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Fragmenty Ewangelii odczytywane w mi-
nionych dniach tchną pokojem, pociechą 
i nadzieją. Najlepszym tego przykładem 
jest Chrystofania proklamowana w dzisiej-
szą niedzielę, albo zilustrowana poniżej 
opowieść o dwóch uczniach idących do 
Emaus. Warto w takim kontekście zasta-
nowić się nad kolejnym uczynkiem miło-
sierdzia, który wzywa, aby nieść pociechę 
strapionym. Strapienie pojawia się zwy-
kle w sytuacji kłopotów, rozczarowania, 
bezradności wobec choroby lub pustki po-
wstałej po śmierci bliskich. 
Gdy stan takiego przygnę-
bienia trwa zbyt długo, wy-
niszcza człowieka i wspól-
notę, do której należy. 
Można pytać: kto albo co 
może przynieść pociechę? 
Najważniejszej pociechy 
udziela przede wszystkim 
Bóg i Jego Słowo. Potwier-
dza to choćby wspomniane 
opowiadanie o smutnych 
uczniach idących do Emaus, 
którym Zmartwychwstały 
najpierw zaczął „wyjaśniać 
Pisma”. Prawdę o pociesza-
jącej mocy Bożego słowa 

wyraża już wiele tekstów 
Starego Testamentu. Np. 

psalmista zwraca się do Boga: „Pomnij 
na słowo swoje do swojego sługi, / przez 
które mi dałeś nadzieję. / W moim ucisku 
jest dla mnie pociechą, / że Twoja mowa 
obdarza mnie życiem” (Ps 119,49-50). Ar-
cykapłan Jonatan napisał w II w. przed 
Chr. do Spartan: „Pociechę bowiem swoją 
mamy w księgach świętych, które są w na-
szych rękach” (1 Mach 12,9). Niesienie po-
ciechy było jedną z głównych powinności 
proroków. Przykładem jest prorok Izajasz, 
który podczas wygnania babilońskiego, 

 ▪ W sobotę odbędzie się pierwsza z zapowiadanych parafialnych pielgrzymek do 
Sanktuarium Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Wyjazd o godz. 6.00.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Szymańska ze Zdzieszowic i Kamil Jakubczak 
ze Zdzieszowic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. „Bóg za-
płać” za ofiary i wszelką życzliwość.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Wandę 
Kabelską, lat 92, z Placu 1 Maja (pogrzeb odbył się w piątek); z parafii św. Anto-
niego zmarła śp. Krystyna Miler, lat 62, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz 
Im dać Panie...

gdy nasilało się zwątpienie i rozczarowa-
nie, zapowiada nową przyszłość (Iz 40,1-8), 
a do bezradnych mieszkańców Jerozolimy 
ocalałych z zagłady, kierował z czułością 
słowa w imieniu Boga: „Mówił Syjon: Pan 
mnie opuścił, /Pan o mnie zapomniał. / 
Czyż może niewiasta zapomnieć / o swym 
niemowlęciu, / a, która kocha syna swego 
łona? / A nawet gdyby ona zapomniała, / Ja 
nie zapomnę o tobie” (Iz 49,14-15).  Wspie-
rani przez Boga prorocy, kształtowali nową 
przyszłość, określoną przez odwrócenie 
się od zła i pełnienie dobra. Zachariasz 
w wizji odnowy Izraela usłyszał zapewnie-
nie o bezgranicznej Bożej miłości i słowa: 
„Tak mówi Pan Zastępów: Miasta moje 
znowu zakwitną dobrobytem, Pan pocie-
szy Syjon i znowu wybierze sobie Jeruza-
lem” (Za 1,17). Oczywiście, pocieszanie 
ograniczone do doczesności jest przemi-
jające, dlatego trzeba dostrzec zapowia-
dane zbawcze działanie Boga w przyszło-
ści. Starotestamentalny mędrzec, chwaląc 
Izajasza, pisał o nim, że: „Wielkim duchem 
ujrzał rzeczy ostateczne i pocieszył lamen-
tujących na Syjonie” (Syr 48,24). Pan Jezus, Robert Zünd, Droga do Emaus, 1877 r.
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Uczynki miłosierdzia: strapionych pocieszać!

