▪▪ Parafialne Zespoły Caritas naszego dekanatu zapraszają wszystkich chętnych na
pielgrzymkę do Wadowic, która odbędzie się 27 kwietnia br. W programie m.in.
zwiedzanie nowoczesnego muzeum Jana Pawła II. Cena: 50 zł. Zapisy w kancelarii.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest wsparciem instytucji diecezjalnych, zaś w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przekazana księdzu rekolekcjoniście na prowadzone przez niego
inicjatywy duszpasterskie. „Bóg zapłać”.

Plan rekolekcji parafialnych
CZWARTEK
11 kwietnia

9.00 	 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.00 – okazja do spowiedzi św.
18.00 	 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.00 	 – 	 nauka stanowa dla młodzieży

PIĄTEK
12 kwietnia

9.00 	 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną
16.00 – okazja do spowiedzi św.
17.00 – Droga krzyżowa
18.00 	 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną

SOBOTA
13 kwietnia

9.00 	 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną
10.00 – nauka stanowa dla seniorów, chorych i członków grup
modlitewnych i charytatywnych
16.00 – okazja do spowiedzi św.
18.00 	 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.00 	 – 	 nauka stanowa dla rodziców

NIEDZIELA
14 kwietnia

8.00 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną
10.30 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną
15.30 – 	 spotkanie z Księdzem Rekolekcjonistą w ramach cyklu
„kawa z księdzem”
17.15 	 – 	 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – 	 Msza św. z nauką rekolekcyjną

Jezus przed Piłatem – ciąg dalszy ____________________________________________
tyczno-religijna Żydów. Jezus został skazany przez nich na śmierć. Ale Żydzi pozostawali pod okupacją rzymską i nie mieli
prawa wydawać wyroku śmierci, dlatego
musieli się zwrócić do Piłata. Żeby ten zatwierdził ich wyrok, zmienili zarzuty przeciwko Jezusowi z religijnych (bluźni, bo nazywa się synem Boga) na polityczne: że

podburza lud, zabrania płacić podatki,
uważa się za króla. Spotkanie Jezusa z Piłatem miało miejsce w pretorium (pretor
wydawał tam wyroki). Była to półkolista
estrada z krzesłem w obrębie potężnego
zamku-fortecy, tzw. Antonii, położonego
na skraju miasta. Twierdza ta sąsiadowała
z zewnętrznymi murami świątyni.

R. VI: 2019, nr 14 (285)
W wielkopostnym przyglądaniu się dziełom sztuki sakralnej związanym z męką
naszego Pana dzisiaj zatrzymujemy się
przy scenie spotkania Jezusa z Piłatem.
Artyści ilustrowali różne momenty tego
spotkania, np. gdy Piłat umywa ręce albo
– jak w przedstawionym niżej obrazie –
gdy Piłat już po biczowaniu Jezusa postanowił pokazać Go zebranym, wypowiadając znane słowa: Ecce homo – oto
człowiek, mając nadzieję, że kara biczowania zaspokoi żądzę tłumu. Dzieło wykonał XIX-wieczny malarz wykształcony
i działający we Włoszech, Antonio Ciseri
(1821–1891). Scenę artysta usytuował
w pretorium, tak jak je sobie wyobrażał.
Jest to u niego rodzaj
balkonu, który obserwuje nie z dziedzińca,
lecz z wnętrza pałacu.
Widzimy więc Piłata tyłem, w jasnej, pięknie
prześwietlonej słońcem todze, Chrystusa
bokiem, półnagiego,
w koronie cierniowej
i purpurowym płaszczu
osuwającym się na ziemię, strażnika, grupę
osób towarzyszących
Piłatowi, w tym odwra-

7 kwietnia 2019 r.

cającą się od podnieconego tłumu żonę namiestnika, która we śnie otrzymała ostrzeżenie, aby mąż nie włączał się w tę sprawę.
A poniżej, jakby na Forum Trajana w Rzymie,
bo nawet widać charakterystyczną kolumnę
Trajana, kłębi się tłum, głowa przy głowie.
Obok potężny jasny budynek, chyba świątynia, gdzie na tarasach stoją kapłani, gestykulując w podekscytowaniu.
Pięknie namalowany obraz skłania do refleksji i przypomnienia sobie opisanych w ewangeliach zbawczych wydarzeń. Jezusa pojmali
nocą wysłannicy kapłanów i przyprowadzili
najpierw do arcykapłanów Annasza i Kajfasza, a następnie, już o świcie, przesłuchiwał
Go Sanhedryn, czyli najwyższa władza poli-

A. Ciseri, Ecce homo , 1871 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
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
8 kwietnia – poniedziałek
18.00 – za †† rodziców Stanisławę i Jana, † brata Romana, † teścia Roberta oraz †† z pokrewieństwa
9 kwietnia – wtorek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Heleny Butkiewicz
z okazji 86. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
10 kwietnia – środa
7.00 – za † Różę Kozioł, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
11 kwietnia – czwartek
9.00 – za †† rodziców Irenę i Pawła Josz oraz Krystynę i Szczepana Janocha, †† dziadków, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 – za † męża Gerarda Szymaindę, †† Irenę i Stanisława Tabakowskich
oraz †† ich syna Piotra
12 kwietnia – piątek
9.00 – w intencji zmarłych zalecanych w wypominkach z okazji nabożeństw Drogi krzyżowej
17.00 – Droga krzyżowa
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marianny i Ryszarda
z okazji 50. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

13 kwietnia – sobota
9.00 – za † Bertę Mainczyk, †† Elżbietę i Franciszka Kulawiak, †† z rodzin
Mainczyk i Kulawiak
18.00 – za † Lidię Kriener w 1. rocznicę śmierci
14 kwietnia – NIEDZIELA PALMOWA, czyli Męki Pańskiej
8.00 – w intencji Parafian
10.30 – za †† rodziców Annę i Henryka Skrzypiec oraz dusze w czyśćcu cierpiące
		– w intencji Parafian
17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Teresy i Henryka z okazji
45. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ Biskup Opolski zaprasza dzisiaj o godz. 14.00 do katedry opolskiej na modlitewne
spotkanie małżonków w kryzysie, także pozostających w separacji bądź po rozwodzie. Podobne spotkanie, ale dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych
odbędzie się w Niedzielę Palmową również o godz. 14.00 w katedrze w Opolu.
▪▪ Serdecznie zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych.
W piątki o godz. 17.15 – Droga krzyżowa, a w niedziele o godz. 17.15 – Gorzkie żale.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie formacyjne Dzieci Maryi.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie z ks. abp. prof. dr. hab. Alfonsem Nossolem, które odbędzie się 10 kwietnia (środa) po Mszy św. wieczornej
w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.
▪▪ Od czwartku rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które –
zgodnie z zapowiedzią – poprowadzi ks. dr Joachim Waloszek, wieloletni Rektor
Wyższego Seminarium Duchownego, a obecnie Wikariusz Biskupi ds. Stałej Formacji Kapłanów. Szczegółowy plan rekolekcji podany jest na stronie 4.
▪▪ W piątek zapraszamy na Drogę krzyżową, która będzie prowadzona ulicami naszego
miasta. Początek o godz. 19.00 (po Mszy św. wieczornej) w kościele św. Antoniego.
▪▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się przedświąteczne odwiedziny chorych.
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

