▪▪ W piątek o godz. 17.15 bardzo gorąco zachęcam do udziału w wielkopostnym nabożeństwie Droga krzyżowa.
▪▪ Również w piątek o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie formacyjne dla kandydatów do grona lektorów naszej parafii.
▪▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na comiesięczne spotkanie nazwane „kawa z księdzem”. Tym razem zaproponuję zastanowienie się
nad imionami i określeniami Boga w Piśmie Świętym.
▪▪ 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. Zygmunta
Grzesika, lat 66, z ul. Katowickiej (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...
▪▪ Odpusty zupełne związane w Wielkim Postem:
— za pobożne odprawienie Drogi krzyżowej (codziennie w ciągu całego roku);
w indywidualnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji, a we
wspólnotowym wystarczy, że przechodzi ministrant;
— za udział w Gorzkich żalach (raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu);
— w każdy piątek Wielkiego Postu za pobożne odmówienie po Komunii św. przed
wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego modlitwy Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu.

Zdrada Judasza – ciąg dalszy ________________________________________________
wczepił swoje pazurzaste łapy w ramiona
zdrajcy, a brodatą paszczą wprost chucha
na jego kark. Przesłanie jest jasne: już go
ma, już go nie wypuści... A do tego nad
głową Judasza pojawiła się czarna aureola.
Do całej tej sceny warto dopisać bardzo tragiczny, ale też i pouczający kontekst. Występujący na fresku kapłani decyzję o zgładzeniu Jezusa już podjęli, a kroplą, która
przelała czarę ich złości stał się ostatni i
najbardziej niezwykły cud Chrystusa –
wskrzeszenie zmarłego człowieka, od czterech dni leżącego w grobie. Ale równie niezrozumiała i dojmująca jawi się motywacja
Judasza wynikająca z ewangelijnej relacji
zapisanej przez św. Marka. Według niej
zdrada Judasza ma miejsce zaraz po namaszczeniu Jezusa w domu Marii i Marty

w Betanii. Pamiętamy jak „bolało” go marnotrawstwo z olejkiem nardowym za 300
denarów, wylanym przez Marię na głowę
Jezusa. Czyżby złość o zmarnowane pieniądze powodowała, że – jak napisał ewangelista: „Wtedy poszedł do arcykapłanów,
aby im Go wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli
się i przyrzekli dać mu pieniądze”. Słabość
Judasza do pieniędzy zauważa też ewangelista Jan, który otwarcie zarzucił mu defraudację funduszy, jakimi dysponowali Jezus i jego uczniowie. Warto przy tej okazji
wspomnieć o wartości owych trzydziestu
srebrników, którymi miał się „wzbogacić”
Judasz. Według analizy systemów monetarnych w starożytnej Palestynie, możemy
przyjąć, że 30 srebrników to 120 denarów,
czyli wartość 120 dni pracy robotnika.

R. VI: 2019, nr 10 (281)
Tegoroczne wielkopostne myśli pisane na pierwszą stronę Informatora zamierzam poświęcić dziełom
sztuki malarskiej, które w niezwykle głęboki, a przy tym różnorodny
sposób zachęcają do rozważania
scen ewangelicznych związanych
ze zbawczą męką naszego Pana,
Jezusa Chrystusa*. Na początek
zdrada Judasza. Wydarzenie to
najczęściej chyba ilustrowano poprzez zdradziecki pocałunek, ale
prezentowany fresk Giotta po mistrzowsku, za pomocą kilku gestów i spojrzeń, przedstawia cały
nastrój knucia zdrady. Sceneria
niezwykle skąpa, akcja rozgrywa
się na powietrzu, pod błękitnym
niebem, obok świątynnego przedsionka i do tego tylko dwie pary
mężczyzn. Po jednej stronie stoi
arcykapłan w obszernym czerwonym płaszczu obwiedzionym złotą
bordiurą i udając wprost ojcowską troskę klaruje coś Judaszowi,
zbliżając poufale ręce do jego ręki.
Ten otrzymał już nagrodę – w lewej dłoni trzyma te swoje srebrniki w płóciennym woreczku i pil* W opracowaniach korzystam m.in. z: B. Fabiani, Gawędy o sztuce sakralnej, W-wa 2018.
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nie słucha instrukcji kapłana. Ma na sobie żółty
płaszcz narzucony na żółtą suknię. To kolor zdrady
– żółty udaje złoto, więc oszukuje. Do tego Judasz
jest rudy, a to dawniej oznaczało „fałszywy”. Twarz
ma pospolitą: niskie czoło, wydatny nos, bródka
i wąsik. Wydaje się, że artysta celowo nie zrobił
z Judasza jakiegoś obrzydliwca, bo przecież uroda
niekoniecznie odbija charakter. Zły charakter rodzi
się od środka, a to zależy, kogo się słucha: za Judaszem malarz ustawił najpaskudniejszego z doradców, odrażającego, czarnego, chudego diabła, który

Giotto, Wręczenie srebrników Judaszowi , ok. 1305 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
10 marca – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – za † ojca Tadeusza Kopieckiego, †† dziadków Pytlik i Kopieckich,
†† Zofię i Daniela Sikorskich, † Tadeusza Pytlika, †† dwóch szwagrów
oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla
córek Sylwii i Barbary z ich rodzinami
		– chrzest: Karol Siedlecki
17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – za † żonę Antoninę Sziotka w 4. rocznicę śmierci, † syna Mariusza,
† brata Dariusza, †† rodziców i teściów, †† siostry i szwagrów,
† Antoniego Mośko oraz †† z pokrewieństwa
11 marca – poniedziałek
18.00 – za †† rodziców Elżbietę, Małgorzatę i Jerzego Grochla, †† braci Jana,
Rudolfa, Manfreda, Herberta, †† siostry Małgorzatę, Hildegardę
i Jadwigę, †† bratowe Marię, Ernę, Urszulę i Martę oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
12 marca – wtorek
18.00 – za † siostrę Elżbietę Bienia, † jej córkę Krystynę, †† braci Edmunda,
Franciszka i Józefa, † męża Gerharda oraz †† z pokrewieństwa
13 marca – środa
7.00 – za † Stanisławę Kieliszek oraz †† z rodziny [ofiarowana od Agnieszki
Freise]
14 marca – czwartek
18.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens oraz Marię i Jana Dresler, † siostrę Irenę, † siostrzeńca Dariusza Pelc, †† szwagierki i szwagrów
i †† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
15 marca – piątek
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – za †† rodziców Agnieszkę i Horsta Adamek, †† dziadków z obu
stron, † szwagierkę Krystynę oraz dusze w czyśćcu cierpiące

16 marca – sobota
18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Jana Kwiotek, †† teściów Franciszkę i Stanisława Janickich, † siostrę i †† czterech braci, †† Irenę i Henryka
Janickich, Barbarę i Wojciecha Janickich, † Mariana Lossy oraz
†† z pokrewieństwa z obu stron
17 marca – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – za † mamę Otylię Prysak, †† dziadków z obu stron oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
10.30 – za † Małgorzatę Marek, † jej męża Jana [ofiarowana od Anny
i Gotharda Marek z Rozwadzy]
		– chrzest: Michał Piksa
17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – za †† Jadwigę i Eugeniusza Skóra, † teścia Zdzisława Pateraka, †† dziad
ków Gertrudę i Leona Koptoń, † babcię Antoninę Szewczuk oraz
†† z pokrewieństwa, a także z podziękowaniem za odebrane łaski
i z prośbą o dalsze i opiekę Matki Bożej w intencji rodziny Skóra

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach Gorzkich żali, które w naszym
kościele będą odprawiane w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15. Kazania pasyjne wygłosi diakon Marcin Kleszyk, posługujący w parafii św. Antoniego.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie formacyjne Dzieci Maryi.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie z ks. Michałem Lepichem OMI
na temat duszpasterstwa więziennego, które odbędzie się 11 marca (poniedziałek) po wieczornej Mszy św. w sali św. Antoniego przy kościele św. Antoniego.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie kandydatów
do grona ministrantów.
Po Mszy św. o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci, które przygotowują się i pragną przystąpić do Pierwszej Komunii św. w trzecią niedzielę maja
br. w naszym kościele. Zapraszam na to spotkanie też dzieci, gdyż oprócz spraw
organizacyjnych część spotkania będzie katechezą dla nich.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