rozpoczynając publiczną działalność, od-
niósł się do bardzo sugestywnej zapowie-
dzi Mesjasza: „Duch Pana Boga nade mną, 
bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym 
głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatry-
wał rany serc złamanych, żebym zapowia-
dał wyzwolenie jeńcom i więźniom wol-
ność, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej 
i dzień pomsty naszego Boga; abym pocie-
szał wszystkich zasmuconych” (Iz 61,1-2).  
Chrześcijanom najważniejszej pociechy do-
starcza pełen miłosierdzia Chrystus i Jego 
zmartwychwstanie, które w nowym świe-
tle ukazuje doczesność i perspektywy 
wieczności. Zapowiadając powtórne przyj-
ście Chrystusa, św. Paweł zalecał nie-
złomną nadzieję na życie wieczne z Chry-
stusem i dodał: „Przeto wzajemnie się  
pocieszajcie tymi słowami” (1 Tes 4,18). 
Pocieszanie nie poprzestaje na oddziały-
waniu na emocje, lecz jest uczynkiem mi-
łosiernym, którego skutki obejmują całego 
człowieka. Wiedząc o tym, niosący pocie-
chę potrzebują umocnienia, wynikającego 
ze świadomości, że służą bogactwu i głęb-
szemu poznaniu tajemnicy Boga (Kol 2,1-2). 



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

10 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna
 8.00 – za † Antoniego Adamczyka, †† jego rodziców, †† teściów i †† rodzeń-

stwo z obu stron
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Zdzisławy i Jana z okazji 
50. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † ojca Michała Frańczak, †† jego rodziców, † brata Mariana, † bra-

tową Marię, † męża Stanisława Bolek i †† jego rodziców

11 kwietnia – poniedziałek
 18.00 – za † Różę Kozioł i dusze w czyśćcu cierpiące

12 kwietnia – wtorek
 18.00 – za † męża Gerarda Szymaindę, †† jego rodziców oraz †† Irenę i Stani-

sława Tabakowskich i † ich syna Piotra

13 kwietnia – środa
 7.00 – za †† rodziców Martę i Karola Śmieja, †† teściów Janinę i Mieczysława 

oraz †† z pokrewieństwa

14 kwietnia – czwartek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Elżbiety oraz opiekę 
Bożą dla całej rodziny

15 kwietnia – piątek
 18.00 – za † męża Helmuta Blautzik w 5. rocznicę śmierci, † syna Marcina 

Blautzik w 2. rocznicę śmierci, † synową Wiolettę, †† rodzeństwo 
i †† rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

16 kwietnia – sobota
 18.00 – za † rodziców Helenę, Ryszarda i Joachima, † siostrzeńca Tomasza 

oraz †† dziadków z obu stron

17 kwietnia – IV Niedziela Wielkanocna
 8.00 – za † Ludwika Pecolt, † matkę Zofię, † syna Jana oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiejsza trzecia Niedziela Wielkanocna jest od 8 lat w naszym kraju – dzięki ini-
cjatywie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II – obchodzona jako Niedziela Biblijna, 
która inauguruje w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Tegorocznym hasłem, na-
wiązującym do 1050. rocznicy chrztu Polski, są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apo-
stolskich: „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” (19,5). 
Celem Tygodnia Biblijnego jest ożywienie duszpasterstwa biblijnego i przypomnie-
nie o znaczeniu indywidualnej lektury i medytacji słowa Bożego.

 ▪ We wtorek o godz. 16.30 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego 
odbędzie się spotkanie Przyjaciół Misji.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na prelekcję prof. dr hab. Sebastiana Fikusa 
na temat: „Kto będzie Panem Bogiem? o politycznych niebezpieczeństwach wy-
nikających z cyrkulacji danych sieci”, która odbędzie się w środę 13 kwietnia br. 
po wieczornej Mszy św. w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ Również w środę (13 kwietnia) Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” zaprasza 
o godz. 10.30 na  spotkanie z p. Radzimirem Burzyńskim na temat: „Co niesie ze 
sobą podróż?”. Opowieści o podróżach do Izraela, Jordanii, Palestyny, Brazylii, 
Peru, Boliwii, Nepalu i Indiach będą ubogacone zdjęciami i filmami.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów, natomiast o godz. 19.00 
zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku przystąpią w naszym 
kościele do Pierwszej Komunii świętej.

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

 10.30 – za † Jana Marek, †† jego rodziców Wiktorię i Ryszarda, †† braci Hu-
berta i Ryszarda i siostrę Marię, †† rodziców Elżbietę i Pawła Golom-
bek, †† siostry Marię, Urszulę, Elżbietę i Emmę, † brata Antoniego 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Anny Pogodzik z okazji 
75. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa w intencji rocznego dziecka: Dominik Skrobisz
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Rafała z okazji 30. rocz-
nicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny


