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 ▪ Mniejszość Niemiecka (Przewodnicząca i Zarząd DFK Zdzieszowice) serdecznie za-

prasza wszystkich swoich członków do siedziby DFK w Zdzieszowicach, ul. Aka-
cjowa 2, w dniach 10–12 stycznia w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz w dniach 
13–14 stycznia w godzinach od 14.00 do 16.00 celem wpłat składek członkow-
skich oraz odebrania upominków. 
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Niedziela chrztu Pańskiego wydaje się być dobrą okazją, 
by pomyśleć o rzece, w której Chrystus przyjął chrzest. 
Jordan jest rzeczywiście niezwykłą rzeką, do której psal-
mista zwraca się jak do żywego stworzenia: „Czemu, 
Jordanie, bieg swój odwracasz?” (114,5). Jordan jest 
nie tylko rzeką przecinającą całą ziemię Izraela, ale też 
symbolicznie całą Biblię: jego nazwa występuje 179 razy 
w Starym Testamencie i 15 razy w Ewangeliach, poja-
wiając się we wszystkich istotnych momentach historii 
zbawienia. Źródła Jordanu wypływają z południowych 
stoków Hermonu i zlewają się w trzy lub – jak uważają 
niektórzy – cztery główne potoki: Senir, Dan, Ajon i Her-
mon. Potok Senir zasilają źródła z północnych wąwo-
zów Libanu. Obfitość wód potoku Dan spowodowała, 
że osiedliło się tu pokolenie Dana. Rzeka Ajon znana 
jest z imponującego wodospadu Tannur. Na południe 
od niego ludzie króla Dawida osaczyli Szeba, który był 
prowodyrem buntu. Czwarty strumień zasilający Jordan 
wypływa spod wielkiej skały, gdzie niegdyś była wio-
ska Banias. Źródło Banias jest najbardziej znane. He-
rod utworzył tu miejsce kultu pogańskiego. Do źródeł 
Jordanu wraz z apostołami zawędrował Jezus (u stóp 
Hermonu leżała Cezarea Filipowa), i tam padło ważne 
pytanie: za kogo mnie uważacie i odpowiedź Szymona: 
„Ty jesteś Mesjasz…”. Jordan płynie z północy na połu-
dnie w obrębie rowu tektonicznego, w większości poni-
żej poziomu morza, jego długość w linii prostej wynosi 
200 km, ale w rzeczywistości rzeka jest znacznie dłuż-
sza – 330 km. Z lotu ptaka Jordan przypomina wijącego 
się węża, który wiosną jest zielony, w porze deszczo-
wej rozlewa się szeroko, w lecie zaś jest wąski i szary 

od pustynnego pyłu. Przepływa przez te-
ren dzisiejszego Libanu, Izraela oraz Jorda-
nii. Wielu twierdzi, że nazwa rzeki pocho-
dzi od hebr. czasownika „jarad” – spadać. 
Jordan w swoim górnym biegu na odcinku 
16 km spada gwałtownie z 2 m n.p.m. do 
poziomu minus 208 m. Rzeka pozwala od-
naleźć „świętą” historię. Jordan jest przede 
wszystkim rzeką patriarchów Izraela: nad 
brzegiem jednego z dopływów (Jabboku) 
Jakub zostaje Izraelem, ojcem nowego 
ludu. Później Jordan staje się – na po-
dobieństwo Morza Czerwonego – miej-
scem odrodzenia się narodu izraelskiego 
po „śmierci” na pustyni. Dopiero przecież 
nowe pokolenie weszło do ziemi wolno-
ści, przechodząc przez osuszone koryto 
rzeki: „Zaledwie niosący arkę przyszli nad 
Jordan, a nogi kapłanów niosących arkę 
zanurzyły się w wodzie przybrzeżnej, za-
trzymały się wody płynące z góry i utwo-
rzyły jakby jeden wał na znacznej prze-
strzeni od miasta Adam leżącego w pobliżu 
Sartan, podczas gdy wody spływające do 
morza Araby, czyli Morza Słonego, oddzie-
liły się zupełnie” (Joz 3,15-16). Jordan jest 
także rzeką proroków. Prorok Eliasz do-
konuje ponownego przejścia suchą nogą 
przez Jordan, powtarzając zdarzenie z hi-
storii Izraela, by wejść do doskonałej ziemi 
obiecanej, do wiecznej bliskości z Bogiem. 
W Drugiej Księdze Królewskiej czytamy: 

„Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął 
go i uderzył wody, tak iż się rozdzieliły 
w obydwie strony. A oni we dwóch prze-
szli po suchym łożysku. Podczas gdy oni 
szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ogni-
sty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił 
obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił 
do niebios”. Jordan staje się też rzeką całej 
ludzkości, która szuka zbawienia i pokoju 
w Bogu. Na jego brzegach człowiek zosta-
wia swoje zło i wynurza się nowy i oczysz-
czony. Zdarzenie, jakie stało się udziałem 
syryjskiego generała Naamana, jest najbar-
dziej jasnym tego przykładem. Przyjmując 
propozycję Elizeusza, powierza wodom tej 
małej rzeki swoje ciało umęczone trądem: 
„Odszedł więc Naaman i zanurzył się sie-
dem razy w Jordanie, według słowa męża 
Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak 
ciało małego dziecka i został oczyszczony”.
To oczyszczenie jest zapowiedzią chrześci-
jańskich wydarzeń nad Jordanem. Do Jana 
Chrzciciela „ciągnęły Jerozolima oraz cała 
Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyj-
mowano od niego chrzest, wyznając przy 
tym swoje grzechy”. I tak Jordan staje się 
rzeką Chrystusa. Ten, który nie potrzebuje 
oczyszczenia, wchodzi do wody, by doko-
nało się uroczyste obwieszczenie Jego ta-
jemniczej natury Syna i Mesjasza. Za Nim 
do wody wchodzą przybrane dzieci Boże, 
przez co Jordan jest też rzeką Kościoła.
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99 stycznia stycznia  – – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGOŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
 8.00 – za † babcię Annę, †† Stanisława i Antoniego oraz †† z rodzin Luboń 

i Wojtas
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla 
Zuzanny Róży Nowak z okazji 1. rocznicy urodzin oraz o potrzebne 
łaski dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † ojca Waltera Zagrol, † matkę Annę, † ciocię Agnieszkę Krahl 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

10 stycznia 10 stycznia – poniedziałek 
 18.00 – za †† rodziców Martę i Ericha Kaplik

11 stycznia 11 stycznia – wtorek
 18.00 – za † synową Agatę, † siostrę Hanię, †† dwóch szwagrów oraz †† z po-

krewieństwa z obu stron

12 stycznia 12 stycznia – środa 
 7.00 – o dar nieba i radość życia wiecznego dla śp. męża i ojca Zbigniewa 

Wantucha w 3. rocznicę śmierci

13 stycznia 13 stycznia – czwartek 
 12.00 – ślub: Kamil Filip i Weronika Janik
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o Boże błogosławieństwo dla seniorów i pracowników Domu Dzien-
nego Pobytu „Stokrotka” z okazji 10. rocznicy powstania

14 stycznia 14 stycznia – piątek 
 18.00 – za † babcię Wandę Bähne

15 stycznia 15 stycznia – sobota 
 18.00 – za † Emmę Swoboda, †† jej rodzeństwo, †† z rodziny oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

1616 stycznia stycznia  – – II NIEDZIELA ZWYKŁAII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † syna Dariusza Musiał w 1. rocznicę śmierci, † męża Stanisława, 

†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii 
Kościoła rzymskokatolickiego. Zgodnie z naszą tradycją dekoracja bożonarodze-
niowa pozostanie aż do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego); podobnie śpie-
wanie kolęd, choć w ograniczonym wymiarze.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.15 odbędzie się spotkanie kandydatów do grona mini-
strantów.

 ▪ W piątek o godz. 19.00 na plebanii odbędzie się posiedzenie Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej – pierwsze w nowym jej składzie.

 ▪ W przyszłą niedzielę o godz. 16.30 serdecznie zapraszam na wieczór kolęd i pa-
storałek, który poprowadzą wokalistki Studia Piosenki przy MGOKSiR w Zdzie-
szowicach pod kierunkiem p. Barbary Szady. Koncert będzie miał charakter na-
bożeństwa, stanowiąc okazję, by wyśpiewać chwałę Bogu.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na utrzymanie naszej parafii; tak też będzie 
w przyszłą niedzielę. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie i ogromną życzliwość.

 ▪ W Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia biskup opolski Andrzej Czaja za-
powiedział Rok Jubileuszowy 50-lecia Diecezji Opolskiej. W harmonogramie wyda-
rzeń związanych z jubileuszem diecezji, znajdują się m.in. następujące uroczystości: 
— 14 kwietnia –  inauguracja Roku Jubileuszu 50-lecia diecezji (Msza Krzyżma w ka-

tedrze)
— 26 czerwca –  centralne obchody jubileuszu (Góra Świętej Anny)
— 28 czerwca –  50. rocznica utworzenia diecezji opolskiej (Msze św. w katedrze 

i w parafiach)
— 11 października – posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski (Msza św. w katedrze)
— 20 listopada – zakończenie Jubileuszu 50-lecia.
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 10.30 – za † męża Jerzego Ochlast w rocznicę jego ziemskich urodzin, †† jego 
rodziców Marię i Jana, † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, 
†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 16.30 – nabożeństwo kolędowe – wieczór kolęd i pastorałek
 18.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha Świętego, wzajemną 

miłość, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski


