
R. VI: 2019, nr 11 (282) 17 marca 2019 r.

W naszych wielkopostnych refleksjach, które w tym 
roku są poświęcone dziełom sztuki ilustrującym ewan-
geliczne sceny związane ze zbawczą męką Pana Je-
zusa, dziś kolej na przedstawienia „Ostatniej wiecze-
rzy”. Ewangeliści nie dostarczają potrzebnych artystom 
informacji, które by opisywały takie szczegóły, jak: 
miejsce i wygląd wieczernika, wygląd samego Jezusa 
i apostołów, a także tego, w co byli ubrani, jak i co je-
dli, kto im usługiwał. Stąd wynika taka różnorodność 
w przedstawianiu tego wydarzenia, ale też możliwość 
duchowego interpretowania i uwypuklania określo-
nych tematów. Pierwszą kwestią jest miejsce i wygląd 
pomieszczenia, o którym ewangelista Marek napisał: 
„(…) Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której 
mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże 
wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygo-

tujecie dla nas”. Stara tradycja 
umiejscawia wieczernik w gór-
nym mieście, przy południowo-
-zachodnim narożniku wałów. 
Cała ta dzielnica została zbu-
rzona podczas oblężenia Jero-
zolimy w 70 r., a dziś na tym 
miejscu stoi meczet. Artyści 
więc nie mogli znać tej scene-
rii, więc bardzo często „zapra-
szali” Jezusa z apostołami do 
znanych sobie pomieszczeń. 
Przykładem mogą być dzieła 
Fra Angelico, który umieścił 
scenę we własnym florenckim 
refektarzu zakonnym, lub Dirka 
Boutsa, który usytuował scenę 
w siedzibie bractwa zamawia-
jącego obraz. Z wyglądem 
wieczernika wiąże się sposób 
spożywania posiłku. Chociaż 
malarze w scenie ostatniej wie-
czerzy rzadko układają uczest-
ników na posłaniach, prawdą 
jest, że za czasów Jezusa tak 
właśnie spożywano posiłki. 
Nawet w cytowanej powyżej 
Ewangelii Marek użył słowa 
o sali „usłanej” dla biesiadni-
ków, to znaczy wysłanej le-Mozaika w Rawennie, Ostatnia wieczerza, VI w.

żami. W Palestynie – jak twierdzą znawcy 
– po niewoli babilońskiej rozpowszechnił 
się zwyczaj perski leżenia przy jedzeniu na 
szerokich sofach, czyli łożach. Trzy sofy, 
niekiedy i więcej, stosownie do liczby go-
ści, stawiano z trzech stron stołu. Czwarta 
strona była wolna, aby służba miała do-
stęp do podawania pokarmów. Każda sofa 
miała trzy miejsca, czasami cztery, rzadko 
kiedy więcej. Były one wysłane dywanami, 
a każdy z biesiadników po lewej stronie 
miał poduszkę, na której wspierał lewe ra-
mię. Najstarsze przedstawienia ostatniej 
wieczerzy (przykład mozaiki z Rawenny  
na pierwszej stronie) ilustrują właśnie 
ten sposób spożywania posiłków, co też 
czyni zrozumiałym np. takie spostrzeżenia 
Ewangelistów, że niewiasta, która nama-
ściła stopy Jezusa „stała z tyłu u jego nóg” 
lub o Janie, którego głowa spoczywała na 
piersi Pana (mając Jezusa za plecami taki  
gest umożliwiał nawiązanie dialogu). 
Drugą kwestią jest odpowiedź na pytanie: 
„co jedli Izraelici podczas wieczerzy pas-
chalnej w czasach Pana Jezusa?”. Uczeni 
twierdzą, że najpierw maczano przaśny 
chleb w czerwonym sosie, zwanym cha-
roseth; potem biesiadnicy wypijali dwa 
pierwsze kielichy, a między jednym a dru-
gim po kilka kropel słonej wody, na pa-
miątkę łez egipskich. Jedli też jagnię z gorz-

kimi jarzynami, z ostrymi przyprawami. 
W końcu wypijali następne dwa przepi-
sowe puchary. Jeśli chodzi o sztućce, widel-
ców nie znano. Korzystano z noży i umy-
tych rąk. Chleb, który miał kształt placków, 
rozrywano i nim nabierano sos, jak to ro-
bią Arabowie i Hindusi. W wąskim gronie 
przyjaciół wolno było włożyć rękę do misy, 
ale wkładać ją równocześnie z innym go-
ściem nie tylko było szczytem nietaktu, 
lecz także wróżyło nieszczęście. Tak więc 
zdanie Jezusa – ten, który ze mną zanu-
rza rękę w misie – niesie kilka znaczeń: po 
pierwsze, Judasz był źle wychowany, a po  
wtóre, jego gest zapowiadał tragedię.
Właśnie sprawa zachowania się Judasza 
i czynu jakiego się dopuścił jest kolejną 
kwestią, która odgrywa w przedstawie-
niach ostatniej wieczerzy bardzo znaczącą, 
a przy tym – co nie dziwi – negatywną rolę. 
Malarze nigdy mu zdrady nie wybaczyli 
i bezlitośnie karali go, jak tylko mogli: robili 
z niego szpetną kreaturę, ciemnego typa 
z czarną aureolą wokół głowy, przenosili 
na drugą stronę stołu, dodawali diabła 
na ramiona, czarnego kota pod nogami, 
resztki jedzenia na podłodze rozrzucone 
tylko wokół jego krzesła, przewrócone 
z impetem krzesło, gdy ucieka z wiecze-
rzy; jego sakiewkę malowali w kolorze krwi 
albo w kształcie czarnego robaka itp.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Samanta Mechnik z Tarnowa Opolskiego i Dawid Pie-
cha ze Zdzieszowic — zapowiedź I.

 ▪ W minionym tygodniu powołani do wieczności z naszej parafii zostali: śp. Zofia Za-
wada, lat 72, z ul. Góry Świętej Anny (pogrzeb odbył się w sobotę) oraz śp. Alfred 
Szenkiel, ostatnio zam. przy ul. Akacjowej (pogrzeb odbył się także w sobotę). Wieczny 
odpoczynek racz Im dać Panie...

Ostatnia wieczerza – ciąg dalszy  ____________________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

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

18 marca – poniedziałek
 18.00 – za † Rudolfa Skóra, †† rodziców, †† teściów, †† rodzeństwo z obu 

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

19 marca – wtorek — Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
 18.00 – za † Krystynę Strancich w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Marcina

20 marca – środa
 7.00 – za †† Marię i Józefa Olszenka, †† ich synów, †† z pokrewieństwa 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

21 marca – czwartek
 18.00 – za †† rodziców Irmagardę Jadwigę i Herberta Andrzeja Szołtysek 

z okazji ich ziemskich urodzin

22 marca – piątek
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – za † ojca Henryka Chucherko oraz †† z rodzin Chucherko i Kwiatek

23 marca – sobota
 18.00 – za † Leonharda Czernka w 3. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewień-

stwa Czernek i Marek

24 marca – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za † ojca Józefa Orlak, †† jego rodziców, braci, siostrę i dziadków 

oraz † koleżankę Klaudię

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj zapraszam jeszcze o godz. 15.30 na comiesięczną niedzielną katechezę 
przy kawie, która tym razem będzie poświęcona zagadnieniu imion i określeń 
Boga w Piśmie Świętym.

 ▪ Bardzo gorąco zachęcam też do udziału w nabożeństwie Gorzkich żali – w na-
szym kościele rozpoczyna się ono o godz. 17.15, a kazania pasyjne głosi diakon 
Marcin Kleszyk.

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

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 swoje spotkanie formacyjne mają kandydaci do 
grona ministrantów. 
Po Mszy św. o godz. 18.45 odbędzie się (odwołane w miniony czwartek z powodu 
mojego wyjazdu na pogrzeb) spotkanie rodziców dzieci, które przygotowują się 
i pragną przystąpić do Pierwszej Komunii św. w trzecią niedzielę maja br. w na-
szym kościele. Zapraszam na to spotkanie też dzieci.

 ▪ W piątek o godz. 17.15 bardzo gorąco zachęcam do udziału w wielkopostnym na-
bożeństwie Droga krzyżowa. 

 ▪ Również w piątek o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie formacyjne dla kandyda-
tów do grona lektorów naszej parafii.

 ▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone ksią-
żeczki do nabożeństwa „Droga do nieba”, które uroczyście wręczymy dzieciom 
przygotowującym się do Pierwszej Komunii św.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem 
można złożyć ofiarę na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”; w przyszłą niedzielę 
kolekta będzie przeznaczona również na rzecz naszego kościoła. „Bóg zapłać”.

 10.30 – za † męża i ojca Mieczysława Pietruszkę, †† rodziców Annę i Anto-
niego Bieleckich, † brata Zbigniewa, † siostrę Stefanię oraz †† z po-
krewieństwa z obu stron

 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – za † męża i ojca Henryka Wancke, †† rodziców z obu stron, †† ro-

dzeństwo, † szwagra, †† dwóch siostrzeńców, † Adama oraz 
†† z pokrewieństwa Wancke i Zając

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


