mojej 
nieobecności posługę duszpasterską będzie pełnił ks. Piotr Mandala.

 ▪ Od jutra też rusza tegoroczna odsłona tzw. WAKACJI „PO BOŻEMU”. Początek 
o godz. 9.00 na boisku naszej szkoły. Dla zainteresowanych tą inicjatywą przygo-
towana została gazetka z planem półkolonii i regulaminem. Serdecznie dzięku-
jemy wolontariuszom (młodszym i starszym, którzy podjęli się odpowiedzialności 
za całe wydarzenie), a wszystkim, zarówno wolontariuszom i dzieciom – życzymy 
dobrego i bezpiecznego wypoczynku. 

 ▪ W piątek 13 lipca serdecznie zapraszam na nabożeństwo fatimskie (po Mszy św. 
zostanie odmówiony różaniec, a po nim procesja ze świecami).

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje, że wyjazd grupy formacyjnej do Nowego 
Gierałtowa na trzydniowy pobyt nastąpi w dniu 13 lipca o godz. 9.00.

 ▪ W przyszłą niedzielę (15 lipca) na Górze Świętej Anny odbędą się uroczystości ku 
czci Matki Bożej Szkaplerznej z obchodami kalwaryjskimi. Rozpoczęcie na Rajskim 
Placu o godz. 9.00. Podczas odpustu będzie też możliwość przyjęcia Szkaplerza 
Karmelitańskiego i odnowienia zobowiązań płynących z jego przyjęcia.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie 
dziękuję za złożone ofiary.

Grota Zwiastowania w Nazarecie

22 lipca – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † męża i ojca Kazimierza Harasimczuka w 1. rocznicę śmierci
 10.30 – za † męża Ryszarda Filusz w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców i te-

ściów, †† z pokrewieństwa Rzepka, Filusz i Golombek oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

  – modlitwa za roczne dziecko: Luiza Musiał
  – chrzest: Lena Wojciechowska, Lena Grażyna Wąsik, Nikodem Ha-

sterok 
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † męża i ojca Antoniego Gorzel w 4. rocznicę śmierci, †† szwa-

grów Franciszka i Jerzego oraz †† z pokrewieństwa 

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



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

8 lipca – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Annę i Michała Frańczaków, † ich syna Mariana 

i † synową Marię oraz † Stanisława Bolek i †† jego rodziców
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tadeusza z okazji 60. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty i Grzegorza Gaj-
decka z okazji 10. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † mamę Marię Pietrzyńską w 20. rocznicę śmierci, †† jej mężów 

Rafała i Wincentego, †† teściów Wandę i Aleksego Kabelskich
  – za † Alfreda Sobania w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów 

oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

9 lipca – poniedziałek
 19.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, †† dziadków z rodzin Pelka i Ko-

piec oraz Kauf i Plachetka

10 lipca – wtorek 
 19.00 – za †† teściów Zofię i Jana Dominikan, † szwagra Georga Bronner oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron

11 lipca – środa — święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

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

12 lipca – czwartek — wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
 14.00 – chrzest: Laura Mokwa
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla s. M. Natalii z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

13 lipca – piątek — wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
 19.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róż Różańcowych
 19.30 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami

nad nią opieki. Wówczas grupka franciszka-
nów osiedliła się w Nazarecie. Zgodę na od-
budowę zniszczonej bazyliki uzyskali dopiero 
w 1730 r., a w roku 1871 ją rozbudowano. 
Była to jednak bazylika skromna, dlatego 
w 60. latach XX wieku została rozebrana. 
Wówczas na całym terytorium przeprowa-
dzono dokładne badania archeologiczne.
Dzisiejsza Bazylika Zwiastowania jest dwu-
poziomowa. Z Kościoła Górnego bazyliki 
schody prowadzą do Kościoła Dolnego, 
którego najważniejszą część stanowi Grota 
Zwiastowania. Miejsce szczególne, uderza-
jące niezwykłą skromnością, prostotą, prze-
niknięte atmosferą świętości, a zarazem 
owiane nutką niezwykłej tajemnicy, która 
wręcz zaprasza pielgrzyma do modlitwy 
i kontemplacji. Kościół Dolny pogrążony jest 
w półmroku, jedynym światłem, jakie oświe-
tla tę część bazyliki, są promienie słoneczne, 
padające z kopuły kryjącej Kościół Górny. 
Samo wnętrze Groty jest oświetlane sztucz-
nie. W tej części bazyliki można też zobaczyć 
fragmenty murów i pozostałości z czasów 
judeochrześcijańskich, bizantyńskich oraz 
z czasów krzyżowców – wszystko to tworzy 
ze sobą piękną, harmonijną całość.
Przed wejściem do Groty rozciąga się nie-
wielki prostokątny skrawek zwany przed-
sionkiem Anioła, czyli inaczej mówiąc Ka-
plica Anioła. Jest odpowiednikiem części 
domu Maryi, w której miała odbyć się roz-
mowa Maryi z Gabrielem. Znajdują się tu-
taj dwa ołtarze. Jeden z nich został poświę-
cony rodzicom Maryi, drugi zaś Aniołowi 
Gabrielowi. To miejsce zostało wykonane 
w większości w bardziej współczesnym 
stylu. W centrum mieści się nawa z epoki 
bizantyjskiej z nowoczesnym ołtarzem. Po 
lewej stronie znajduje się chrzcielnica z II w. 
oraz wiele napisów potwierdzających spra-

wowany w grocie wczesnochrześcijański 
kult. Z przedsionka Anioła bezpośred-
nio wchodzi się do właściwej, całkowi-
cie wykutej w skale, Groty Zwiastowa-
nia. Sama Grota jest bardzo mała, na 
pierwszy rzut oka przypomina kapliczkę 
wykutą w skale – jej wielkość wynosi 
5,5x5 m. Ściany nie posiadają regular-
nych rysów. W jej centrum znajduje 
się marmurowy ołtarz z wykutą łaciń-
ską inskrypcją: „Verbum caro hic fac-
tum est” – Tutaj słowo stało się ciałem. 
Zaś jedna z najstarszych, a zarazem naj-
ważniejszych inskrypcji, została odkryta 
na tynku jednej z kolumn. Napis w ję-
zyku greckim parafrazuje pierwsze dwa 
słowa, które skierował Archanioł Gabriel 
do Maryi w momencie zwiastowania: XE 
MAPIA (w tłum.: „Raduj się napełniona 
łaską”), co potwierdza kult Maryi, jaki 
był sprawowany w tym miejscu od naj-
dawniejszych czasów. 
[Źródło: B. Witos, Groty biblijne, Kraków 2016] 



14 lipca – sobota
 19.00 – za † Ottona Mende w 9. rocznicę śmierci, † jego żonę Marię oraz 

†† z pokrewieństwa Mende, Pollok i Rygoł

15 lipca – XV NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy z okazji 50. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za †† rodziców Martę i Rafała Schulwitz oraz Salomeę i Henryka 
Wancke, † męża Henryka, †† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† rodziców Franciszkę i Wincentego Jasińskich oraz Katarzynę i Cze-

sława Kalińskich, †† dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

16 lipca – poniedziałek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
 19.00 – za † Matyldę Skóra, † jej męża i dzieci oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17 lipca – wtorek 
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Pawła z okazji urodzin 
oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

18 lipca – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty i Adama z oka-
zji 20. rocznicy ślubu oraz dla Ewy i Krystiana z okazji 31. rocznicy 
ślubu, a także o opiekę Bożą dla ich rodzin

19 lipca – czwartek
 19.00 – za † matkę Emilię Linek, † teścia Emila Cichon oraz †† z pokrewień-

stwa Cichon i Linek

20 lipca – piątek — wspomnienie bł. Czesława, prezbitera, patrona diecezji opolskiej
 19.00 – za †† rodziców Annę i Wilhelma Knopp oraz Bronisławę, Martę i Kon-

rada Kaszura, † brata Gotfrieda, †† trzech szwagrów i † bratową, 
†† dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

21 lipca – sobota
 13.00 – ślub: Sandra Blach i Marcin Czok
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Grzego-
rza z okazji 20. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

chrześcijan, która w domu Świętej Rodziny 
spotykała się na modlitwie. Byli to ludzie 
prości i ubodzy. Jak mówią dokumenty hi-
storyczne ten styl życia pomógł im unik-
nąć zagłady ze strony cesarza Domicjana, 
który z powodów politycznych najpierw 
kazał ich aresztować, a następnie, po zba-
daniu ich niskiej pozycji społecznej, pu-
ścił wolno. Istnieje również świadectwo, 
że w roku 249, gdy władzę sprawował ce-
sarz Decjusz, męczeńską śmierć poniósł 
ostatni znany z historii krewny Jezusa, św. 
Konon. Zapytany o pochodzenie miał po-
wiedzieć: „Jestem z Nazaretu, krewny Je-
zusa, któremu służę, podobnie jak moi 
przodkowie”. Istnieje zatem prawdopo-
dobieństwo, że ci ludzie jako pierwsi prze-
kształcili Grotę Zwiastowania na miejsce 
kultu i wybudowali nad nią pierwszy ko-
ściół. Świadczą o tym nie tylko dokumenty 
historyczne, ale również grobowce po-
kryte symboliką wczesnochrześcijańską. 

Niektóre dokumenty mówią, że rodziny 
Józefa i Maryi zamieszkiwały Nazaret jesz-
cze w III wieku po Chrystusie. Zachowane 
zostały z tamtych czasów resztki murów 
w stylu synagogalnym, podstawy kolumn, 
gzymsy, kapitele. Wśród odkrytych sym-
boli dominowały krzyżyki, ryby, łodzie oraz 
grecka litera X oznaczająca Chrystusa. Do 
momentu powstania bazyliki bizantyjskiej 
opiekę nad Grotą sprawowali judeochrze-
ścijanie, następnie po okresie bizantyj-
skim, funkcję tę przejęli krzyżowcy. Lata 
1263-1271 były czasem najazdu na Naza-
ret wojsk arabskich pod przywództwem 
Bajbarsa. Miasto zostało zniszczone, ów-
czesna bazylika zburzona, ale Groty nie na-
ruszono. Nadal sprawowano w niej kult, 
ale aż do początku XVII w. nie była objęta 
formalną opieką. Dopiero w 1620 r. To-
masz z Navarry ówczesny gwardian z Sy-
jonu w Jerozolimie, uzyskał od emira Fachr 
al Dina formalną zgodę na sprawowanie 

Grota Zwiastowania w Nazarecie – ciąg dalszy ______________________________

Tłmaczenie polskie

Brat Piotr Baptista Pizzaballa OFM 
Świętej Góry Syjon i Najświętszego Pańskiego Grobu Gwardian 

oraz Kustosz całej Ziemi Świętej
w Imię Boże. Amen.

Wszystkim czytającym niniejsze pismo czynimy wiadomym,
że ten fragment Świętej Skały,  

wyjęty z Domu Najświętszej Maryi Dziewicy z Nazaretu
i znaczony czerwoną pieczęcią Kustodii Ziemi Świętej, jest autentyczny.

Na potwierdzenie czego my
[podpis]

Brat Sergius Galdi OFM
Sekretarz Kustodii Ziemi Świętej 

Dane w Jerozolimie w Konwencie  
Najświętszego Zbawiciela
25 listopada Roku Pańskiego 2014




