
opisują. Znajomość imienia oznaczała 
bliskość, ujawnienie wnętrza, najgłęb-
szej istoty, treści, tego co najważniejsze. 
Uważano, że dawała pewną władzę nad 
osobą lub rzeczą, która je nosiła. W opi-
sach stworzenia świata i człowieka wiel-
kie znaczenie ma nadawanie imion po-
szczególnym stworzeniom – przez Boga, 
jako Stwórcę i najwyższego władcę, oraz 
przez człowieka, któremu Bóg przekazał 
władzę nad stworzeniem. Właśnie w tym 
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Zbliżające się święto Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny, a także liturgiczne 
wspomnienie Imienia Maryi, skłaniają 
do podjęcia przynajmniej krótkiej reflek-
sji o znaczeniu imion w Piśmie Świętym. 
Bibliści już dawno doszli do przekona-
nia, że w starożytnym Izraelu i na Bliskim 
Wschodzie oraz we wczesnym judaizmie 
i chrześcijaństwie imiona osób, nazwy 
miejsc i rzeczy wiążą się w pewien spo-
sób z ich istotą albo ich osobowością i je 

drugim, a faktycznie starszym, opisie tylko 
mężczyzna otrzymał imię od Boga, a sam 
nadał imiona wszystkim innym istotom, 
także kobiecie. Dlatego nadanie imie-
nia dziecku stanowiło bardzo ważny akt 
społeczny i religijny. Imię dobierano sta-
rannie, a w niektórych wypadkach Biblia 
mówi o nadaniu dziecku imienia wyraża-
jącego jego posłannictwo przez Bożego 
posłańca jeszcze przed jego narodzeniem. 
Często Stary Testament mówi o nadawa-
niu przez matkę wkrótce po urodzeniu 
dziecka imienia związanego z okoliczno-
ściami jego narodzenia albo z cechami 
charakteru lub pozycją. Imiona nadawał 
także ojciec dziecka albo inne osoby. Cie-
kawy przykład potwierdzający znaczenie 
nadawania imion znajdujemy w Księdze 
Rodzaju (30,6-24), gdzie opisana jest hi-
storia narodzin siedmiu synów i córek Ja-
kuba i nadania im imion. W każdym przy-
padku w nadawanym imieniu wyraźna 
jest gra słów. Interesujące są też histo-
rie, w których imię danej osoby zostaje 
zmienione na znak zmiany jej natury, cha-
rakteru lub statusu. Na przykład, imię Ja-
kuba zmieniono na Izrael po jego zwycię-
skiej, całonocnej walce z bezimienną (!) 
boską istotą, a imię Abrama na Abraham 
po zawarciu przez niego przymierza z Bo-
giem. To samo zjawisko zauważa się przy 
zmianie imienia, nadaniu nowego imienia 
lub imienia tronowego królom Izraela, np. 
Mattaniasz otrzymuje nowe imię Sede-
cjasz. Ze zmianą imion spotykamy się rów-
nież w Nowym Testamencie, czego naj-
lepszym przykładem jest apostoł Szymon, 
któremu nowe imię – Piotr (skała, opoka) 
nadał sam Pan Jezus. W Starym Przymie-
rzu, podobnie jak u innych ludów, imiona 
łączyły często imię Boga z czasownikiem, 

rzeczownikiem lub przymiotnikiem opi-
sującym Boga albo Jego działanie. W Izra-
elu były to formy pochodzące od imie-
nia „Jahwe”: na początku Jo- lub Jeho-, 
na końcu -jah[u] (oddawane przez polską 
końcówkę – jasz) albo od El (Bóg). Imię 
Eliasz łączy oba imiona Boże, oznacza: 
Jahwe jest Bogiem; Michał – Michael – 
oznacza: Któż jak Bóg. W Biblii hebrajskiej 
dzieciom nadawano imię wkrótce po uro-
dzeniu, ale w Nowym Testamencie spo-
tykamy się ze zwyczajem czekania ośmiu 
dni, aby nadać imię chłopcu przy obrze-
zaniu. Po urodzeniu dziecięcia płci żeń-
skiej – zgodnie z wymogami Prawa mojże-
szowego (Kpł 12,5) – obrzęd nadania mu 
imienia odbywał się po piętnastu dniach. 
Opisana przez Łukasza historia nadania 
imienia Janowi Chrzcicielowi poświadcza 
ustalenie się w starożytnym judaizmie 
zwyczaju nazywania nowo narodzonego 
chłopca po ojcu lub dziadku. Co najmniej 
od czasów perskich Żydom często nada-
wano imiona niehebrajskie – babilońskie, 
greckie, łacińskie itd. 
Według podania Joachim i Anna wybrali 
dla swojej córki za wyraźnym wskazaniem 
Bożym imię Maryja. Jego brzmienie i zna-
czenie zmieniało się w różnych czasach. Po 
raz pierwszy spotykamy je w Księdze Wyj-
ścia. Nosiła je siostra Mojżesza. W czasach 
Jezusa imię to było wśród niewiast bardzo 
popularne. Ewangelie i pisma apostolskie 
przytaczają oprócz Matki Chrystusa cztery 
Marie: Marię Kleofasową, Marię Magda-
lenę, Marię, matkę św. Marka Ewangeli-
sty i Marię, siostrę Łazarza. Imię to wy-
mawiano różnie: Miriam, Mariam, Maria, 
Mariamme, Mariame itp. Imię to posiada 
również kilkadziesiąt znaczeń. Najczęściej 
wymienia się „Mój Pan jest wielki”. Giotto di Bondone,Giotto di Bondone, Narodzenie Maryi Narodzenie Maryi, 1305 r., 1305 r.

Prezentowany obok fresk należy 
do wystroju tzw. kaplicy Scrove-
gnich w Padwie. Widnieją na nim 
trzy powiązane ze sobą sceny. Na 
łożu wypełniającym niewielką izbę 
siedzi Anna, wyciągająca ręce do 
maleńkiej, spowitej w pieluszki 
córki, którą podaje jej służka. 
Obok stoi jeszcze jedna kobieta, 
zapewne trzymająca coś do jedze-
nia dla położnicy. Z przodu, przed 
łożem, rozgrywa się druga scena – 
kąpiel małej Maryi. Trzecia scena 
ukazuje kobietę w białej sukni, po-
dającą być może  ozdobną chustę 
na głowę, którą dla umocnienia 
nadziei miała otrzymać od swej 
służki Anna, gdy była pogrążona 
w smutku z powodu bezpłodności.
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66 września września  – – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁAXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † męża i ojca Huberta Szulc, †† rodziców, †† teściów oraz †† z po-

krewieństwa
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Marii i Krzysztofa z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla 
całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Agnieszkę, † męża Bernarda, † Alojzego i †† z pokrewieństwa

7 września 7 września – poniedziałek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie 
dla wnucząt: Daniela, Nicoli i Katarzyny oraz o opiekę Bożą w ich 
rodzinach

8 września 8 września – wtorek — święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 16.00 – chrzest: Oliver Friedrich
 18.00 – za †† rodziców Stefanię i Władysława, †† braci Władysława i Tade-

usza oraz dusze w czyśćcu cierpiące

9 września 9 września – środa
 7.00 – za †† rodziców Stanisławę i Ryszarda Czerwińskich, † brata Marka 

oraz † Annę Styra

10 września 10 września – czwartek
 18.00 – za † męża i ojca Eugeniusza Szajkowskiego w 6. rocznicę śmierci 

oraz †† teściów Jana i Annę oraz dusze w czyśćcu cierpiące

11 września 11 września – piątek 
 14.00 – ślub: Emilia Krawczak i Szymon Kisielewicz
 18.00 – za †† z rodziny Podsada oraz †† sąsiadów

12 września 12 września – sobota — wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
 18.00 – za † matkę Adelajdę Hruzik, † ojca Helmuta oraz †† z pokrewień-

stwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych i wieczornych od-
będą się rozmowy duszpasterskie z kandydatami do przyjęcia sakramentu bierz-
mowania. Terminy indywidualnych spotkań uzgodniono z zainteresowaną mło-
dzieżą. Uroczystość z udzielaniem sakramentu bierzmowania jest zaplanowana 
w naszym kościele dla kilku parafii naszego dekanatu 17 września o godz. 16.00.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną (przy zachowaniu obo-
wiązku zasłaniania ust i nosa oraz dodatkowo zasady dystansowania się wiernych).

 ▪ W piątek o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie katechetyczne dzieci, które pragną 
przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej 27 września br. 

 ▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają od czwartku do niedzieli na 
Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. W programie 
obchodów odpustowych m.in.: w sobotę, godz. 7.30 – Msza św. na rozpoczęcie 
obchodów kalwaryjskich, godz. 19.00 – nabożeństwo ze świecami; w niedzielę, 
godz. 7.00 – początek Dróżek Maryjnych, godz. 10.30 – Suma odpustowa. Pro-
gram obchodów zamieszczono w gablotce parafialnej i na stronie internetowej.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecz-
nie dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Jana Ro-
soła, lat 68, z ul. Prusa (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek racz Mu 
dać Panie…

1313 września września  – – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁAXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Weroniki i Piotra z oka-
zji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za †† rodziców Henryka i Annę Skrzypiec, †† z pokrewieństwa oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

 15.00 – chrzest: Klara Zając
 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Anielskiej
 18.45 – nabożeństwo fatimskie (różaniec i procesja ze świecami)

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf 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 : 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 10.00poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


