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Dzisiejsza refleksja jest kontynuacją my-
śli sprzed tygodnia i dotyczy niezmiennie 
ważnej kwestii kształtowania się Biblii, bę-
dącej wraz z Tradycją źródłem objawienia 
Bożego. Mamy świadomość, że gdy już po-
wstała Tora, inni redaktorzy ułożyli rów-
nież ostateczną wersję dziejów ich ludu 
w Kanaanie: księgi Jozuego, Sędziów, Sa-
muela i Królewską. Zastanawiając się nad 
przyczynami utraty swojego kraju, groma-
dzili zapewne prace królewskich pisarzy, 
a także pisma, w których prorocy przepo-
wiedzieli los narodu. Co do proroków, to na 
ogół wygłaszali oni lub wyśpiewywali swoje 
proroctwa, jednak pisarze często zapisy-

wali ich słowa w celu późniejszego rozpo-
wszechnienia. Na przykład w Księdze Jere-
miasza czytamy, że Baruch spisywał słowa 
tego proroka, a potem przedstawił je kró-
lowi. W roku 539 p.n.e. wielki król perski 
Cyrus II pokonał Babilończyków, a zaraz po 
tym zezwolił Żydom na powrót do Jerozo-
limy i odbudowę świątyni. Słowa proroków 
z okresu po niewoli babilońskiej zostały 
zebrane i dodane do poprzednich, two-
rząc tym samym zbiór zwany zbiorem „pro-
roków późniejszych” (albo „młodszych”). 
Starsze księgi historyczne, które również 
zawierały proroctwa, zostały przez Żydów 
nazwane księgami „proroków wcześniej-

szych” („starszych”). W księgach tych 
(które połączono i nadano nazwę 
„Prorocy”) prorocy dążą do ukształ-
towania sumienia narodu. Wszyst-
kie pozostałe księgi Biblii hebrajskiej 
nazwane zostały Pismami. Obejmują 
one Psalmy, Przysłowia i inną lite-
raturę dydaktyczną (w tym Księgę 
Hioba i Księgę Koheleta), a poza 
tym księgi, które doprowadzają hi-
storię Żydów do czasów po odbudo-
wie świątyni, oraz kilka innych (m.in. 
Daniela, Rut i Estery). To była ostat-
nia grupa ksiąg, jaką Żydzi włączyli do 
swojego Pisma Świętego. Po tym, jak 
Aleksander Wielki opanował cały Bli-

ski Wschód i stworzył potężne imperium, 
językiem używanym powszechnie stała 
się greka. W związku z tym w III w. p.n.e. 
przystąpiono do tłumaczenia żydowskiej 
Biblii na język grecki. Przekład ten znany 
jest pod nazwą Septuaginta (łac. „siedem-
dziesiąt” – według legendy tłumaczenia 
dokonało 70 żydowskich mędrców, któ-
rzy nie kontaktując się ze sobą, stworzyli 
identyczne przekłady). Septuaginta obej-
mowała wszystkie księgi żydowskiej Biblii, 
a oprócz nich kilka, które katolicy uznają 
za księgi greckie Starego Testamentu, 
określając je jako „deuterokanoniczne”. 
Są to księgi Tobiasza, Judyty, Machabej- 
skie, Barucha, Syracha i Mądrości.
Tradycja chrześcijańska, podobnie jak ży-
dowskie księgi Biblii, początkowo rozwijała 
się wyłącznie w formie ustnej, a dopiero 
z czasem została spisana. Mimo że zwo-
lennicy Jezusa od początku byli w stanie 
utrwalić wszystko na piśmie, przekaz ustny 
im wystarczał. Wraz z upływem czasu, gdy 
wymierali ludzie, którzy znali Jezusa oso-
biście, niektórzy chrześcijanie zaczęli spi-
sywać świadectwa o działalności, śmierci 
i zmartwychwstaniu Jezusa. W rezulta-
cie w drugiej połowie I w. napisano cztery 
Ewangelie, a także Dzieje Apostolskie, opo-

wiadające o wczesnej ekspansji Kościoła.
Jednak jeszcze zanim spisano Ewange-
lie, apostoł Paweł wędrował po Grecji 
i Azji Mniejszej, zakładając wspólnoty wy-
znawców. W czasie swoich podróży Paweł 
utrzymywał kontakt z tymi wspólnotami, 
czyli Kościołami, pisząc do nich listy. Są 
one najstarszymi zachowanymi pismami 
chrześcijańskimi. Później pojawiły się li-
sty innych autorów, a pod koniec wieku 
doszła jeszcze Apokalipsa – księga wizji 
na temat końca świata. W istocie chrze-
ścijanie nie spieszyli się z uznaniem za Pi-
smo Święte czegokolwiek, co sami napi-
sali. Stary Testament był z początku ich 
jedyną Biblią, choć wierni czytywali rów-
nież dzieła chrześcijańskie. Teolog Justyn 
Męczennik, opisując Msze św. odprawiane 
w Rzymie w połowie II w. donosił, że zgro-
madzonym czytano „wspomnienia aposto-
łów” (Ewangelie). Wciąż jednak nie przy-
jęto żadnego oficjalnego zbioru świętych 
pism. Dopiero w 367 r., biskup Aleksandrii 
Atanazy wskazał 27 ksiąg, które – jego zda-
niem – powstały z inspiracji boskiej. Póź-
niejsze synody kościelne potwierdziły, że 
owe księgi składają się na Pismo Święte 
i odtąd, jako Nowy Testament, stanowią 
uzupełnienie Starego Testamentu. Tycjan, Tycjan, Święty Jan Ewangelista na PatmosŚwięty Jan Ewangelista na Patmos, ok. 1547 r., ok. 1547 r.

 ▪ W piątek zapraszam o godz. 17.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego i ado rację 
Najświętszego Sakramentu w intencji ustania epidemii koronawirusa. 

 ▪ W sobotę po Mszach św. będzie błogosławieństwo chleba i wody ku czci św. Agaty.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Ofiary składane 
w święto Ofiarowania Pańskiego zostaną przekazane na utrzymanie zakonów 
kontemplacyjnych, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na in-
westycje parafialne. Bardzo serdecznie dziękuję za ofiary.
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Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

3030 stycznia stycznia  – – IV NIEDZIELA ZWYKŁAIV NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – 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

 10.30 – za † Różę Gołąbek, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cier-
piące

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski i z proś bą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie w rodzinach Romanów i Pietrasz

31 stycznia 31 stycznia – poniedziałek
 18.00 – za zmarłych, których pożegnaliśmy w styczniu: śp. Edwarda Janochę, 

śp. Józefa Schaudera

1 lutego 1 lutego – wtorek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty i Andrzeja 
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

2 lutego 2 lutego – środa — ŚWIĘTO OFIAROWANIA ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGOPAŃSKIEGO 
 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

 18.00 – za † mamę Teresę Kwoczała w 14. rocznicę śmierci

3 lutego 3 lutego – czwartek — — Wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika
 17.00 – Godzina święta
 18.00 – za † ciocię Bertę, † jej męża Ericha, †† z pokrewieństwa z obu stron, 

† ciocię Emilię i jej † męża Lucjana oraz dusze w czyśćcu cierpiące

4 lutego 4 lutego – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Justyny z okazji 40. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W środę przypada święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętem Matki Bo-
żej Gromnicznej. Podczas Mszy św. będzie błogosławieństwo gromnic. 
W tym dniu Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego będzie oferowała świece ku czci 
Matki Bożej Gromnicznej (dobrowolna ofiara będzie przeznaczona na prowadzone 
przez tę wspólnotę dzieła charytatywne).

 ▪ W czwartek, a także już w środę po Mszy św. wieczornej, będzie udzielane bło-
gosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji po-
wołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszy św. porannej oraz 
wieczorem podczas adoracji odmówimy w duchu wynagrodzenia za grzechy ca-
łego świata litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę 
zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach 
nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

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

5 lutego 5 lutego – sobota — Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy 
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – w intencji Parafian
 18.00 – za †† z rodzin Żelosko, Ludwig i Sytek, † Karola oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące

66 lutego lutego  – – V NIEDZIELA ZWYKŁAV NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Antoniego, o opiekę 
Bożą dla całej rodziny oraz za † żonę Helenę Borecką

 10.30 – za † ojca Henryka z okazji ziemskich urodzin, † mamę Annę oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące

  – chrzest: Stanisław Nykiel
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marzeny i Jarosława 
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny


