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Kolejną postacią biblijną, którą jako figurę 
cierpiącego Jezusa Chrystusa wymienił 
w swej Homilii paschalnej Meliton z Sardes 
był Józef: „(…) w Józefie został sprzedany”. 
Przedstawione w Księdze Rodzaju dzieje 
Józefa są nam dość dobrze znane. Jest sy-
nem Jakuba i Racheli, dzieckiem długo ocze-
kiwanym, bo Rachela przez wiele lat po-
zostawała bezpłodna. Rodzi się Jakubowi 
w podeszłym wieku. Ojciec nie kryje swo-
jej sympatii do Józefa i traktuje go jak umi-
łowanego syna. Józef jest dla Jakuba kimś 
wyjątkowym (traktuje go jak małego księ-
cia). Ale umiłowany syn Jakuba jest źródłem 
zazdrości i zawiści braci. Knują więc spisek, 
sprzedają brata, okłamują ojca. Wydaje się 

P. v. Cornelius, Rozpoznanie Józefa przez jego braci, 1817 r.

tym razem, że to nie Bóg jest projektantem 
następujących po sobie wydarzeń, jak było 
to w przypadku np. Abrahama. Teraz Bóg 
milczy… Milczy i wtedy, gdy Józef robi ka-
rierę na dworze Potifara, milczy i wtedy, 
gdy niesłusznie oskarżony przez żonę tego 
egipskiego dostojnika, Józef znajduje się 
w więzieniu. Kariera Józefa na dworze fara-
ona i jego spotkanie z braćmi, którzy przy-
jeżdżają do Egiptu po żywność, bardzo nas 
cieszą. Myślimy po cichu, że teraz może 
im powiedzieć, jak to wszystko się stało, 
jak perfidnie bracia go sprzedali, a potem 
okłamali ojca... Ta satysfakcja mu się na-
leży. Teraz może się odegrać na braciach. 
Nareszcie jest górą i mógłby... Ale Józef nic 

takiego nie robi. Dlaczego Jó-
zef cały czas jest taki spokojny? 
Ma tyle dystansu do rzeczywi-
stości... Mimo emocji (w trak-
cie rozmowy z braćmi wycho-
dzi z sali i płacze), nie daje się im 
ponieść. Cały czas mamy wraże-
nie, że ta historia dzieje się tylko 
w ludzkim wymiarze, a Bóg do 
tego nic nie wtrąca. To tylko za-
wiść braci, urażona duma żony 
Potifara, efekt osobistych talen-
tów Józefa – musiał być bardzo 
bystry i zdolny, jeśli wszyscy: oj-
ciec, Potifar, szef więzienia i fa-

raon – powierzali mu ważne sprawy. Mało 
ludzka wydaje się jedynie sprawa z wyja-
śnieniem snów. Jawiący się nam los Józefa, 
jako efekt ludzkich knowań, inaczej jest wi-
dziany przez niego samego. W jego ocenie 
to wszystko ma inną perspektywę, w której 
nawet bojaźliwe wybiegi i kłamstwa braci 
stają się śmieszne i nic nie znaczą. Józef wie, 
że nie ludzie układają swoje i cudze losy. Po-
wie: Czyż ja jestem na miejscu Boga? Mało 
tego, z troskliwie i precyzyjnie układanych 
przez ludzi planów, wydarzeń, ułożonych 
intryg, Bóg układa coś, czego zupełnie nie 
było w ludzkich planach: „Wy niegdyś knuli-
ście zło przeciwko mnie. Bóg jednak zamie-
rzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest 
dzisiaj, że przeżył wielki naród” (Rdz 50,20). 
Gdyby na te wydarzenia popatrzeć tylko 
z krótkiego dystansu ludzkiej perspektywy 
wydają się niepojęte. Józef umiał zobaczyć 
sens sprzedania go do Egiptu.
Można również dzieje Józefa zobaczyć 
z innego punktu widzenia. Był umiłowa-
nym synem ojca, a jego bracia, chcieli go 
zabić, choć ostatecznie „tylko” sprzedali. 
Umiłowany stał się niewolnikiem. Karta 
się odwraca, niewolnik – Józef robi ka-
rierę w domu swego pana. Udało mu się, 
ale nie na długo. Oszczerstwo żony Poti-
fara wtrąca go na trzy lata do więzienia. 
Przeskok z więzienia na dwór faraona, to 
kolejny, wygrany przez Józefa los na ży-
ciowej loterii. Ale po ludzku rzecz biorąc: 
jak można wytrzymać taką huśtawkę? Jak 
nie zwątpić w życzliwość braci, uczciwość 
i wdzięczność ludzi, gdy ma się na swoim 
koncie takie doświadczenia? Tak łatwo na-
siąknąć goryczą, zawodem, smutkiem, nie 
wyhamować odruchu zemsty i zostać na 
poziomie tylko ludzkiej perspektywy, ludz-
kich planów, w których nie zostawia się 

miejsca Bogu, miejsca na Jego PLAN. Ale 
Bóg – niezależnie od człowieka – właśnie 
Bóg i tylko On, z tych małych ludzkich pla-
nów może zrealizować SWÓJ WIELKI PLAN. 
To jest najpiękniejsze w tym porównaniu 
historii Józefa z dziejami Chrystusa – re-
alizuje się w nich tajemniczy plan Boga. 
Bóg potrafi wykorzystać nawet wszelkie 
zło dla naszego dobra. Jak wykorzystał nie-
szczęścia, jakie spadły na Józefa, dla oca-
lenia jego braci, którzy te nieszczęścia na 
niego sprowadzili, tak wykorzystał rów-
nież nieszczęścia, jakie spadły na Chry-
stusa, Syna Bożego, dla zbawienia tych, 
którzy Go zabijali. Swą postawą Józef  
bardzo przypomina Chrystusa:
– znienawidzony przez braci; „Jeżeli was 

świat znienawidzi, wiedzcie, że Mnie 
pierwej znienawidził” (J 15,18),

– sprzedany, bo umiłowany przez ojca; 
„[Bóg], który nawet własnego Syna nie 
oszczędził, ale Go za nas wszystkich wy-
dał” (por. Rz 8,32),

– zostaje związany i sprzedany; «Co chce-
cie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni 
wyznaczyli mu trzydzieści srebrników 
(por. Mt 26,14-16; 55-56),

– wydany przez zawiść ludzką; „przez za-
wiść Go wydali” (por. Mt 27,18),

– odarty z szat; „żołnierze namiestnika …
rozebrali Go z szat” (por. Mt 27,28),

– pokorny, sprawiedliwy i czysty; „uczcie 
się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny 
sercem” (por. Mt 11,29),

– siedział w więzieniu ze złoczyńcami; „Za-
liczony został do złoczyńców” (Łk 22,37),

– wywyższony po trzech latach, jak Je-
zus po trzech latach swojej działalności 
wśród ludzi,

– przebacza braciom; „Ojcze, przebacz im, 
bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 34,1-8).



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

11 marca – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro śbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny i Antoniego 
z okazji 45. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za 
†† rodziców i rodzeństwo z obu stron

 10.30 – za † męża i ojca Mieczysława Pietruszkę, †† rodziców Annę i Anto-
niego Bieleckich, † siostrę Stefanię i †† z pokrewieństwa z obu stron

  – modlitwa za roczne dziecko: Fabian Prochota
 17.15 – Gorzkie żale
 18.00 – za † Leonharda Czernka oraz †† z pokrewieństwa Czernek i Marek

12 marca – poniedziałek
 18.00 – za † siostrę Elżbietę Bienia, † jej córkę Krystynę, †† braci Edmunda, 

Franciszka i Józefa, † męża Gerharda oraz †† z pokrewieństwa

13 marca – wtorek
 18.00 – za †† rodziców Agnieszkę i Horsta Adamek, †† dziadków z obu 

stron, † szwagierkę Krystynę oraz dusze w czyśćcu cierpiące

14 marca – środa
 7.00 –za †† rodziców Anielę i Emila Kens oraz Marię i Jana Dresler, † sio-

strzeńca Dariusza Pelc, †† szwagierki i szwagrów i †† z pokrewień-
stwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

15 marca – czwartek 
 18.00 – za † ojca Andrzeja Szołtysek w 3. rocznicę śmierci, † jego żonę Ja-

dwigę (Irmgardę) oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

16 marca – piątek
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – za † Marię Koncewicz w 15. rocznicę oraz †† z pokrewieństwa

17 marca – sobota
 18.00 – za † ojca Tadeusza Kopieckiego, †† dziadków Pytlik i Kopieckich, 

†† szwagrów, †† Zofię i Daniela Sikorskich, † Tadeusza Pytlika oraz 
†† z rodziny

18 marca – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za † Rudolfa Skóra, †† rodziców, †† teściów, †† rodzeństwo z obu 

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

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiaj o godz. 17.15 zapraszam jeszcze bardzo gorąco do udziału w tradycyjnym 
nabożeństwie wielkopostnym Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym. 

 ▪ Wspólnota Ruchu Lednickiego zachęca do włączenia się w dzisiejszą niedzielę 
w modlitewny łańcuch, który otoczy papieża Franciszka z okazji przypadającej we 
wtorek (13 marca) piątej rocznicy jego pontyfikatu. Inicjatywa, którą nazwano 
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!” jest odpowiedzią na wezwanie Ojca 
Świętego do modlitwy za niego. Akcję patronatem honorowym objął przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki. 

 ▪ We wtorek o godz. 18.45 w sali parafialnej odbędzie się spotkanie Parafialnego 
Zespołu Caritas.

 ▪ 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. Po Mszy św. o godz. 
19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży 
z klas szóstych szkoły podstawowej.

 ▪ W piątek o godz. 17.15 bardzo gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwie 
Droga krzyżowa. 

 ▪ W przyszłą niedzielę Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają po 
Mszach św. na wystawę prac świątecznych i słodki poczęstunek. Dodatkową atrak-
cją będzie wystawa prac – obrazów wykonanych metodą haftu krzyżykowego.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, tak też będzie 
w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Bogu-
sławę Seiffert, lat 65, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny od-
poczynek 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

 10.30 – za † Józefa Orlak, †† jego rodziców i braci, † koleżankę Klaudię oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące  

  – modlitwa za roczne dziecko: Filip Santura
  – chrzest: Antoni Malkusch, Alan Skotniczny
 17.15 – Gorzkie żale
 18.00 – za † Remigiusza Wawrzonkowskiego w 1. rocznicę śmierci


