
 ▪ Biskup Opolski wydał dekret o zbliżających się odwiedzinach duszpasterskich 
w diecezji opolskiej. Zgodnie z jego postanowieniami w naszej diecezji nie odbędą 
się w tym roku odwiedziny duszpasterskie w tradycyjnej formie. Mają je zastą-
pić Msze św. w intencji parafian z kazaniem, wspólnym kolędowaniem i błogo-
sławieństwem rodzin, które uczestnicy liturgii wraz z pamiątkami mają zanieść 
do swoich domów. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Tak też będzie 
w Uroczystość Narodzenia Pańskiego, i w przyszłą niedzielę. Kolekta zbierana na 
Pasterce będzie przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia (komunikat w tej spra-
wie jest załącznikiem do niniejszego Informatora). „Bóg zapłać” za ofiary.
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Tegoroczne refleksje adwentowe ujaw-
niały cechy Maryi, które miały nam po-
móc w przeżyciu naszego Adwentu. Dzisiaj 
chcemy pozostać przy Matce Bożej w sce-
nie bardzo bogato ilustrowanej w sztuce, 
a niezwykle oszczędnie opisanej w Ewan-
gelii św. Łukasza: „Porodziła swego pier-
worodnego Syna, owinęła Go w pieluszki 
i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich 
miejsca w gospodzie”. Wyczuwamy jednak, 
że postać Maryi przy żłóbku nie oddaje Jej 
duchowego bogactwa. Wcale nie dlatego, 
że wizerunek klęczącej Maryi nie przed-

stawia wystarczająco pięknie pełnego 
miłości oddania Dziecku, które właśnie 
powiła. To jednak niepełny obraz, gdyż 
tamtej nocy wydarzyło się o wiele więcej, 
o czym dowiadujemy się z opowieści św. 
Łukasza. Jego relacja sugeruje, że Maryja 
musiała przejść przez wiele prób, zanim 
urodziła. Przeciwności zaczęły się wraz ze 
spisem ludności zarządzonym przez Ce-
zara Augusta. Zauważmy, że Ewangelista 
więcej uwagi poświęca temu spisowi niż 
szczegółom przyjścia na świat Jezusa. Dla-
czego? Spisu ludności dokonywano, aby 

policzyć ludność i mienie, mając na uwa-
dze podatki oraz pobór do wojska. Ponie-
waż Żydzi nie byli powoływani do rzym-
skiej armii, zarządzenie to miało w ich 
przypadku symboliczny charakter – przy-
pomnienie bolesnych okoliczności, że lud 
żydowski jest pod panowaniem Rzymian. 
Zarządzenie oznaczało, że Józef, by dojść 
do Betlejem w Judei, musiał podjąć przy-
najmniej czterodniową podróż (jako Żyd 
musiał obejść wrogie terytorium Samary-
tan), co nie mogło być łatwe dla brzemien-
nej kobiety. Jednocześnie św. Łukasz uka-
zuje, w jaki sposób Opatrzność panuje nad 
ludzkimi sprawami. Choć dekret Cezara 
służyć ma interesom Cesarstwa Rzym-
skiego, Bóg posługuje się nim, aby Me-
sjasz mógł się narodzić w Betlejem przepo-
wiadanym w Piśmie. Po drugie, cierpienia 
Maryi wynikać też musiały z odrzucenia: 
„nie było dla nich miejsca w gospodzie”. 
Co więcej, narodzin Mesjasza nie zauwa-
żył nikt ważny w Izraelu. Biblia nie daje 
nam zbyt wielu informacji na temat tego, 
co przeżywała Maryja. Jednak jeden szcze-
gół ujawnia Jej postawę. W obliczu upo-
korzenia, biedy i odrzucenia Maryja nigdy 
nie narzeka. Zamiast tego – jak napisał pod 

koniec opowieści o narodzinach św. Łu-
kasz – Maryja „zachowywała wszystkie 
te sprawy i rozważała je w swoim sercu”, 
czyli pragnęła pojąć głęboki sens zdarzeń, 
które towarzyszyły przyjściu na świat Jej 
syna. Maryja chce zrozumieć, co Bóg pró-
buje objawić poprzez te próby. Sama nie 
zna odpowiedzi. Dlaczego Jej syn uro-
dził się w trudnych okolicznościach rzym-
skiego spisu ludności? Dlaczego nie było 
miejsca w gospodzie? Dlaczego przyszedł 
na świat w takiej biedzie? Zachowanie Ma-
ryi może stanowić dla nas wzór, jak powin-
niśmy stawiać czoło próbom w naszym 
życiu. Jak reagować, gdy dzieje się coś 
trudnego, gdy inni ludzie bądź zdarzenia 
wywołują zamieszanie, gdy nasze plany 
muszą nagle ulec zmianie, gdy nie jeste-
śmy dobrze traktowani. Warto też zauwa-
żyć, jak odpowiedź Maryi różni się od reak-
cji osób, które słyszą od pasterzy, że anioł 
zwiastował narodziny Mesjasza. Tamci 
„dziwią się”, ale nie zadają sobie trudu, 
by pojąć sens tego, co się wydarzyło. Od-
powiedź Maryi przekracza zwykłe za-
skoczenie, nie przechodzi powierzchow-
nie od jednej sprawy do kolejnej. Maryja  
pragnie dojrzeć, dokąd prowadzi Ją Bóg.

…rozważała w swoim sercu –…rozważała w swoim sercu –  ciąg dalszy ciąg dalszy  _____________________________________ _____________________________________

Bartolome Murillo, Bartolome Murillo, Pokłon pasterzyPokłon pasterzy, ok. 1650 r., ok. 1650 r.

Kochanym Parafianom  Kochanym Parafianom  
i drogim Gościom  i drogim Gościom  
życzę głębokiego  życzę głębokiego  

doświadczenia  doświadczenia  
pokoju i nadziei,  pokoju i nadziei,  

które przynosi Dziecię które przynosi Dziecię 
– wcielony Bóg,  – wcielony Bóg,  
Jezus Chrystus.Jezus Chrystus.

Oby Matka Boża  Oby Matka Boża  
była nam światłem  była nam światłem  

w odczytywaniu sensu w odczytywaniu sensu 
nawet trudnych spraw, nawet trudnych spraw, 

by służyły naszemu by służyły naszemu 
zbawieniu.zbawieniu.



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

1919 grudnia grudnia  – – IV NIEDZIELA ADWENTUIV NIEDZIELA ADWENTU
 8.00 – za † brata Józefa Grzeschika [ofiarowana od siostry z rodziną]
 10.30 – za †† rodziców Stanisławę i Ryszarda Czerwińskich, † brata Marka, 

† Annę Styra oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † chrzestnego Erharda Nowarę oraz † wujka Manfreda Nowarę 

i † jego żonę Genowefę oraz dusze w czyśćcu cierpiące

20 grudnia 20 grudnia – poniedziałek
 18.00 – za † mamę Irenę Pyka, †† dziadków Brygidę i Józefa oraz Martę 

i Piotra, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

21 grudnia 21 grudnia – wtorek
 18.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o religijne przeżycie świąt Bożego 

Narodzenia, wzajemną miłość, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

22 grudnia 22 grudnia – środa 
 6.00 – do Miłosierdzia Bożego z prośbą o ustanie epidemii
 15.30 – chrzest: Patryk Kin
 18.00 – w intencji Parafian

23 grudnia 23 grudnia – czwartek 
 18.00 – za † męża i ojca Józefa Myśliwca w 6. rocznicę śmierci

24 grudnia 24 grudnia – piątek — Wigilia Narodzenia Pańskiego
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 22.00 – PASTERKA – w intencji Parafian

2525 grudnia grudnia  – – sobotasobota –  – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGOUROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
 8.00 – za † mamę Marię Malik w 2. rocznicę śmierci, †† jej rodziców 

i †† braci oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha Świętego, wzajemną 

miłość, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Alicję Musiał w 8. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cier-

piące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Jeszcze do czwartku zapraszam zapraszam dzieci z lampionami, młodzież i do-
rosłych na Msze św. roratnie o godz. 18.00, a dodatkowo w środę o godz. 6.00.

 ▪ Zachowując obowiązujące ograniczenia sanitarne (m.in. respektowanie dystansu, 
zakrywanie ust i nosa), zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty przed 
Uroczystością Narodzenia Pańskiego:
–  w poniedziałek od godz. 16.30 do 19.30 (z przerwą na Mszę św.);
–  we wtorek, środę i czwartek od godz. 9.00 do 10.00 oraz od 16.30 do 20.00 

(z przerwą na Mszę św.)
–  w piątek (wigilia) od godz. 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 14.00.
Jeśli chętnych do spowiedzi będzie więcej, to czas zostanie wydłużony. 

 ▪ W czwartek od godzin popołudniowych, a także w Wigilię (do godz. 14.00) przed 
ołtarzem będą się paliły świece Betlejemskiego Światła Pokoju.

 ▪ W nadchodzącym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna. W sprawach 
pilnych będę do dyspozycji po Mszach św. 

 ▪ W środę od godz. 10.00 będziemy przygotowywać kościół do świąt (dekoracja, 
sprzątanie). Chętnych zapraszam do pomocy.

 ▪ Gorąco zachęcam do religijnego przeżycia Wieczerzy Wigilijnej w duchu liturgii do-
mowego Kościoła wraz z towarzyszącymi jej znakami i symbolami. Pomocą może 
być załącznik do niniejszego Informatora.

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

2626 grudnia grudnia  – – niedziela – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFAniedziela – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary z okazji 70. 
rocznicy urodzin oraz dla syna Adama i wnuczka Rysia z okazji uro-
dzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † mamę Różę Marię Jacheć z okazji ziemskich urodzin
  – chrzest: Oskar Malik
 14.00 – chrzest: Aleksander Jan Brończyk
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † syna Kamila w 1. rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące


