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Kontekst rekolekcji parafialnych oraz wiel-
kopostne wezwanie do nawrócenia wy-
dają się być dobrą okolicznością do zasta-
nowienia się nad pierwszym w katalogu 
uczynków miłosierdzia względem duszy 
– grzeszących upominać. Sprawa jednak 
jest o wiele trudniejsza, niż w przypadku 
np. dość oczywistego odruchu serca, by 
nakarmić głodnych. Współcześnie już nie 
tylko kwestionuje się fakt, że upominanie 
pozostaje aktem miłosierdzia, ale z wielu 
stron słyszy się nawet sprzeciw wobec ta-
kiego „wtrącania się w czyjeś życie”, bo jest 
to zamach na wolność drugiego człowieka i 
na jego autonomię. Po-
nadto głosy zwolenni-
ków skrajnego subiek-
tywizmu dopowiadają, 
że nie należy upominać, 
bo to, co dla jednego 
jest dobre, niekoniecz-
nie musi być dobre dla 
innego. A gdyby jesz-
cze powyższe zarzuty 
uzupełnić stwierdze-
niem: „skoro sam je-
stem grzesznikiem, nie 
mam prawa zwracania 
uwagi innym”, to rze-

czywiście kwestia upo-
minania nabiera rangi 

problemu. Zatem pytajmy: czy należy upo-
minać i czy jest to rzeczywiście uczynek mi-
łosierdzia? Jak zawsze, w takich sytuacjach 
warto najpierw oprzeć się o mądrość Pisma 
Świętego. Ewagelista Mateusz zanotował 
takie słowa Jezusa: „Gdy brat twój zgrzeszy, 
idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłu-
cha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie 
usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo 
dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech 
świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych 
nie usłucha, donieś Kościołowi!”. Św. Paweł 
pisał do Galatów: „Gdyby komuś przydarzył 
się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie 
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pod działaniem Ducha, w duchu łagodno-
ści sprowadźcie takiego na właściwą drogę. 
Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie”. 
W tym samym liście św. Paweł wspomina 
też, że upomniał samego św. Piotra, który 
zachowywał się dwulicowo. Właściwie już 
te nowotestamentalne zalecenia mogłyby 
nam wystarczyć, ale zauważyć trzeba, że 
w całej Biblii jest mnóstwo podobnych sfor-
mułowań i przykładów trudnej sztuki upo-
minania. Pierwszym, który upomina grze-
szących, jest sam Bóg. Ujawnia się to już 
na pierwszych kartach Pisma Świętego 
w opowiadaniu o grzechu pierwszych rodzi-
ców. W pytaniu skierowanym do mężczy-
zny: „Gdzie jesteś?”, wzywa go, by uświa-
domił sobie swoją sytuację i zdał sprawę, 
kim się stał wskutek nierozumnego buntu. 
Celem napomnienia jest skłonienie do re-
fleksji i opamiętania. Bóg oczekuje przy-
znania się do winy i nawrócenia, którego 
owocem byłoby przebaczenie jako kolejny 
dar i przejaw Bożego miłosierdzia. Ta sama 
Boża pedagogia upominania grzeszącego 
dominuje w opowiadaniu o Kainie i Ablu. 
Nawet po popełnionej zbrodni Bóg nie od-
rzuca człowieka, lecz wciąż go szuka. Pyta-
niem, które nie zawiera pogardy: „Gdzie 
jest brat twój, Abel?” Bóg usiłuje nakło-
nić Kaina do wyznania winy oraz skruchy, 
a przy tym wskazuje zasadę, która po-
winna zawsze dominować w napomina-
niu grzeszących: trzeba potępić grzech, 
ale dać szansę grzesznikowi. Jednym z naj-
wymowniejszych biblijnych przykładów 
skuteczności upominania jest historia za-
pisana w Drugiej Księdze Samuela. Chodzi 
o proroka Natana, który upomina Dawida 
po grzechu popełnionym z Batszebą. Król, 
depcząc zasady sprawiedliwości i odpowie-
dzialności za powierzony mu lud, popełnił 

cudzołóstwo, po czym podstępnie dopro-
wadził do śmierci Uriasza, męża Batszeby. 
Intryga została obmyślana tak sprytnie, że 
Dawid wyszedł na opiekuna, który przygar-
nął wdowę i jej dziecko. „Jednak występek, 
którego dopuścił się Dawid, nie podobał się 
Panu”. Narzędziem Bożego miłosierdzia stał 
się prorok Natan. Wiedząc, że król nie przyj-
mie otwartego napomnienia, bo zło, które 
popełnił, odwróciło go od sprawiedliwości, 
opowiedział przypowieść o bogaczu, który 
miał liczne stado owiec, i biedaku, który 
miał jedną owieczkę. „Raz przybył gość do 
bogacza, lecz jemu było żal brać coś z owiec 
i własnego bydła, czym mógłby posłużyć 
podróżnemu, który do niego zawitał. Zabrał 
więc owieczkę owemu biednemu mężowi 
i tę przygotował człowiekowi, który przy-
był do niego”. Słuchając Natana, król bar-
dzo się oburzył: „Na życie Pana, człowiek, 
który tego dokonał, jest winien śmierci”. 
Trzeźwa ocena grzesznego postępowania 
innych przychodzi o wiele łatwiej niż wła-
snego złego postępowania. Wtedy „Natan 
oświadczył Dawidowi: »Ty jesteś tym czło-
wiekiem!«”. Dawid zrozumiał, że sam wydał 
na siebie wyrok i w wyznaniu: „Zgrzeszy-
łem wobec Pana” dał wyraz swego opamię-
tania. Podsumowując przesłanie biblijne na 
temat upominania grzeszących, możemy 
stwierdzić, że, po pierwsze, całe dzieje zba-
wienia to historia wysiłków Boga dla oca-
lenia człowieka – stąd, gdy ostrzegamy 
i wzywamy do zawrócenia ze złej drogi 
stajemy się narzędziami Bożego miłosier-
dzia. Po drugie, im bardziej kogoś kochamy, 
tym bardziej za niego odpowiadamy i tym 
większe mamy prawo upomnienia. Po trze-
cie, upominając grzeszących trzeba jesz-
cze wybrać właściwy sposób trafienia  
do nich, by weszli na drogę nawrócenia. Peter Frederick Rothermel, Tyś jest człowiek , 1884 r.
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13 marca – V Niedziela Wielkiego Postu
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Jana z okazji 60. rocz-
nicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † męża i ojca Mieczysława Pietruszkę, †† rodziców Annę i Antoniego 
Bieleckich, † siostrę Stefanię oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

