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W tegorocznych wielkopostnych refleksjach poja-
wiających się w Informatorze, chciałbym zaprosić do 
wspólnego odkrywania tzw. figur, czy też zapowie-
dzi męki i śmierci Jezusa Chrystusa, które odsłaniają 
się w wielu bohaterach Starego Przymierza i histo-
riach biblijnych z nimi związanych. Inspiracją stała 
się słynna Homilia paschalna Malitona z Sardes – bi-
skupa z II w., ucznia uczniów św. Jana. Czytamy tam 
m.in. takie słowa: „Prorocy przepowiedzieli wiele 
rzeczy o tajemnicy Paschy, którą jest Chrystus. […] 
On zstąpił z nieba na ziemię dla cierpiącego czło-
wieka i przyoblókłszy się w jego ciało w łonie Dzie-
wicy wyszedł stamtąd jako człowiek. Biorąc ciało 

Kain zabija Abla, fragment mozaiki z katedry w Monreale (Sycylia)

podległe cierpieniu, wziął na sie-
bie mękę cierpiącego człowieka 
i zniszczył ją. Duchem zaś, który 
nie mógł umrzeć, zabił śmierć – 
morderczynię człowieka. Przy-
wiedziony jak jagnię i zabity jak 
owca, wybawił nas niby z Egiptu 
od służby temu światu i wyzwolił 
nas z niewoli diabła, jakby z ręki 
faraona. Dusze nasze nazna-
czył własnym Duchem, a członki 
naszego ciała pomazał swoją 
krwią. On jest Tym, który okrył 
hańbą śmierć, a diabła pozosta-
wił w nieutulonym żalu jak Moj-
żesz faraona. […] To On w wielu 
musiał znosić wiele. W Ablu zo-
stał zabity, w Izaaku związano 
Mu nogi, w Jakubie przebywał 
na obczyźnie, w Józefie został 
sprzedany, w Mojżeszu podrzu-
cony, w baranku paschalnym za-
bity, w Dawidzie prześladowany, 
w prorokach zelżony. […] On jest 
milczącym Barankiem, Baran-
kiem zabitym, zrodzonym z Ma-
ryi, pięknej owieczki. Wzięty ze 
stada i poprowadzony na zabicie, 
wieczorem został złożony w ofie-
rze, a nocą Go pogrzebano. Nie ła-
mano Mu kości na drzewie krzyża, 

a będąc w ziemi nie uległ rozkładowi, lecz 
powstał z martwych i wskrzesił człowieka 
wyprowadzając go z grobu otchłani”. 
Odkrywanie oblicza Jezusa, zapowiada-
nego w róznych sytuacjach i postaciach 
biblijnych, rozpoczniemy od bardzo do-
brze znanej nam opowieści o Kainie i Ablu. 
Księga Rodzaju zwięźle opisuje codzienne 
życie braci: „Abel był pasterzem trzód, 
a Kain uprawiał rolę”. Zawód Kaina sym-
bolizował cywilizację osiadłą i rolniczą, na-
tomiast zajęcie Abla wskazywało na cy-
wilizację koczowniczo-pasterską. Obaj 
bracia składali Bogu ofiary ze swej pracy: 
Kain płody roli, zaś Abel ofiary ze zwierząt. 
Bogu podobała się tylko ofiara młodszego 
z braci. Dlaczego Bóg nie chciał patrzeć 
na Kaina i składane przez niego ofiary? Bi-
blia wskazuje, że Abel w dowód wdzięczno-
ści za błogosławieństwo niebios ofiarował 
Bogu to, co miał najlepsze – pierwociny ze 
swej trzody i z ich tłuszczu. W odruchu ko-
chającego i wdzięcznego serca Abel daje 
Bogu to, co najcenniejsze. Przy Kainie nie 
ma mowy o tym, że dawał pierwociny czy 
najlepszą część ze zbiorów. A może nie czuł 
bliskości Boga i nie widział sensu w ofia-
rowywaniu Mu czegokolwiek? Poza tym 
nie podobało mu się to, że jego brat jest 
szczęśliwy, wdzięczny Bogu. Dlatego Kain 
staje się człowiekiem smutnym, ponurym, 
zazdrosnym, zamkniętym w sobie i nie-
szczęśliwym. A później stało się najgorsze: 
„… gdy byli na polu, Kain rzucił się na swo-
jego brata Abla i zabił go. Wtedy Pan za-
wołał Kaina: »Gdzie jest twój brat Abel?«. 
On na to: »Nie wiem. Czyż jestem stróżem 
mojego brata?«. A Bóg zapytał: »Co uczy-
niłeś? Krew twojego brata woła do mnie 
z ziemi«”. To wołanie krwi Abla jest tak gło-
śne i dramatyczne, jak straszna i nie do za-

aprobowania jest śmierć człowieka spra-
wiedliwego, niewinnego i bezbronnego. 
Jednak reakcja Boga wydaje się być jeszcze 
bardziej nie do pojęcia: Bóg nie wysłuchuje 
tej krwi. Nie staje się mścicielem Abla. 
Mamy świadomość, że w Izraelu funkcjo-
nowało prawo zemsty, które mówiło, że je-
śli zostanie popełnione morderstwo, naj-
bliższy krewny ofiary, tzw. „mściciel krwi”, 
w imieniu całego klanu powinien dokonać 
pomsty i zabić mordercę. Bóg wprawdzie 
oznajmia Kainowi: „Będziesz na ziemi tuła-
czem i zbiegiem”, ale kiedy ten odpowiada 
Bogu, że kara ta jest nie do zniesienia, gdyż 
jako tułacza każdy będzie miał prawo go 
zabić, Bóg odparł: „Nie! Ktokolwiek by za-
bił Kaina, poniesie siedmiokrotną karę”. 
„Dał więc Pan Kainowi znamię, by ludzie, 
których spotka, nie zabili go”. Bóg więc 
objawia się jako „Mściciel” Kaina, czyli 
innymi słowy, bratobójcę ogłasza swym 
krewnym, obdarzając go „znamieniem", 
jakby rodowym klejnotem, gwarantują-
cym mu bezpieczeństwo. Od pierwszych 
kart Pisma Świętego i od pierwszych dra-
matycznych podłości człowieka Bóg ob-
jawia swoje oblicze – MIŁOSIERDZIE. 
Niezwykłość przywołania niewinnej krwi 
Abla jako ikony Krwi Zbawiciela zawiera 
jednak jeszcze jedno wspaniałe odkrycie, 
które odpowiada na pytanie: dlaczego 
Bóg nie wysłuchuje krwi Abla? W Liście 
do Hebrajczyków dowiadujemy się, że 
jest Krew, która przemawia jeszcze gło-
śniej niż krew Abla – otrzymaliśmy dostęp 
„do Jezusa, pośrednika Nowego Przymie-
rza; do pokropienia krwią, która przema-
wia głośniej niż krew Abla”. Kiedy krew 
Abla woła o pomstę, tak jak domaga się 
tego sprawiedliwość, to Krew Jezusa woła  
o wybaczenie, bo taka jest Miłość Boga.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

18 lutego – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za † męża i ojca Dietera Przewdzinga
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Edeltraudy z okazji 
kolejnej rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – chrzest: Wiktoria Nowak, Tomasz Kaczmarczyk, Milena Jatczak
 17.15 – Gorzkie żale
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Andrzeja z okazji 60. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Piotra z okazji 18. 
rocznicy urodzin oraz †† z jego rodziny

19 lutego – poniedziałek
 18.00 – za † Henryka Kuder

20 lutego – wtorek
 18.00 – za † ojca Antoniego Kampa w 5. rocznicę śmierci

21 lutego – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla rodzin Rzepka i Czer-
wiński oraz o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla 
brata Henryka

22 lutego – czwartek — święto Katedry św. Piotra, Apostoła
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

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

23 lutego – piątek
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – za † męża Jerzego Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana, † ojca 

Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, †† dziadków z obu stron oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

24 lutego – sobota
 18.00 – za †† rodziców Matyldę i Antoniego Skóra, †† rodzeństwo, †† szwa-

grów oraz † siostrzenicę Różę

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dziś kończą się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Bardzo serdecznie dzię-
kuję wszystkim uczestnikom rekolekcyjnych nauk i spotkań, a szczególną wdzięcz-
ność wyrażam rekolekcjoniście, ks. ppłk. dr. Jerzemu Niedzielskiemu, za prowa-
dzenie nas w te mijające dni ku pogłębieniu przeżywania bliskości Boga.

 ▪ Dzisiaj zapraszam jeszcze o godz. 15.30 na niedzielną „kawę z księdzem”, która 
dziś będzie spotkaniem z naszym rekolekcjonistą.

 ▪ Biskup Opolski wystosował do Diecezjan list pasterski na Wielki Post, który publi-
kujemy jako załącznik do niniejszego Informatora.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio. Pierwsza część odbędzie się w salce parafialnej.

 ▪ W środę o godz. 17.00 s. Nikola zaprasza nasze marianki na spotkanie, które tym 
razem odbędzie się w Ochronce przy klasztorze sióstr w Zdzieszowicach.

 ▪ 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 
odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas dru-
gich gimnazjalnych.

 ▪ Bardzo gorąco zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopost-
nym: Droga krzyżowa będzie w piątki o godz. 17.15, a Gorzkie żale z kazaniami 
pasyjnymi – w niedziele o godz. 17.15. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przekazana księdzu rekolekcjoniście na prowadzone przez 
niego inicjatywy duszpasterskie, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przezna-
czona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym czasie Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Helenę 
Rachwał, lat 92, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpo-
czynek racz Jej dać Panie...

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

25 lutego – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za † męża Herberta Jarosz, † szwagra Alfreda oraz †† rodziców 

z obu stron
 10.30 – za † matkę Annę Koppa w 25. rocznicę śmierci, † ojca Jerzego, 

† brata Józefa oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
 17.15 – Gorzkie żale
 18.00 – za † męża Jóżefa Raszowskiego, † córkę Franciszkę i †† z rodziny


