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Rozpoczynając liturgiczny czas oczekiwania na 
przyjście Pana, mamy świadomość, że zwłasz-
cza początkowy, a przy tym zdecydowany akcent 
tego okresu wiąże się z naszą gotowością na po-
wtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Warto jednak 
nie uciekać przed refleksją, która odsłoni nieco 
ziemskie pochodzenie Jezusa i zbliży nas do py-
tań: Kim jest Jezus? Skąd pochodzi? Zdaniem Pa-
pieża Benedykta XVI, Ewangelie zostały napisane 
właśnie po to, by dać odpowiedź na te pytania. 
Bo przecież nie jest bez znaczenia fakt, że ewan-
gelista Mateusz zaczyna swe dzieło od genealogii 
Jezusa, a Łukasz podobne wyliczenie przodków 
Chrystusa umieszcza na początku Jego publicznej 
działalności. O czym chcą nam powiedzieć gene-
alogie Jezusa? W czasach Jezusa, poza kapłanami, 
mało kto zgłębiał w Izraelu szczegóły własnego 
pochodzenia. Zwykle wystarczała świadomość 
przynależności do któregoś z biblijnych poko-
leń. Tym ciekawsze są dwie genealogie przed-
stawione przez dwóch Ewangelistów. Łukasz pre-
zentuje Mesjasza jako syna Adama, syna całej 
ludzkości i zarazem syna Boga. Po królu Dawidzie 
genealogia nie kontynuuje linii jego – w większo-
ści przeniewierczych – potomków, ale odbija od 
razu w bok i wymienia Natana. Ponieważ takie 
same imię nosił prorok z czasów Dawida, możemy 
sądzić, że Łukasz przez to sugeruje, iż Jezus to pro-
rok dla całej ludzkości. Według Mateusza Jezus, 
syn Dawida, syn Abrahama, wypełnia obietnice 
dane Dawidowi i całemu ludowi wybranemu. Ma-

teusz pokazuje jednocześnie, że ge-
nealogia ludzka jest niewystarcza-
jąca. Jego genealogia kończy się na 
Józefie, który nie był ojcem Jezusa, 
co autor wyjaśnia nie tylko histo-
rią narodzenia Mesjasza, ale konty-
nuuje tę myśl, przytaczając później 
słowa Jezusa: „…kto pełni wolę Ojca 
mojego, ten Mi jest bratem, siostrą 
i matką”. Dla chrześcijan nie jest już 
ważne pochodzenie według ciała, 
lecz indywidualna decyzja wiary. 

C. Majorana, Drzewo Jessego, (XV w.)

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby na seminarium duchownego i in-
stytucji diecezjalnych; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na po-
trzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać” za ofiary.

Ogłoszenie spo łeczne  ___________________________________________________

 ▪ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  w Zdzieszowicach 
zaprasza na spotkanie autorskie z siostrą Dolores Zok pt.: 
„Afryka w sercu misjonarki”, które odbędzie się 4 grudnia 
(wtorek) o godz. 10.00 w czytelni biblioteki. Siostra Dolores 
należy do Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha 
Świętego, a swoją posługę pełniła m.in. na misjach w Angoli, 
gdzie przeżyła wojnę domową, a w Republice Południowej 
Afryki założyła klasztor i opiekowała się chorymi na AIDS.

 ▪ Burmistrz Zdzieszowic, MGOKSiR w Zdzieszowicach, Sto-
warzyszenie „Osiedlok” i Samorząd „Starego Osiedla” za-
praszają na Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy, który od-
będzie się w sobotę 8 grudnia od godz. 15.30 przy Placu 
1 Maja. Wśród atrakcji zaplanowano m.in. występy dzieci 
i młodzieży oraz koncert śląskich pastorałek i kolęd; będzie 
też „żywa szopka” i wspólne kolędowanie. Przewidziano 
też możliwość zakupu ozdób świątecznych i prezentów.

 ▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach organizuje zbiórkę 
najpotrzebniejszych rzeczy dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynku so-
cjalnego przy ul. Nowej w Zdzieszowicach. Dary w postaci środków czystości 
i wszelkich rzeczy potrzebnych do codziennego użytku można składać w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach oraz w Ośrodku Profi-
laktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach (ul. Chrobrego 18) do 14 grudnia 
2018 r. Chętnych do przekazania mebli, oraz innego sprzętu gospodarstwa do-
mowego prosimy o kontakt pod numerami telefonu 77 472 66 11, 77 472 66 16.

Genealogie Jezusa często przedstawiane 
są w postaci drzewa Jessego. Wzięło się 
to z proroctwa Izajasza: „Wyrośnie różdżka 
z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego 
korzeni”. Jesse na większości takich obra-
zów leży i śpi. Ma to źródło w przekona-
niu, że ojciec Dawida w czasie snu zobaczył 
swoich potomków, włącznie z Jezusem. Ta 

scena ma też przypominać Adama, któ-
remu Bóg podczas snu wyjął żebro, żeby 
stworzyć Ewę. „Druga Ewa”, Maryja, 
która naprawiła szkodę wyrządzoną przez 
pierwszą, siedzi u szczytu drzewa. Między 
Jessem a Maryją widać królów, którzy po-
przedzili Jezusa. Miało to podkreślić, że Je-
zus pochodzi z królewskiego rodu.

Kim jest Jezus? Skąd pochodzi? – ciąg dalszy _________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

2 grudnia – I NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – za † Teresę Wieczorek [ofiarowana od Marii]
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego 
i opiekę Anioła Stróża dla Natalii i Patrycji oraz obfitość łask w całej 
rodzinie

  – modlitwa za roczne dziecko: Milena Jatczak
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Leonardę i Kazimierza Kwiatkowskich oraz †† z po-

krewieństwa

3 grudnia – poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, †† z rodzin Kauf i Pelka

4 grudnia – wtorek 
 18.00 – za † męża, ojca i dziadka Edwarda Gieżę w w 19. rocznicę śmierci, 

†† z rodziny i pokrewieństwa

5 grudnia – środa 
 18.00 – za † Józefę Karczmarczyk [ofiarowana od sąsiadów z ulic: Pionierów, 

Katowickiej i Żyrowskiej]

6 grudnia – czwartek 
 17.00 – Godzina Święta
 18.00 – za † Jana Plutę [ofiarowana od sąsiadów z ulicy Lipowej]

7 grudnia – piątek — wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † Krystynę Skrzypiec w 2. rocznicę śmierci, † teścia Erwina oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące

8 grudnia – sobota — Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – w intencji Dzieci Maryi z naszej parafii i ich rodzin
 12.00 – Godzina Łaski
 18.00 – za †† rodziców Gertrudę i Konrada Lipok oraz Zofię i Bolesława 

Zyśk oraz †† z pokrewieństwa z obu stron 

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Bardzo serdecznie zachęcam wszyst-
kich 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 
zaproponowanych przez Małego Gościa Niedzielnego. Z nimi związane też będą 
audycje roratnie dla dzieci emitowane o godz. 19.15 w diecezjalnym Radiu Doxa. 

 ▪ Dzisiaj przy wejściu do kościoła Parafialny Zespół Caritas proponuje do nabycia 
świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz poświęcone opłatki wigilijne i ka-
lendarze. Nadmienię, że z taką samą propozycją Parafialny Zespół Caritas wystąpi 
podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego (8 grudnia br.).

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie forma-
cyjne Dzieci Maryi.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwar-
tek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji powołań kapłańskich, 
zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grze-
chy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 ▪ W sobotę przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
Msze św. w naszym kościele będą o godz. 8.00 i 18.00. Podczas porannej Mszy św. 
Dzieci Maryi z naszej parafii odnowią swoje przyrzeczenia. Marianki przygotowały 
też występ, który przedstawią po Mszy św., zaś o godz. 16.00 w sali parafialnej na-
sze marianki spotkają się wraz ze swymi rodzicami na słodkim poczęstunku. 
W tym dniu o godz. 12.00 serdecznie zapraszam na Godzinę Łaski. 

9 grudnia – II NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – za † męża Karola Kupka, † zięcia Wilhelma Mleczka, †† rodziców 

Gertrudę i Józefa Barteczko
 10.30 – za † ojca Mikołaja Pasławskiego, †† dziadków z obu stron i †† z rodziny
  – modlitwa za roczne dziecko: Tomasz Kaczmarzyk
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, zwłasz-

cza za dar życia w trzeźwości i z proś bą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla Michała Pawlety z okazji 
70. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w całej rodzinie

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


