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Tegoroczne adwentowe refleksje koncen-
trujemy wokół pytań o ziemskie pocho-
dzenie Jezusa. Związane z tym genealo-
gie przedstawione przez ewangelistów 
Mateusza i Łukasza należą do dość zaska-
kujących fragmentów Ewangelii. Wiele 
powodów do myślenia daje na przykład 
umieszczenie w genealogii Mateusza 
(która jest genealogią mężczyzn) czte-
rech kobiet: Tamar, Rachab, Rut i „żony 
Uriasza”. Kim były te kobiety i jaki był cel 
ich wzmiankowania? Pierwszą z wymie-
nionych przez Mateusza kobiet jest ży-
jąca w czasach patriarchów Tamar – znana 
z Księgi Rodzaju synowa Judy – która nie 
doczekała się potomstwa z żadnym z jego 
synów. Po ich śmierci efektem jej intrygi 
były narodziny bliźniąt Faresa i Zary – sy-
nów samego Judy. Z punktu widzenia ju-

daizmu nie było to potomstwo poczęte 
w legalnym związku. Choć jak podkreślają 
komentatorzy, Tamar nie była Żydówką, 
lecz Kananejką i postąpiła zgodnie z pra-
wem hetyckim, które regulacją małżeń-
stwa obowiązkowego, na skutek bezpo-
tomnej śmierci krewnego, obejmowało 
również teściów. Tradycja żydowska kwali-
fikowała ten incydent jako grzech Judy, na-
tomiast w Tamar widziano kobietę, którą 
prowadził Duch Boży, aby postępowała 
zgodnie z Jego wolą. Kolejną „prababcią” 
Jezusa była Rachab. Za czasów walk Izraeli-
tów o zdobycie Ziemi Obiecanej (epoka po 
niewoli egipskiej) była nierządnicą miesz-
kającą w Jerychu. Gdy żydowscy szpiedzy 
wysłani przez Jozuego przybyli do mia-
sta, Rachab udzieliła im schronienia, po-
rzucając lojalność wobec swoich własnych 

F. Hayez, Rut, (1853 r.)

 ▪ 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.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Stani-
sława Ratunia, lat 79, z ul. Piaskowej (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny od-
poczynek racz Mu dać Panie...

rodaków. Po zdobyciu przez Izraelitów Je-
rycha tylko ona i jej bliscy zostali zacho-
wani przy życiu. Autor Listu do Hebraj-
czyków doda, iż nierządnica Rachab nie 
zginęła razem z niewierzącymi „dzięki wie-
rze”, a św. Jakub w swoim Liście zauważy, 
że dzięki temu, iż pomogła wysłannikom 
„dostąpiła usprawiedliwienia na podsta-
wie swoich uczynków”. Trzecia kobieta 
w genealogii Jezusa to Rut, która pocho-
dziła z Moabu. Stała się ona przodkiem Da-
wida, wchodząc w związek małżeński z Bo-
ozem i to w sposób niezupełnie uczciwy. 
Zaślubiny poprzedzone są wspólnie spę-
dzoną nocą. Jak pisze komentator, „w po-
stępowaniu Rut można dopatrywać się 
seksualnych akcentów, ale charakter Rut, 
jaki ujawnia się w całej księdze, każe ra-
czej przyjąć, że u podstaw jej postępowa-
nia leży właściwa motywacja. Nie kieruje 
się chęcią uwiedzenia Booza, lecz wolą re-
alizacji społecznego i prawnie akceptowa-
nego dobra”. Ostatniej „prababci” Jezusa – 
matki znanego z mądrości króla Salomona 
– Mateusz nie wymienił z imienia, nazywa-
jąc ją dawną żoną Uriasza. Zanim poślubiła 
króla Dawida, Betszeba była bowiem żoną 
jednego z jego najwierniejszych wojowni-
ków. To właśnie z powodu Batszeby Dawid 
rozkazał wysłać Uriasza na najbardziej nie-
bezpieczny odcinek frontu, doprowadzając 

do jego śmierci w bitwie. Z tym związkiem 
łączą się dwa poważne grzechy Dawida: 
polecenie zamordowania Uriasza Chetyty 
oraz cudzołóstwo. Bóg zapowiedział Da-
widowi, iż z tego właśnie powodu „miecz 
nie oddali się od [jego] domu”. Mimo tego 
nielegalnego związku, który został zbudo-
wany na grzechu, Betszeba była otaczana 
szacunkiem jako ta, której Bóg wyznaczył 
rolę kontynuatorki rodu Dawida.
Dlaczego te kobiety pojawiają się w gene-
alogii i jakie kryteria zadecydowały o ich 
wyborze? Papież Benedykt XVI rozważając 
te kwestie napisał: „Mówiono, że wszyst-
kie cztery kobiety były grzesznicami. Dla-
tego samo ich wymienienie świadczy, że 
Jezus wziął na siebie grzechy i wraz z nimi 
grzech świata, a Jego misja polegała na 
usprawiedliwieniu grzeszników. To jed-
nak nie mógł być rozstrzygający powód 
wyboru, dlatego przede wszystkim, że 
nie można go odnieść do wszystkich czte-
rech kobiet. Większe znaczenie ma fakt, 
że żadna z tych kobiet nie była Żydówką. 
W ten sposób do genealogii Jezusa wcho-
dzi przez nie świat pogan – widoczne jest 
Jego posłannictwo do Żydów i pogan. Naj-
ważniejsze jednak jest to, że na końcu ge-
nealogii znajduje się kobieta — Maryja, 
która w istocie stanowi nowy początek 
i relatywizuje całą genealogię”.

Kobiety w genealogii Jezusa – ciąg dalszy _____________________________________

H. Vernet, Juda i Tamar, (XIX w.) J. Tissot, Rahab i dwóch szpiegów
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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 25 lat życia w trzeźwości i z proś bą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla Michała Pawlety 
z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w całej rodzinie

10 grudnia – poniedziałek
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Wandy z okazji 80. rocznicy 
urodzin oraz o opiekę Bożą w całej rodzinie

11 grudnia – wtorek 
 18.00 – za † żonę Józefę Karczmarczyk oraz †† z rodziny Łasińskich

12 grudnia – środa 
 18.00 – za †† rodziców Kehler, † siostrę Urszulę i † szwagra Józefa

13 grudnia – czwartek — wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
 18.00 – za † Elżbietę Witczak i † Helenę Pancerz

14 grudnia – piątek — wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
 18.00 – za † Urszulę Kehler [ofiarowana od koleżanki Edeltraudy]

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

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Barbary z okazji 
45. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w całej rodzinie

 18.00 – za †† rodziców Edeltraudę i Rudolfa Paisdzior oraz †† dziadków 
z obu stron 

16 grudnia – III 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

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ Biskup Opolski prosi – w nawiązaniu do swojego Listu na 2. Światowy Dzień Ubo-
gich – o przypomnienie wezwania tam zawartego: „Do wszystkich Diecezjan, 
Pasterzy i Wiernych zwracam się z wielką prośbą, aby w Drugą Niedzielę Ad-
wentu zaprosić ubogiego, względnie ubogich do swojego domu, do mieszkania, 
na obiad czy kolację. W spotkaniu z ubogim doświadczycie Bożej dobroci i mi-
łości. Będzie też możliwość zaproszenia Waszego gościa do stołu w czasie Świąt 
Bożego Narodzenia, umówienia się z nim na wspólne kolędowanie, do czego 
bardzo Was zachęcam”.

 ▪ 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 ak-
cji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom) oraz opłatki wigilijne.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej organizuje 12 grudnia o godz. 15.30 w klasztorze na 
Górze św. Anny adwentowy dzień skupienia, który poprowadzi o. Zachariasz OFM, 
a temat przewodni brzmi: „Adwentowe spotkanie ze Słowem Bożym zawartym 
w Księdze Mądrości”.

 ▪ W sobotę o godz. 16.00 zapraszam na adwentowe spotkanie rodziców naszych lek-
torów, ministrantów i kadydatów do tego grona wraz ze swymi synami, które od-
będzie się w sali parafialnej w połączeniu ze słodkim poczęstunkiem.

 ▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotka-
nie nazwane „kawa z księdzem”. Tym razem proponuję, by tematem spotkania był 
barwny świat zwierząt w Biblii i równie ciekawe opowiadania wczesnochrześcijań-
skich pisarzy z tym związane.

 10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Adelajdy z okazji 80. rocznicy 
urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinach dzieci

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Krystyny z okazji 
55. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w całej rodzinie
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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


