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Wspominając w tegorocznych adwen-
towych refleksjach o rodowodach Je-
zusa Chrystusa, mamy świadomość, 
że wykazy te mają znaczenie bardziej 
literacko-teologiczne niż historyczne. 
Ewangeliści chcieli poprzez genealo-
gie ukazać, iż sam Bóg włączył się 
w dzieje człowieka, a Jego przyjście na 
świat było w pewnym sensie zwieńcze-
niem dziejów poprzedzających Go ludzi 
wszystkich poprzednich pokoleń. Fakt, 
że byli to ludzie popełniający liczne 
grzechy, także niesie ze sobą przesła-
nie. Poucza bowiem, że człowiek pra-

gnący na gruncie swojej historii spotkać się 
z Bogiem, wcale nie potrzebuje być ideałem. 
Także dzieje jego przodków nie determinują 
jego przyszłych losów. Z ciekawszych bohate-
rów biblijnych w genealogiach Jezusa znajdują 
się m.in. takie postacie: Adam – legendarny 
pierwszy człowiek, a zarazem pierwszy grzesz-
nik. Henoch – legendarny patriarcha, który 
w nagrodę za dobre życie został po śmierci 
zabrany przez Boga. W świetle tej legendy Je-
zus nie był pierwszą osobą w swojej rodzinie, 
która po śmierci wstąpiła do nieba. Noe – bo-
hater słynnego biblijnego opowiadania o arce 
i założyciel pierwszych winnic. Abraham, Izaak 
i Jakub – najwięksi patriarchowie Izraela za-
wierający przymierza z Bogiem. Juda – jeden 
z braci Józefa Egipskiego i pomysłodawca 
sprzedania go kupcom. Dawid – niezwykły 
król Izraela, autor psalmów. Salomon – naj-
mądrzejszy człowiek świata. Ezechiasz – po-
bożny król, autor pierwszej reformy religijnej 
w Judzie. Manasses – król Judy znany z bez-
bożności, który unieważnił reformy religijne 
swojego ojca i popierał kulty bałwochwalcze. 
Matatiasz – imię pojawiające się w genealo-
gii Jezusa dwukrotnie. Gdyby drugi Matiatiasz 
był tym, który wzniecił powstanie w czasach 
machabejskich, to Jezus byłby dalekim krew-
nym dwóch dynastii królewskich – nie tylko 
Dawidowej, ale także kapłańskiej dynastii ha-
smonejskiej znienawidzonej przez Heroda. Herrada z Landsbergu, Drzewo Jessego, (XII w.)

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

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Milenę 
Malik, lat 31, z ul. Żyrowskiej (pogrzeb odbył się w środę). Wieczny odpoczynek 
racz Jej dać Panie...

Ogłoszenia diecezjalne  _________________________________________________

 ▪ Instytut Myśli Schumana nawiązując do polskiej tradycji 
wolnego miejsca przy stole wigilijnym, zaprasza rodziny 
do przyjęcia w trakcie wieczerzy wigilijnej obcokrajowca, 
który na czas Bożego Narodzenia pozostanie w Polsce. Pro-
jekt skierowany jest głównie do obcojęzycznych studentów 
i pracowników naukowych. O tej inicjatywie wspomniał Bi-
skup Opolski w liście pasterskim skierowanym do diecezjan 
z okazji 2. Światowego Dnia Ubogich: „(…) zwracam się też 
do wszystkich Diecezjan z prośbą, aby do wigilijnego stołu 
zaprosić także te osoby, które z różnych powodów nie po-
jadą na święta do domu”. Więcej informacji można uzy-
skać na stronie internetowej: www.wigiliabezgranic.com. 

