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Od ponad stu lat w dniach od 18 do 25 stycznia ob-
chodzony jest w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. W opracowaniu tematów do refleksji 
w poszczególnych latach dochodzą do głosu chrześci-
janie z różnych miejsc na świecie, co jest okazją do po-
znawania bogactwa ludzkich wymiarów Kościoła i prze-
jęcia się doświadczanymi przez nich problemami. Tym 
razem przygotowanie materiałów zostało powierzone 
Radzie Kościołów Bliskiego Wschodu z siedzibą w Bejru-
cie (Liban). Prace odbywały się więc w regionie, w któ-
rym prawa człowieka są deptane przez niesprawie-
dliwe interesy polityczne i gospodarcze. Na to nałożył 
się światowy kryzys zdrowotny oraz konsekwencje eks-
plozji, która spustoszyła Bejrut 4 sierpnia 2020 r. Temat, 
który został wybrany, to: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę 
na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2). 
Kościoły Bliskiego Wschodu uznały, że bardziej niż kie-
dykolwiek w tych czasach potrzebujemy światła, które 
świeci w ciemności. To światło, jak wierzą chrześcija-
nie, objawiło się w Jezusie Chrystusie.
Według Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,1-12) pojawienie 
się cudownej gwiazdy na niebie stanowi długo ocze-
kiwany znak nadziei, który prowadzi mędrców (ma-
gów), a w istocie wszystkie narody ziemi, do miejsca, 
w którym objawia się prawdziwy król i Zbawiciel. Ta 
gwiazda jest darem, oznaką miłującej obecności Boga 
dla całej ludzkości. Dla mędrców był to znak, że naro-
dził się król. Gwiazda swoimi promieniami oświetla 
drogę ludzkości do większego światła, Jezusa, nowego 
Światła, które zstąpiło w naszą ciemność, gdy przez 
Ducha Świętego wcielił się z Marii Dziewicy i stał się 

człowiekiem. Jezus jest światłością, która 
weszła jeszcze głębiej w ciemność świata, 
kiedy dla nas i dla naszego zbawienia uni-
żył samego siebie i stał się posłuszny aż 
do śmierci. Uczynił to, aby oświetlić naszą 
drogę do Ojca, abyśmy mogli poznać Ojca 
i Jego miłość do nas, Ojca, który oddał za 
nas swego Jednorodzonego Syna, abyśmy 
wierząc w Niego nie zginęli, ale mieli życie 
wieczne. Mędrcy zobaczyli gwiazdę, nie-
biański drogowskaz i podążyli za nią. Trady-
cyjnie komentatorzy widzieli w postaciach 
mędrców symbol różnorodności zna-
nych wówczas ludów i znak powszechno-
ści Bożego wezwania, które odczytujemy 
w świetle gwiazdy świecącej ze wschodu. 
W gorliwym poszukiwaniu przez mędrców 
nowonarodzonego króla widzą oni rów-
nież pragnienie dotarcia całej ludzkości do 
prawdy, dobra i piękna. Od początku stwo-
rzenia ludzkość poszukuje Boga, by Jemu 
oddać hołd. Gwiazda zapowiedziała długo 
oczekiwany Boży akt zbawienia, który roz-
począł się w tajemnicy wcielenia. Mędrcy 
uosabiają upragnioną przez Boga jedność 
wszystkich narodów. Przybywają z od-
ległych krajów i reprezentują różne kul-
tury, ale wiedzie ich to samo pragnienie, 
aby zobaczyć i poznać nowonarodzonego 
króla, wejść do małego domu w Betlejem 
i zjednoczyć się w prostym akcie składa-
nia hołdu i ofiarowania darów. Chrześci-
janie mają być dla świata znakiem Boga, 
który urzeczywistniania upragnioną przez 
Niego jedność. Wywodzący się z różnych 
kultur, ras i języków chrześcijanie poszuku-
jąc Chrystusa, spotykają się na tej drodze 
i dzielą wspólne pragnienie oddawania Mu 
czci. Misją ludu chrześcijańskiego jest za-
tem bycie takim znakiem jak gwiazda, dro-
gowskazem dla ludzkości spragnionej Boga 

