▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Hildegardę Pluta, lat 88,
z ul. Wolności, a ostatnio zam. w Żyrowej (pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz.
11.00) oraz śp. Joachima Kwiotek, lat 80, zam. w Niemczech, a wcześniej przy ul.
Mickiewicza. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Ogłoszenia diecezjalne ___________________________________________________
▪ Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramentalnych na tradycyjne nabożeństwo adwentowe ze Słowem Bożym, które odprawi
w czwartą Niedzielę Adwentu (22 grudnia) o godz. 14.00 w katedrze opolskiej.
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▪ Podobnie jak w latach ubiegłych, dzięki zaangażowaniu środowisk harcerskich, do
diecezji opolskiej dotrze Światło Pokoju z Betlejem. Jego oficjalne przekazanie odbędzie się 16 grudnia o godz. 18.00 w kościele „na Górce” w Opolu.

Papież Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Verbum Domini przypomniał m.in. słowa św. Grzegorza: „to, co Stary Testament obiecał, Nowy Testament ukazał; co tamten głosi skrycie, ten wyznaje
otwarcie, jako już obecne. Dlatego Stary Testament
jest proroctwem Nowego Testamentu; a najlepszym komentarzem do Starego Testamentu jest
Nowy Testament”. Śledzimy więc w tegorocznym
Adwencie starotestamentalne proroctwa wyrażające tęsknotę za Mesjaszem i zapowiadające Jego
przyjście. Dostrzegamy jak stopniowo precyzowano, że będzie Niewiasta, której Potomek zmiażdży głowę węża (obietnica złożona w Raju zwana
Protoewangelią), że oczekiwany Mesjasz będzie
wywodził się z pokolenia Judy (Rdz 49,10), z rodu
Dawida (proroctwo Natana z 2 Sm 7), że to „Panna
pocznie i porodzi Syna, i nazwie go imieniem
«Emmanuel»ˮ (prorok Izajasz). Stary Testament
zapowiedział także miejsce narodzenia Mesjasza.
Prorok Micheasz − działający w okolicach Hebronu
w drugiej połowie VIII w. przed Chr., (współcześnie
z prorokiem Izajaszem) − zapowiada jego pochodzenie z Betlejem: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie
dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. (…)
Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd
rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A ten
będzie pokojemˮ. Mowa jest tutaj o Betlejem, miasteczku położonym około dziesięć kilometrów na

południe od Jerozolimy. Stosowana zamiennie nazwa Efrata jest
nazwą jednego z klanów judzkich,
zamieszkujących to miasteczko.
Podwójna terminologia: „Betlejem Efrataˮ ma wskazać jednoznacznie, że chodzi o miejscowość
położoną w pokoleniu Judy, a nie

▪ W ramach ogólnopolskiego projektu «Wigilia bez Granic», nawiązującego do polskiej tradycji wolnego miejsca przy stole wigilijnym, zapraszamy rodziny do deklarowania gotowości przyjęcia gościa – obcokrajowca, który jako student czy pracownik na czas Bożego Narodzenia pozostanie w Polsce. Deklarację taką można złożyć
wyłącznie na stronie internetowej: www.wigiliabezgranic.com.

Prorocy pełni natchnienia – ciąg dalszy _______________________________________
o inną o tej samej nazwie, znajdującą się
na terenach zamieszkałych przez pokolenie Zabulona. Zapowiedziany „Mesjasz −
potomek Dawidaˮ (2 Sm 7,12) będzie pochodził z tej samej miejscowości co „Dawid
− protoplasta dynastii królewskiejˮ i podobnie jak on określony zostaje mianem
„pasterzaˮ. Proroctwo Micheasza ukazuje
panowanie Mesjasza − przyszłego władcy
z rodu Dawida − jako czas bezpieczeństwa
i pokoju oraz potęgi i sprawiedliwości sięgającej aż po krańce ziemi. W czasach Jezusa Betlejem było powszechnie uważane za miejsce narodzin Mesjasza, czego
przykład możemy znaleźć w Ewangelii Mateusza, w scenie przybycia Mędrców ze
Wschodu na dwór Heroda. Sięgnięcie po
treść przepowiedni prorockiej pozwoliło
udzielić odpowiedzi na ich pytanie: „Gdzie
jest nowo narodzony Król żydowski?ˮ.

Arcykapłani i uczeni w Piśmie nie mieli
wątpliwości: „W Betlejem Judzkim, bo tak
zostało napisane przez prorokaˮ. Pouczająca jest też drobna zmiana w określeniu
Betlejem przez Proroka i przez Ewangelistę. W tekście Micheasza jest ono miastem
„najmniejszym wśród plemion judzkichˮ,
a u Mateusza czytamy: „A ty, Betlejem,
nie jesteś najlichsze spośród głównych
miast Judyˮ. Sens wydaje się dość oczywisty – w tekście hebrajskim mówi się
o Betlejem „małymˮ w sensie demograficznym, a tekst ewangeliczny podkreśla
jego „wielkośćˮ wynikającą z faktu, iż jest
ono miejscem narodzin Zbawiciela świata.
Spełnienie proroctwa Micheasza znajdujemy też w Ewangelii Jana: „Czyż Pismo nie
mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?ˮ (J 7,42).

Prorok Micheasz , ikona z XVII w.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
15 grudnia – III NIEDZIELA ADWENTU — GAUDETE
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
16 grudnia – poniedziałek
18.00 – za † Gabrielę Maciak
17 grudnia – wtorek
18.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Dronia, † brata Henryka oraz
†† z pokrewieństwa
18 grudnia – środa
6.00 – za † Marię Kalińską [ofiarowana od przyjaciół z DDP „Stokrotka”]
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego
w posłudze pasterskiej dla Biskupa Jana z okazji urodzin
19 grudnia – czwartek
18.00 – za †† rodziców Helenę i Jacka Rzepka oraz Luizę i Emila Kupka,
† matkę chrzestną s. Marię Kornelię z d. Kupka, †† dziadków,
†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
20 grudnia – piątek
18.00 – za † ojca Józefa Bienię w 4. rocznicę śmierci, † mamę Elfrydę oraz
†† z rodzin Bienia i Wrożyna
21 grudnia – sobota
8.00 – za †† rodziców Edeltraudę i Rudolfa Paisdzior
18.00 – za †† rodziców Różę i Jana Rak oraz Janinę i Władysława Kwiecień,
†† dziadków z obu stron, † Bernarda Schlensag, †† Ingę i Stefana
Piechaczek oraz dusze w czyśćcu cierpiące

22 grudnia – IV NIEDZIELA ADWENTU
8.00 – za †† rodziców Teresę i Alojzego Lepich, †† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Wioletty z okazji 50. rocznicy urodzin oraz
o opiekę Bożą w całej rodzinie
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† Paulinę i Hiacynta Mainczyk, †† z rodzin Mainczyk i Kulawiak

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Dzisiaj przed kościołem młodzież – która nazwała swoją działalność: „EKOczujki” –
organizuje proekologiczny kiermasz w ramach projektu „zwolnieni z teorii”. Celem
jest uwrażliwienie na ochronę środowiska, stąd w propozycjach kiermaszowych
m.in. ekologiczne ozdoby świąteczne oraz słodycze.
▪ Serdecznie zapraszam dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych na Msze św. roratnie, 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.
▪ We wtorek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie Dzieci Maryi.
▪ W sobotę od godz. 9.15 rozpoczną się przedświąteczne odwiedziny chorych.
▪ Okazja do spowiedzi św. przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego:
– w poniedziałek od 17.30 do 19.30 (z przerwą na Mszę św.);
– we wtorek od 17.30 do 19.30 (z przerwą na Mszę św.);
– w środę od 10.00 do 11.30 oraz od 17.00 do 18.00;
– w czwartek od 10.00 do 11.30 oraz po wieczornej Mszy św. do 20.00;
– w piątek od 10.00 do 11.30 oraz od 16.30 do 20.00 (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 po wieczornej Mszy św. do 21.00.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, tak też będzie w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać” za ofiary.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