 ▪ Podobnie jak w latach ubiegłych, dzięki zaangażowaniu śro-
dowisk harcerskich, do diecezji opolskiej dotrze Światło Po-
koju z Betlejem. Centralne wydarzenie, pod przewodnic-
twem Biskupa Opolskiego, związane z przekazaniem światła 
pokoju odbędzie się 20 grudnia (piątek) o godz. 16.00 w ko-
ściele „na Górce” w Opolu. Organizatorzy zachęcają przed-
stawicieli parafii do udziału w tym nabożeństwie i do przy-
jęcia Światła oraz zaniesienia go w sobotę 22 grudnia lub 
w IV niedzielę Adwentu możliwie wszystkim rodzinom.

 ▪ Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza osoby żyjące w związ-
kach niesakramentalnych na tradycyjne nabożeństwo ad-
wentowe ze Słowem Bożym, które odprawi w 4. Niedzielę 
Adwentu 23 grudnia br. o godz. 14.00 w katedrze opolskiej.

Ogłoszenie spo łeczne  ___________________________________________________

 ▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach wyraża serdeczną 
wdzięczność wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc i serce przy zbiórce darów 
dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynku socjalnego przy ul. Nowej w Zdzie-
szowicach (zakończonej 13 grudnia br.). Dary spływały z całej naszej gminy, a także 
z Leśnicy, Opola, Krapkowic, Kędzierzyna-Koźla i innych miast. 



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

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
 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

17 grudnia – poniedziałek
 18.00 – za † Reginę Brauner, †† rodziców Klarę i Alfreda Pszczoła, †† ciocie 

Zofię, Agnieszkę i Annę, †† Brauner, Urbańczyk i Pszczoła

18 grudnia – wtorek 
 18.00 – za †† rodziców Teresę i Alojzego Lepich, †† z pokrewieństwa

19 grudnia – środa 
 18.00 – za †† z rodzin Miosga, Kubiena i Gałka oraz †† z pokrewieństwa

20 grudnia – czwartek 
 18.00 – za †† rodziców Agnieszkę i Józefa Wacławczyk oraz Klarę i Walen-

tego Krzyża, † chrzestną Marię, †† czterech szwagrów oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

21 grudnia – piątek 
 18.00 – za †† rodziców Różę i Jana Rak oraz Janinę i Władysława Kwiecień, 

†† dziadków z obu stron oraz †† wujków Bernarda i Stefana

22 grudnia – sobota 
 8.00 – za †† Wiktorię i Ryszarda Marek, †† ich czterech synów i † córkę, 

†† rodziców Pawła i Elżbietę Golombek, †† ich córki i brata oraz 
†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

 18.00 – za †† teściów Genowefę i Franciszka Białas, †† dwóch szwagrów i dwie 
szwagierki oraz †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

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 
zwierząt w Biblii i równie ciekawych opowiadaniach wczesnochrześcijańskich pi-
sarzy z tym związanch.

 ▪ 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.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio, które tym razem odbędzie się w kościele.

 ▪ Również w poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie 
formacyjne Dzieci Maryi.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków na spotkanie adwentowe, 
które odbędzie się w środę (19 grudnia) o godz. 16.00 w domu katechetycznym 
przy kościele św. Antoniego (w sali św. Mikołaja). 

 ▪ W sobotę od godz. 9.15 rozpoczną się przedświąteczne odwiedziny chorych.

 ▪ W przyszłą niedzielę (od godz. 11.30) przed ołtarzem będą się paliły świece Be-
tlejemskiego Światła Pokoju.

 ▪ 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 18.00;
– w środę od 10.00 do 11.00 oraz od 17.00 do 20.00 (z przerwą na Mszę św.);
– w czwartek od 9.00 do 10.00 oraz od 16.30 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 przyszłą niedzielę przed Mszami św. oraz od 16.00 do 21.00.

23 grudnia – IV Niedziela Adwentu
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 10.30 – za † rodziców Józefa i Elfrydę Bienia oraz †† z pokrewieństwa
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża i ojca Józefa Myśliwca w 3. rocznicę śmierci

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