i prowadzenie wszystkich do Chrystusa. 
Hołdem mędrców jest otwarcie skarb-
ców i ofiarowanie darów, które od staro-
żytności chrześcijańskiej były rozumiane 
jako symbole różnych odsłon tożsamo-
ści Chrystusa: złoto jako symbol królew-
skiego pochodzenia; kadzidło jako sym-
bol Jego boskości i mirra zapowiadająca 
Jego śmierć. Różnorodność darów daje 
nam zatem obraz rozmaitości sposobów 
widzenia osoby i dzieła Jezusa przez różne 
tradycje chrześcijańskie. Kiedy więc chrze-
ścijanie gromadzą się i otwierają skarbce 
swojej tożsamości i swoje serca w hołdzie 
Chrystusowi, ta różnorodność wszystkich 
wzajemnie wzbogaca. Na wschodzie wze-
szła gwiazda i wschodzi słońce. Na Bliskim 
Wschodzie, pojawiło się zbawienie dzięki 
miłosierdziu naszego Boga, który pobłogo-
sławił nas Słońcem z wysoka (Łk 1,78). Jed-
nak historia Bliskiego Wschodu była i nadal 
jest nacechowana sporami i konfliktami, 
splamiona krwią i przyćmiona przez nie-
sprawiedliwość i ucisk. W niedalekiej prze-
szłości, od czasu palestyńskiej Nakby (exo-
dusu arabskiej ludności Palestyny podczas 
wojny w 1948 r.) region był świadkiem se-
rii krwawych wojen i rewolucji oraz wzro-
stu ekstremizmów i podziałów na tle re-
ligijnym, rasowym i narodowościowym. 
Historia mędrców również zawiera wiele 
mrocznych elementów, w szczególno-
ści rozkaz Heroda, by zabić w Betlejem 
wszystkie dzieci do drugiego roku życia. To 
okrucieństwo odbija się echem w długiej 
i trudnej historii i teraźniejszości Bliskiego 
Wschodu. Podobnie jak Światłu świata − 
Dzieciątku Jezus zagrażało okrucieństwo 
Heroda, tak światłu chrześcijaństwa Bli-
skiego Wschodu coraz bardziej zagraża 
prześladowanie przez nowych Herodów. 



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

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
 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

17 stycznia 17 stycznia – poniedziałek — wspomnienie św. Antoniego, opata
 18.00 – za † męża Józefa Lepicha w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców Broni-

sławę i Ernesta Gołąbek oraz Łucję i Karola Lepich, †† z pokrewień-
stwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18 stycznia 18 stycznia – wtorek
 18.00 – za †† rodziców Bogusławę i Henryka Nalewaja oraz Joachima i Marię 

Kura, †† z rodzin Kura, Król i Nalewaja

19 stycznia 19 stycznia – środa — wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
 7.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha Świętego, wzajemną 

miłość i wszelkie potrzebne łaski, a szczególnie o zdrowie dla 
wszystkich naszych chorych i o ustanie epidemii

20 stycznia 20 stycznia – czwartek 
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla babć 
i dziadków związanych z naszą parafią

21 stycznia 21 stycznia – piątek — wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
 17.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu
 18.00 – za † ojca Piotra Kwoczałę OFM w 1. rocznicę śmierci

22 stycznia 22 stycznia – sobota 
 18.00 – za † męża i ojca Zbigniewa Wantucha, †† rodziców Emilię i Fran-

ciszka Pabisz, †† teściów Janinę i Stanisława, †† z pokrewieństwa 
z obu stron

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj jeszcze serdecznie zapraszam o godz. 16.30 na wieczór kolęd i pastora-
łek, który poprowadzą wokalistki Studia Piosenki przy MGOKSiR w Zdzieszowi-
cach pod kierunkiem p. Barbary Szady. Koncert będzie miał charakter nabożeń-
stwa, stanowiąc okazję, by wyśpiewać chwałę Bogu.

 ▪ W dzisiejszą niedzielę Biskup Opolski kieruje do wiernych naszej diecezji List z oka-
zji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w roku 2022. Jego treść 
jest publikowana w załączniku do niniejszego „Informatora”.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Dla dzieci będzie to 
okazja do ofiarowania swoim babciom i dziadkom szczególnego daru – modlitwy 
zgodnie z intencją mszalną.
Przed Mszą św. o godz. 17.15 odbędzie się spotkanie kandydatów do grona mi-
nistrantów.

 ▪ W piątek przypada Dzień Babci, a w sobotę Dzień Dziadka. Z tej okazji zapraszam 
w piątek o godz. 17.00 na adorację Najświętszego Sakramentu, którą rozpocznie 
Koronka do Miłosierdzia Bożego. Będziemy się modlić o potrzebne łaski i zdrowie 
dla naszych babć i dziadków, a także w intencji o ustanie epidemii koronawirusa.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na utrzymanie naszej parafii; w przyszłą nie-
dzielę kolekta – zgodnie z sugestią PRD nazwana kolektą kolędową – będzie w ca-
łości przeznaczona na dokończenie przebudowy i remontu domu parafialnego. 
Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie i ogromną życzliwość.

 ▪ Podczas minionego spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej została zatwier-
dzona na pięcioletnią kadencję Parafialna Rada Ekonomiczna w składzie: Józef 
Bukowiński, Mikołaj Kopiec, Henryk Kwoczała i Eugeniusz Stroka.
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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 : 
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2323 stycznia stycznia  – – III NIEDZIELA ZWYKŁAIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy z okazji 50. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † Jana Brączka w 10. rocznicę śmierci
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tomasza z okazji 50. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny


