▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
Po Mszy św. o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci, które przygotowują się do przystąpienia w tym roku do Pierwszej Komunii św. w naszym kościele. Spotkanie będzie połączone z katechezą dla dzieci.
▪▪ 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.
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▪▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ Również w sobotę o godz. 16.30 bardzo serdecznie zapraszam na KONCERT PASYJNY. Wykonawcami będą: Dagmara Barna-Kosowicz (sopran), Oskar Koziołek-Goetz (bas – baryton) i Maksymilian Święch (klawesyn). W programie usłyszymy
m.in. utwory H. Schütza, D. Buxtehudego, A. Vivaldiego, E. d’Astorgi, G.B. Pergolesiego, Jana z Lublina, Adama z Wągrowca, C. Merula.
▪▪ W przyszłą niedzielę nasza szkoła (PSP nr 2) oraz Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają po Mszach św. o godz. 8.00 i 10.30 na kiermasz wielkanocny.
▪▪ Również w przyszłą niedzielę (7 kwietnia) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 w sali
św. Mikołaja w domu katechetycznego przy kościele pw. św. Antoniego.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie wsparciem instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać”.

Dzieła sztuki sakralnej zawsze były
pomocą w przeżywaniu wiary i ciągle mogą stanowić ważną inspirację w pogłębianiu życia duchowego.
Stąd w nszym wielkopostnym cyklu
temu poświęconym dzisiaj kolejny temat związany z męką naszego Pana:
„Pojmanie Jezusa”. Jedną z bardziej
znanych ilustracji tej sceny jest dzieło
z padewskiego cyklu Giotta. Jest to
scena zbiorowa, ale mimo tłumu na
obrazie łatwo odnaleźć najważniejsze

▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Samanta Mechnik z Tarnowa Opolskiego i Dawid Piecha
ze Zdzieszowic — zapowiedź III.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Irmgardę
Marię Swoboda, lat 76, z ul. Dunikowskiego (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny
odpoczynek racz Jej dać Panie...

Pojmanie Jezusa – ciąg dalszy _______________________________________________
dasza), który wskazuje palcem na Jezusa.
Po lewej stronie Piotr właśnie ciął krótkim
mieczem Malchosa, sługę arcykapłana; odcięte ucho rannego zwisa na krańcu Piotrowego miecza, ale wiadomo, co było dalej –
Piotr musiał schować miecz, Jezus uleczył
ranione ucho sługi, i pod strażą kapłanów
został poprowadzony na śledztwo.
Warto przy okazji tego przedstawienia,
uświadomić sobie, że znawcy epoki uwa-

żają, iż niemożliwe jest, aby Judasz złożył
pocałunek – tak jak malują artyści – na
twarzy Jezusa. W Palestynie było przyjęte,
że uczeń witał Rabbiego, całując go w rękę
(ewangeliści tego nie precyzują).
Jezusa pojmano na terenie Getsemani, według tradycji w miejscu, gdzie od dawna
znajduje się Grota Pojmania (blisko Bazyliki Konania). Badania ujawniły, że w grocie tej istniał kult chrześcijański już w IV w.

Giotto, Pojmanie Jezusa , ok. 1305 r.

osoby – stoją w centrum: Jezus i wspinający
się na palcach ku Jego twarzy Judasz. Artysta
ukazał ich na tle zwartych głów pachołków kapłańskich, którzy mają głowy na jednym poziomie. Nad nimi las włóczni i pochodnie pod
granatowym niebem nocy. Judasz podszedł
i stanął twarzą do Jezusa, tyłem do nas. Grubawy i pucołowaty zarzuca swój żółty płaszcz
na Jezusa, jakby chciał Go nim otulić, i stara się
ustami dosięgnąć policzka Nauczyciela. A Jezus,
wyższy i szczuplejszy, z aureolą wokół pięknej
głowy, stoi nieporuszony i tylko mierzy wzrokiem zdrajcę. Judasz bezczelnie spogląda Mu w oczy i to
właśnie spojrzenie ich obu,
nazwane przez historyków
sztuki „spięciem wzroku”,
jest powodem sławy Giotta,
który potrafił – był to początek XIV w. – poprzez dwa trójkąciki zaznaczone farbą (bo
tak malował oczy w profilu)
umieścić prawdziwy wzrok
i nadać wyraz obu twarzom.
Za Jezusem i Judaszem patrzącymi sobie w milczeniu w oczy
panuje wrzawa. Na fresku
można rozpoznać znane już
z poprzednich przedstawień
postaci, np. czarnobrodego
kapłana (z fresku Zdrada Ju-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
31 marca – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – za † męża i ojca Bernarda Przygockiego, † syna Piotra, †† rodziców
i teściów, †† z pokrewieństwa Przygockich i Sędziaków oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
10.30 – za † męża Ryszarda Filusz, † brata Romana, †† rodziców Annę i Romana Rzepka, †† teściów Bertę i Ryszarda Filusz, †† z pokrewieństwa Rzepka i Filusz oraz dusze w czyśćcu cierpiące
		– modlitwa za roczne dzieci: Jagoda Ruczaj, Wiktor Pawlak
17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu marcu: † Zofię Zawada, † Alfreda
Szenkel, † Małgorzatę Korzeńską oraz † Irmgardę Marię Swoboda
1 kwietnia – poniedziałek
18.00 – za † mamę Cecylię w 20. rocznicę śmierci, † ojca Pawła, † ojca
Georga, † brata Jerzego, † szwagra Józefa oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
2 kwietnia – wtorek
18.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra w kolejnę rocznicę śmierci
3 kwietnia – środa
7.00 – za †† rodziców Marię i Franciszka Titz, † synową Waleskę, †† teściów Franciszkę i Konrada, † ich córkę Krystynę oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
4 kwietnia – czwartek
17.00 – Godzina Święta
18.00 – za † męża Helmuta Blautzik w 8. rocznicę śmierci, † syna Marcina
w 5. rocznicę śmierci, † synową Wiolettę, †† rodziców z obu stron
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
5 kwietnia – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – za †† rodziców Wandę i Aleksego Kabelskich, † ciocię Zosię i †† wujków Dominika i Czesława oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

6 kwietnia – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie dla
Michała z okazji 20. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
16.30 – nabożeństwo: koncert pasyjny
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Róży i Karola z okazji 55.
rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
7 kwietnia – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – za † męża i ojca Józefa Osman w 2. rocznicę śmierci oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie dla
Miłosza z okazji 18. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – za † ojca Stanisława Uruskiego w 5. rocznicę śmierci, † brata Zdzisława oraz †† z rodziny

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ Dzisiaj jeszcze gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwie Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym – w naszym kościele rozpoczyna się ono o godz. 17.15.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie formacyjne Dzieci Maryi.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje swoich członków o wyjeździe do „BARKI”
w Warmątowicach k. Strzelec Opolskich na spotkanie z ks. Józefem Krawcem,
kapelanem więziennym, i jego podopiecznymi. Wyjazd nastąpi ze Zdzieszowic
3 kwietnia (środa) o godz. 15.30 z placu przy kościele św. Antoniego.
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 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.
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

