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Tegoroczna adwentowa refleksja  
o  proroctwach  zapowiadających 
przyjście Jezusa Chrystusa dziś do-
tyczy  postaci  wyjątkowej  wśród 
starotestamentalnych proroków – 
proroka Izajasza. Za sprawą licznych 
odniesień i aluzji do jego naucza-
nia o charakterze mesjańskim, ja-
kie można znaleźć w Nowym Testa-
mencie nazywa się go „ewangelistą 
i apostołem Starego Testamentuˮ 

(św. Hieronim). Najbardziej znaczące mesjańskie 
proroctwa Izajasza występują w tzw. „Księdze 
Emmanuelaˮ (rozdziały 6−12). Bibliści wyróżniają 
w niej trzy sekcje, z których pierwsza opisuje jego 
narodziny, druga ukazuje radość towarzyszącą 
jego pojawieniu się na świecie, zaś trzecia przed-
stawia jego rządy w królestwie pokoju. Wszystkie 
te wypowiedzi pochodzą z końca ósmego wieku 
przed Chrystusem. Historycznym  tłem pierw-
szych dwóch jest wojna syro-efraimska (lata 734-
732 przed Chr.), natomiast trzecia pochodzi naj-
prawdopodobniej z czasu najazdu Sennacheryba 
(z roku 701 przed Chr.). Pierwsze z proroctw za-
powiada niezwykłe dzieło Boga − „znak ,ˮ który 
ma potwierdzić wszechmocną opiekę Pana nad 
Judą i nad panującą dynastią Dawida. W obliczu 
zagrożenia ze strony wrogich wojsk król Izraela 
− Achaz − nosi się z zamiarem szukania wsparcia 
u sojuszników. Tymczasem prorok przypomina 
obietnicę daną Dawidowi (2 Sm 7), zachęca króla 
do pokładania ufności w Bogu i zapewnia: próba 
zniszczenia dynastii Dawidowej nie powiedzie się!. 
Rękojmią spełnienia się tej obietnicy ma być do-
wolny „znak ,ˮ wybrany przez Achaza: „Proś dla 
siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko 
w Szeolu, czy to wysoko w górze! .ˮ Ów „znakˮ 
miał być bezwzględnie przekonujący − król mógł 
poprosić o „znakˮ w przestrzeniach podległych 
wyłącznej władzy Boga: w Szeolu bądź w niebio-
sach. Wobec nieskorzystania z tej propozycji, Pan 
przejmuje inicjatywę. Izajasz ogłasza: „Dlatego 

Pan sam da wam znak: Oto Panna po-
cznie i porodzi Syna, i nazwie go imieniem 
«Emmanuel» .ˮ Imię „Emmanuelˮ znaczy 
„Bóg z namiˮ i stanowi potwierdzenie za-
pewnień proroka o opiekuńczej obecno-
ści Pana wśród swego  ludu. Proroctwo 
Izajasza przynosi pewną nowość wśród in-
nych proroctw, zwraca bowiem uwagę na 
matkę zapowiedzianego Emmanuela. Jest 
to znaczące, gdyż tylko trzy teksty Starego 
Testamentu zapowiadające oczekiwanego 
przez pokolenia Mesjasza, mówią o jego 
Matce (jeszcze tylko w Księdze Rodzaju 
i u Proroka Micheasza). Termin, który użył 
Izajasz na określenie matki Emmanuela tłu-
maczony jest zazwyczaj jako „panna ,ˮ co 
w Starym Testamencie oznacza młodą ko-
bietę, dziewczynę zdolną do zamążpójścia, 
a zatem w ówczesnej kulturze − dziewicę. 
Wielu uczonych zwraca również uwagę 

na to, że podmiotem wszystkich czynno-
ści jest matka (to ona „pocznie i porodziˮ 
syna oraz „nada mu imięˮ), podczas gdy oj-
ciec dziecka nie jest w ogóle wspomniany, 
co wyraźnie wskazuje na dominującą rolę 
matki. Cudowność narodzenia dziecka jest 
najbardziej widoczna w wypadku narodze-
nia z dziewicy. Dlatego choć proroctwo Iza-
jasza wyraźnie tego nie mówi, to jednak 
Nowy Testament przynosi pełne objawie-
nie o cudownym i dziewiczym poczęciu 
i zrodzeniu Mesjasza. Ewangelista Mateusz 
zamieszcza swój komentarz: „A stało się 
to wszystko, aby się wypełniło słowo Pań-
skie wypowiedziane przez proroka: «Oto 
Dziewica pocznie i porodzi syna, któremu 
nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg 
z nami» .ˮ Tym samym Mateusz dostrzega 
dosłowne spełnienie się proroctwa o Em-
manuelu w Jezusie Chrystusie.

 ▪ W sobotę o godz. 11.00 w kościele pw. św. Antoniego ks. Prałat Antoni Komor bę-
dzie celebrował Mszę św. dziękczynną z okazji swojej 80. rocznicy urodzin. Serdecz-
nie zachęcam do udziału i wdzięcznej modlitwie w intencji ks. Prałata.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem 
można złożyć ofiarę do puszek z racji przeżywanego dziś Dnia Modlitwy i Pomocy 
Materialnej Kościołowi na Wschodzie; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przezna-
czona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać” za ofiary.
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 ▪ Burmistrz Zdzieszowic, MGOKSiR w Zdzieszowicach, Stowa-
rzyszenie „Osiedlok” i Samorząd „Starego Osiedla” zapra-
szają na Gminny Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 
w sobotę 14 grudnia od godz. 16.00 przy Placu 1 Maja. Wśród 
atrakcji zaplanowano m.in. występy dzieci i młodzieży oraz 
koncert kolęd w wykonaniu „Kapeli Góralska Hora”; będzie 
też „żywa szopka” i wspólne kolędowanie. Przewidziano też 
możliwość zakupu ozdób świątecznych i prezentów – w tym 
świece i opłatki, które zaproponuje nasz zespół Caritas.



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

8 grudnia 8 grudnia – II NIEDZIELA ADWENTU — UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
  8.00 – za †† rodziców Gertrudę i Konrada Lipok oraz Zofię i Bolesława 

Zyśk oraz †† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

  10.30 – za † męża Eugeniusza i † dziadka Alfreda z okazji ziemskich urodzin, 
†† z rodzin Klose, Gola i Malkusz

  12.00 – Godzina Łaski
  17.30 – nabożeństwo [prowadzą marianki]
  18.00 – za † Milenę Malik w 1. rocznicę śmierci 

9 grudnia 9 grudnia – poniedziałek
  18.00 – w intencji Dzieci Maryi z naszej parafii i ich rodzin

10 grudnia 10 grudnia – wtorek 
  18.00 – za †† rodziców Alfreda i Klarę Pszczoła, † babcię Reginę Brauner, 

†† ciocie: Zofię, Agnieszkę i Annę oraz dusze w czyśćcu cierpiące

11 grudnia 11 grudnia – środa
  6.00 – o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla 

wszystkich zaangażowanych w prace Parafialnego Zespołu Caritas 
i opiekę Bożą dla ich rodzin

  18.00 – za † Juliana Kąpałę w kolejną rocznicę śmierci

12 grudnia 12 grudnia – czwartek
  18.00 – za †† rodziców Katarzynę i Oskara Niestrój oraz Irenę i Pawła Josz, 

†† dziadków z obu stron

13 grudnia 13 grudnia – piątek — wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
  18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marcela z okazji 
18. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

14 grudnia 14 grudnia – sobota — wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
  8.00 – za † męża Stanisława Musiał, † brata Romana, † siostrę Krystynę 

oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
  18.00 – za † mamę Elżbietę Witczak, † babcię Helenę Pancerz oraz †† z ro-

dziny

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj, w 2. Niedzielę Adwentu (Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP) z inicja-
tywy Konferencji Episkopatu Polski jest obchodzony w Kościele w Polsce 20. Dzień 
Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest du-
chowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, 
Rosji i Azji Środkowej. 

 ▪ Również dzisiaj o godz. 14.00 w katedrze opolskiej odbędzie się uroczystość wrę-
czenia upoważnień dla nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, którzy 
ukończyli kurs przygotowawczy. Wśród nich jest nasz parafianin – p. Dobromir Za-
jąc, któremu dziękujemy za przyjęcie tej misji.

 ▪ Serdecznie zapraszam dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych na Msze św. rorat-
nie, które w naszym kościele sprawowane są codziennie o godz. 18.00, a w soboty 
o godz. 8.00. W środę gorąco zachęcam młodzież i dorosłych do udziału w Mszy 
św. roratniej o godz. 6.00, którą chcemy zakończyć wspólnym śniadaniem w sali 
parafialnej (przygotowanym przez Parafialny Zespół Caritas.
Przez cały Adwent można też nabywać w zakrystii wigilijne świece (w ramach akcji 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom) oraz opłatki wigilijne.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na adwentowe spotkanie Klubu, które odbę-
dzie się 12 grudnia o godz. 15.30 w domu katechetycznym przy kościele św. Anto-
niego (sala św. Antoniego).

 ▪ W dniach od 13 do 15 grudnia 2019 r. w kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu 
odbędą się – w ramach Remontu Małżeńskiego pod hasłem «W zasięgu ręki» – 
adwentowe rekolekcje dla małżonków. Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 
20.00, sobotnie – o 18.00. Poprowadzi je ks. Eugeniusz Ploch. Niedzielnemu spo-
tkaniu od godz. 10.00 będzie przewodniczył Metropolita Łódzki, abp Grzegorz Ryś.

15 grudnia 15 grudnia – III NIEDZIELA ADWENTU
  8.00 – za † męża i ojca Jana Janowicza, †† jego rodziców Marię i Alfonsa, 

† bratową Halinę i † jej syna Artura oraz †† z pokrewieństwa
  10.30 – za † mamę Leokadię Kachnowicz w 15. rocznicę śmierci, † ojca Jana 

oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
   – modlitwa za roczne dzieci: Wojciech Raca, Laura Prochota
  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za † Mikołaja Pasławskiego oraz †† z rodziny 
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