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Pielgrzymi udający się do Jerozolimy muszą 
koniecznie zatrzymać się przy dwóch pu-
stych grobach: Pana Jezusa i Jego Matki. 
Nad pierwszym wznosi się Bazylika Grobu 
Świętego osłaniająca także Golgotę, a drugi 
znajduje się po przeciwnej stronie Doliny 
Jozafata, na skraju Ogrodu Oliwnego, około 
100 m od Skały Agonii, gdzie Jezus pocił się 
krwią. Świątynia kryjąca pusty grób Ma-
ryi jest niezwykła, jakby we wnętrzu ziemi 
(dziś miejsce to należy do prawosławnych 
Greków i Ormian). Schodzi się tam szero-
kimi schodami, a w środku panuje typowy 
dla prawosławia klimat – na ścianach wisi 
wiele ikon, palą się lampy oliwne i dzie-
siątki świec. Rozświetlona ich blaskiem 
podziemna krypta kryje grób, czyli ławę 
wykutą w skale. Ten pusty grób Matki Pana 

czczony był w tym miejscu przez chrześci-
jan jerozolimskich od początku. Tak umac-
niała się tradycja o tym wydarzeniu, gdyż 
mamy świadomość, że w Biblii nie znaj-
dziemy opisu ani zaśnięcia, ani wniebo-
wzięcia Maryi. Tradycja przekazała po-
nadto, że przy śmierci Maryi Apostołowie 
zebrali się po raz ostatni. Warto przyto-
czyć jedno z takich źródeł: „Gdy błogosła-
wiona Maryja zakończyła już bieg swo-
jego życia i gdy została powołana z tego 
świata, zgromadzili się w jej domu wszy-
scy Apostołowie z poszczególnych krain. 
A gdy usłyszeli, że ma być zabrana z tego 
świata, czuwali razem z Nią. I oto Pan Je-
zus wszedł ze swymi aniołami, i wziąwszy 
Jej duszę oddał ją aniołowi Michałowi, i od-
szedł. Rankiem zaś wzięli Apostołowie Jej 
ciało i złożyli w Jej grobie, i strzegli je go-
towi na przyjście Pana. I oto znowu stanął 

przed nimi Pan, i wziąwszy święte ciało, na-
kazał ponieść je na chmurze do raju, gdzie 
teraz, przybrawszy swoją duszę i ciesząc 
się z wybranymi Pana, używa dóbr wiecz-
nych, które nigdy się nie skończą” – tak pi-
sał w VI w. Grzegorz z Tours. Dlatego wtedy 
powstał zupełnie oryginalny wzór ikony: 
Maryja zasypia, a Apostołowie stoją wo-
kół Niej (przykład takiego obrazu na str. 1).
Fakt obecności Apostołów przy śmierci 
Maryi może też pośrednio wskazywać nie 
tylko na miejsce (Jerozolima, a nie Efez, 
gdzie mieszkał z Maryją apostoł Jan), ale 
i na czas tych wydarzeń. Było przecież 
jedno takie wydarzenie, dobrze potwier-
dzone, kiedy apostołowie spotkali się po 
raz ostatni. Był to słynny apostolski Sobór 
Jerozolimski około roku 49/50. Jan wtedy  
musiał przybyć z Efezu, zabierając ze sobą 
Maryję… Bardzo prawdopodobne są więc 
apokryficzne przekazy tradycji.
Bardzo ciekawa wydaje się też dostrzeżona 
przez tradycję myśl o porównaniu pustych 
grobów Jezusa i Maryi oraz wydarzeń z tym 
związanych. Jako pierwsze można zauwa-
żyć podobieństwa zewnętrzne: Jezus i Ma-
ryja zakończyli życie śmiercią, która popro-
wadziła do życia. Oboje zostali pochowani 
w grobach, które położone były w ogro-
dach. Wokół obydwu grobów później od-
słonięto skałę, udostępniając je pątnikom. 
Ale ważniejsze są podobieństwa głębszej 

natury: tak, jak Jezus na krzyżu w obliczu 
śmierci spowodował niewiarygodne po-
jednanie, tak Maryja, umierając po około 
20 latach po swoim Synu, była z pewno-
ścią nie tylko biernym świadkiem równie 
niewyobrażalnego pojednania, kiedy na 
soborze apostolskim w Jerozolimie przy-
pieczętowano ostatecznie pojednanie mię-
dzy żydami i poganami w młodym Kościele. 
Uzupełnieniem podobieństw (może nazbyt 
cudownym) jest opowiadanie o apostole 
Tomaszu, który nie mógł być świadkiem 
śmierci Maryi, bo za późno przybył do Je-
rozolimy. Aby umożliwić mu pożegnanie 
z Matką Pana, apostołowie poszli razem 
z nim raz jeszcze do Doliny Jozafata. Tam 
Piotr przetoczył raz jeszcze kamień z Jej 
grobu, potem zaś apostołowie doszli do 
sarkofagu, w którym Ją uprzednio złożyli. 
I tak apostoł sceptyk jeszcze raz stał się 
świadkiem koronnym, tym razem świad-
kiem wniebowzięcia Maryi. Bo oto jej grób 
był tak samo pusty jak grób Jej Syna (tę jero-
zolimską tradycję zredagował w pierwszej 
połowie VIII wieku Jan Damasceński, dok-
tor Kościoła). Inne przekazy opowiadają,  
że grób nagle napełnił się kwiatami. 
Bliskość uroczystości Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny przywołuje myśli 
o dwóch pustych grobach w Jerozolimie 
i zapowiada nasz los – kiedyś i my będziemy 
w niebie z duszą i ciałem. 

 ▪ Siostry Służebniczki ze Zdzieszowic zapraszają na nocną adorację Najświętszego Sa-
kramentu w kaplicy klasztornej (ul. Dworcowa 4), która rozpocznie się 15 sierpnia 
o godz. 20.00. Czuwanie zakończy Eucharystia sprawowana 16 sierpnia o godz. 6.00.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w uroczystość 
Wniebowzięcia NMP będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny w Opolu, a w przy-
szłą niedzielę – na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

Dwa puste groby – ciąg dalszy _____________________________________________

Dwa puste groby…

Fra Angelico, Zaśnięcie Dziewicy Maryi, Florencja, 1432 r. 



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

13 sierpnia – XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Gizeli z okazji 75. rocz-
nicy urodzin i opiekę Bożą dla rodziny

 10.30 – za † Stefanię Laskowską w 18. rocznicę śmierci
  – chrzest: Luiza Aleksandra Musiał
 19.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. Wniebowzięcia NMP
 19.45 – nabożeństwo fatimskie

14 sierpnia – poniedziałek — wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
 19.00 – za †† rodziców Ericha i Martę Kaplik

15 sierpnia – wtorek — UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Mariana z okazji 50. 
rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla rodziny

 10.30 – za † męża Jerzego Ochlast w 2. rocznicę śmierci, †† jego rodziców  
Marię i Jana, † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida oraz 
†† z rodziny

 15.00 – ślub: Mariola Strelau i Patryk Biela
 18.30 – Nieszpory maryjne
 19.00 – za † Jerzego w 24. rocznicę śmierci

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

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Klary i Huberta z okazji 
45. rocznicy ślubu oraz dla Mirosławy i Bernarda z okazji 25. rocznicy 
ślubu, a także o opiekę Bożą w całej rodzinie

17 sierpnia – czwartek — UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PREZBITERA
 19.00 – za † Zygmunta Słokę w dniu ziemskich urodzin, †† jego rodziców i braci 

18 sierpnia – piątek
 19.00 – za † rodziców Ludwigę i Feliksa Radziun, † brata Władysława, † bra-

tową Walerię, † męża Jana Marcinkiewicza oraz †† z pokrewieństwa

19 sierpnia – sobota
 13.00 – chrzest: Michalina Krystyna Urbaniak
 15.00 – chrzest: Paweł Stępka

 19.00 – za †† rodziców Jadwigę i Eugeniusza Skóra, † teścia Zdzisława Pate-
raka, †† dziadków Gertrudę i Leona Koptoń, † Antoninę Szewczuk 
oraz †† z pokrewieństwa 

20 sierpnia – XX NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † matkę Elfrydę Bienia, † jej męża Józefa oraz †† z rodzin Bienia 

i Wrożyna
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi i Eugeniusza 
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† rodziców Gertrudę i Jerzego Waniek, † męża Norberta Biela, 

†† teściów Martę i Jana oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Serdecznie zapraszam dzisiaj po wieczornej Mszy św. na nabożeństwo fatimskie; 
na Górze Świętej Anny trwają jeszcze obchody Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zaś w Kamieniu Śląskim odbywają się 
uroczystości odpustowe ku czci św. Jacka. 

 ▪ W poniedziałek wyruszy z Opola 41. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. 
Pielgrzymi dotrą do Częstochowy w sobotę 19 sierpnia. Msza św. na zakończenie 
pielgrzymki będzie sprawowana na jasnogórskim szczycie o godz. 11.00. Wszyscy, 
którzy chcieliby, ale z różnych powodów nie mogą iść na pielgrzymkę, zaproszeni 
są do pielgrzymowania duchowego. Duchowy pielgrzym jest zobowiązany do: 
przebywania myślami z pielgrzymami, codziennej modlitwy za pielgrzymów (ró-
żaniec); w miarę możliwości do codziennej Mszy św.; osoby chore i cierpiące po-
winny dołączyć również cierpienia i duchowe ofiary w intencji pielgrzymów; waż-
nym elementem jest wysłuchanie wieczornej transmisji nabożeństw w Radiu Doxa.

 ▪ Również jutro o godz. 14.00 w naszej salce parafialnej odbędzie się robocze spo-
tkanie Parafialnego Zespołu Caritas i wszystkich chętnych, którzy chcieliby po-
móc w przygotowaniu wiązanek kwiatów i ziół.

 ▪ We wtorek (15 sierpnia) obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, zwaną świętem Matki Bożej Zielnej. Zgodnie z tradycją, po Mszach 
św., które z racji święta nakazanego będą odprawiane w porządku niedzielnym, 
zostaną poświęcone kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Wiązanki kwiatów przygotowane 
przez Parafialny Zespół Caritas będzie można nabyć w tym dniu przed kościołem.

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