  – za † Irenę Bohdan w 2. rocznicę śmierci, † jej męża Czesława, †† ro-
dziców i †† teściów oraz †† z pokrewieństwa

 17.15 – Gorzkie żale
 18.00 – za †† Jadwigę i Antoniego Olczyk oraz † Henryka Olczyk
  – za † Heinricha Dudę z okazji jego ziemskich urodzin

14 lutego – poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens, †† teściów Marię i Jana Dresler, 

† siostrzeńca Dariusza Pelc, †† szwagierki i szwagrów

15 marca – wtorek
 18.00 – za † męża Andrzeja Szołtysek w 1. rocznicę śmierci, † jego brata 

Jana i † syna Artura oraz †† z pokrewieństwa

16 marca – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Krystyny i Jana z okazji 
40. rocznicy ślubu i opiekę Bożą w rodzinie

17 marca – czwartek
 18.00 – za †† rodziców Emilię i Jana Otrząsek, † brata Alojzego, †† trzech 

szwagrów, †† z rodzin Otrząsek i Kwiotek

18 marca – piątek
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – za † męża Rudolfa Skóra, †† rodziców i teściów, †† rodzeństwo z obu 

stron, †† szwagierki i szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19 marca – sobota — Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – w intencji członków Bractwa św. Józefa, rzemieślników naszej parafii 

oraz wszystkich pracujących i pomagających przy naszym kościele
 13.00 – chrzest: Olivia Lena Mandalla
 18.00 – za † ojca Karola Czapla, †† teściów Marię i Joachima Kura, †† chrzest-

nych i dziadków oraz †† z pokrewieństwa Czapla i Kura

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dziś kończą się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Wyrażam serdeczną 
wdzięczność ks. rekolekcjoniście Waldemarowi za prowadzenie nas w te mija-
jące dni ku umocnieniu zaufania Bogu, nowemu umiłowaniu Kościoła i ożywie-
niu dawanego świadectwa wiary przez miłosierdzie.

 ▪ W dzisiejszą niedzielę Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają 
po Mszach św. o godz. 8.00 i 10.30 na wystawę prac świątecznych.

 ▪ Również dzisiaj o godz. 15.15 gorąco zachęcam do udziału w kościele św. Anto-
niego w Misterium Męki Pańskiej przygotowanym przez chór muzykologii Wy-
działu Teologicznego UO wraz z klerykami Wyższego Międzydiecezjalnego Semi-
narium Duchownego pod dyrekcją ks. dr. Joachima Waloszka.

 ▪ Serdecznie zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopost-
nych: Droga krzyżowa (piątki o godz. 17.15), Gorzkie żale (niedziele o godz. 17.15).

 ▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną. 

 ▪ W piątek zapraszamy na Drogę krzyżową, która będzie prowadzona ulicami na-
szego miasta – początek o godz. 19.00 w kościele św. Antoniego, a zakończenie 
w naszym kościele. Prosimy zabrać świece.

 ▪ W sobotę 19 marca od godz. 9.00 będę odwiedzał chorych.

 ▪ W przyszłą niedzielę obchodzimy Niedzielę Palmową. Poświęcenie palm będzie 
podczas każdej Mszy św., natomiast procesja z palmami rozpocznie Mszę św. 
o godz. 10.30 – gromadzimy się o godz. 10.20 na placu przed kościołem. 
W tym dniu będzie można nabyć palmy przygotowane przez Parafialny Zespół 
Caritas.

 ▪ Dzisiejszą kolektę przekazujemy księdzu rekolekcjoniście na inicjatywy duszpa-
sterskie w diecezji; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby 
naszej parafii. Serdecznie dziękuję za ofiary i wszelką życzliwość. 

Paraf 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 : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

20 marca – NIEDZIELA PALMOWA, czyli Męki Pańskiej
 8.00 – za † ojca Tadeusza Kopieckiego, †† dziadków Pytlik i Kopieckich
 10.30 – w intencji Parafian
 17.15 – Gorzkie żale
 18.00 – za † Józefa Orlak, †† jego rodziców Józefę i Władysława oraz †† braci 

Władysława i Jerzego


