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Św. Jan opisał przejmujące ukazanie się 
Zmartwychwstałego Pana. Oto Maria Mag-
dalena udała się do grobu, gdy było jeszcze 
ciemno, a zobaczywszy odsunięty kamień, 
pobiegła po Piotra i Jana. Piotr pierw-
szy wszedł do środka, gdzie „ujrzał leżące 
płótna oraz chustę”, po nim wszedł także 
Jan, który „ujrzał i uwierzył”. Obaj ucznio-
wie „wrócili znowu do siebie”, podczas gdy 
Maria Magdalena została na miejscu i „stała 
przed grobem, płacząc”. Kiedy nachyliła się 
do grobu, zobaczyła w nim dwóch aniołów, 
a następnie „odwróciła się i ujrzała stoją-

cego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus”. 
Wziąwszy Go za ogrodnika, prosiła: „Panie, 
jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie 
Go położyłeś, a ja Go zabiorę”. Wtedy Je-
zus zawołał ją po imieniu, a ona odpowie-
działa Mu: Rabbuni. Słowa, które następnie 
wyrzekł Jezus do niej: „Nie zatrzymuj Mnie, 
nie dotykaj mnie”, stały się wdzięcznym te-
matem dla artystów (w brzmieniu łaciń-
skim: Noli me tangere). Powyższy obraz, 
który stanowi część poliptyku Maestà, wy-
konanego dla katedry w Sienie na początku 
XIV w. przez Duccio di Buoninsegna, nie-

sie piękne wielkanocne przesłanie. W ska-
listej scenerii widzimy chwilę, kiedy to Ma-
ria Magdalena, desperacko szukająca ciała 
Mistrza, rozpoznała Go – żywego i rozma-
wiającego z nią – i padła przed Nim na ko-
lana. Ruchy dłoni i wymiana spojrzeń to 
dialog. Klęcząca kobieta unosi głowę i wy-
ciąga błagalnie ręce ku Chrystusowi. Lecz 
jej dłonie pozostają puste, a przestrzeń 
między nią i Zbawicielem zdaje się po-
większać. Intensywna czerwień stroju 
Marii Magdaleny podkreśla żarliwość jej 
uczuć. Dwa drzewa stanowią nawiązanie 
do drzew ogrodu rajskiego – drzewa wia-
domości dobrego i złego oraz drzewa ży-
cia, co przypomina, że Chrystus nas odku-
pił i w ten sposób otworzył na nowo drogę 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną, a po niej – o godz. 
19.00 – odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży 
z klas trzecich gimnazjalnych. 

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji 
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu 
wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej li-
turgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Prucnal ze Świdnicy i Dawid Skóra ze Zdzie-
szowic — zapowiedź III; Ida Zając ze Zdzieszowic i Tomasz Bogacki z Obórek — 
zapowiedź III.

 ▪ Gorąco dziękuję za ogromną życzliwość oraz pomoc w przygotowaniu i prze-
życiu Triduum Paschalnego, zwłaszcza za wykonanie Bożego Grobu, ciemnicy 
i wielu prac porządkowych.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; jutro kolekta prze-
znaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a w przyszłą niedzielę kolekta 
będzie przekazana Caritas Diecezji Opolskiej. „Bóg zapłać” za ofiary.

Duccio di Buoninsegna, Noli me tangere, 1308–1311 r.

Wszystkim Drogim  
Parafianom i Gościom  

życzę b łogosławionych, 
zdrowych i radosnych świąt 

wielkanocnych, pokoju 
w sercach i w rodzinach  
oraz spe łnienia się s ł ów, 
które z wiarą i radością 

śpiewa Kośció ł : „Chrystus 
zmartwychwsta ł , a wraz 
z Nim zmartwychwsta ła 

nasza nadzieja”.

do raju. W scenie tej może zastanawiać to, 
dlaczego Chrystus powstrzymuje Marię? 
Warto rozważyć, że Chrystus ukazuje się 
jako pierwszej tej, która towarzyszyła mu 
aż na Golgotę. Miłość Magdaleny była sil-
niejsza niż grzech i śmierć i ta wierna mi-
łość została nagrodzona. Czy jej miłość jest 
jeszcze zbyt ludzka, skoro ma nie dotykać 
Tego, którego kocha? To, co nam się wydaje 
szykaną, może być tylko przywilejem. Jedy-
nie Maria Magdalena, nie rozpoznawszy Je-
zusa po rysach Jego twarzy, nie dotknąwszy 
Go, nie dzieląc z Nim posiłku, poprzez czy-
sto duchowy wysiłek, podtrzymany tylko 
jednym słowem – jej imieniem, przyjmuje 
to, co jest niemożliwe do przyjęcia; wierzy 
w niewiarygodne: Jezus zmartwychwstał. 

„Nie zatrzymuj Mnie” – ciąg dalszy  __________________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

1 kwietnia – Niedziela Wielkanocna — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
 6.30 – Msza św. z procesją rezurekcyjną w intencji Parafian
 10.30 – za † ojca Zbigniewa Ciesielka w 30. rocznicę śmierci, †† babcie 

i dziadków Ciesielka i Mazurek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Władysława Sotera w kolejną rocznicę śmierci

2 kwietnia – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra w kolejnę rocznicę śmierci
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Kariny z okazji 50. rocz-
nicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza
  – chrzest: Mayson Galka, Adam Gajdecka
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Anny z okazji 75. rocz-
nicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

3 kwietnia – Wtorek w Oktawie Wielkanocy
 12.00 – ślub: Karolina Król i Dawid Damrat
 18.00 – za † Norberta Schetschok w 1. rocznicę śmierci, †† jego rodziców 

oraz † brata

4 kwietnia – Środa w Oktawie Wielkanocy
 7.00 – za † Bernarda Przygockiego, †† rodziców, †† teściów i †† dziadków 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 16.00 – chrzest: Julia Kwiatkowska

5 kwietnia – Czwartek w Oktawie Wielkanocy 
 17.00 – Godzina Święta
 18.00 – za †† rodziców Ryszarda i Franciszkę Obstoj, † Małgorzatę Ligarską 

oraz †† z pokrewieństwa

6 kwietnia – Piątek w Oktawie Wielkanocy
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† Jadwigę i Ernesta Korzekwa w kolejne rocznice śmierci, † ich 

syna Franciszka, †† rodziców oraz †† rodzeństwo

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dziś niedziela wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego, największa uroczy-
stość w roku kościelnym, rozpoczynająca okres wielkanocny w liturgii. Pięćdzie-
siąt dni od niedzieli Zmartwychwstania do niedzieli Zesłania Ducha Świętego ob-
chodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, jako „wielką niedzielę”. 
Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę Wielkanocy i ob-
chodzi się je jako uroczystości Pańskie. Z tego powodu w piątek w oktawie Wiel-
kanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
Dzisiaj serdecznie zapraszam na Nieszpory w naszym kościele o godz. 17.30.

 ▪ Poniedziałek Wielkanocny obchodzimy zwyczajowo jako drugi dzień świąt wiel-
kanocnych. W tym dniu będziemy gościć biskupa gliwickiego Jana Kopca. Msze 
św. będą odprawiane w porządku niedzielnym, ale nie będzie Nieszporów. Pod-
czas Mszy św. o godz. 10.30 będzie miał miejsce obrzęd przyjęcia do grona mi-
nistrantów i lektorów.

 ▪ Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Opolskiej serdecznie zaprasza tegorocznych 
maturzystów na Pielgrzymkę na Jasną Górę, która odbędzie się 4 kwietnia 2018 r. 
W programie pielgrzymki: 10.30 – modlitwa w kaplicy Obrazu Matki Bożej, 11.30 
– konferencja w sali o. Kordeckiego, 13.00 – Msza św. w Bazylice. 

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

7 kwietnia – Sobota w Oktawie Wielkanocy
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 
 8.00 – za † mamę i babcię Wandę Kabelską, † jej męża Aleksego oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron
 18.00 – za † męża Helmuta Blautzik w 7. rocznicę śmierci, † syna Marcina, 

† synową Wiolettę, †† rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

8 kwietnia – II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
 8.00 – za † męża i ojca Józefa, †† rodziców oraz †† teściów
 10.30 – za † Erwina Malik w 2. rocznicę śmierci, † jego żonę Hildegardę 

oraz †† z rodziny
  – modlitwa za roczne dziecko: Elwira Helena Krupa
  – chrzest: Kornelia Krzysztanowicz
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † ojca Stanisława Uruskiego w 4. rocznicę śmierci, † brata Zdzi-

sława oraz †† z rodziny


