służące jej potwierdzeniu. Wymienieni
w niej jako świadkowie zostali tylko mężczyźni. Wiąże się to z faktem, że w tradycji żydowskiej w sądach dopuszczano jako
świadków wyłącznie mężczyzn, a świadectwo kobiet uważano za niezasługujące na
wiarę. Bezspornie najważniejsze spośród
paschalnych wyznań wiary znajdujemy
w 15. rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian. Podobnie jak w opisie Ostatniej Wieczerzy (1 Kor 11,23-26), Paweł z naciskiem
zaznacza, że nie mówi od siebie samego:
„Przekazałem wam na początku to, co
przejąłem” (15,3). Paweł z całą świadomością umieszcza siebie w łańcuchu przyjmowania i przekazywania. Ponieważ w tym
wypadku mamy do czynienia z istotą rzeczy, od której wszystko zależy, wymagana jest tutaj przede wszystkim absolutna wierność. I Paweł, który zawsze tak
mocno podkreśla swe osobiste świadectwo dawane Zmartwychwstałemu i apostolat otrzymany bezpośrednio od Pana,
z całą mocą akcentuje tutaj znaczenie dosłownej wierności w przekazywaniu tego,
co się otrzymało, oraz wspólnej tradycji
Kościoła istniejącej od samych jego początków. Tekst brzmi tak: „Chrystus umarł
– zgodnie z Pismem – za nasze grzechy
i został pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i ukazał się
Kefasowi, a potem Dwunastu. Później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd (...)”.
Drugim przykładem świadectwa o Zmartwychwstałym, które jest jednocześnie wyznaniem wiary, jest historia dwu
uczniów z Emaus, która kończy się tym,
że obydwaj wracają do Jerozolimy i od zebranych tam razem jedenastu Apostołów
słyszą: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał

i ukazał się Szymonowi” (Łk 24,34), co uzupełnia ich doświadczenie.
Gdy idzie o drugi model składanych świadectw o zmartwychwstaniu, tzw. narracyjny, czyli opisujący ukazywanie się
Zmartwychwstałego, a także to, co przy
okazji powiedział, na pierwszy rzut oka
dostrzegalna jest decydująca rola kobiet.
Podobnie jak już pod krzyżem – oprócz
Jana – znalazły się tylko kobiety, tak też
im dane było, jako pierwszym, spotkać
Zmartwychwstałego. W swej strukturze
prawnej Kościół jest oparty na Piotrze i na
Jedenastu, jednak w konkretnej postaci
życia kościelnego kobiety są ciągle tymi,
które otwierają drzwi Panu, które towarzyszą Mu aż pod krzyż i dlatego mogą Go
spotykać także jako zmartwychwstałego.
Czytając opisy ukazywania się Zmartwychwstałego zauważa się różnice w tych relacjach, występujące w czterech Ewangeliach. Stanowi to potwierdzenie istnienia
odmiennych tradycji i jest związane z różnymi podmiotami, do których ewangeliści kierowali swoje dzieła. Mateuszowi –
oprócz ukazania się Zmartwychwstałego
niewiastom przy pustym grobie – znane
jest tylko ukazywanie się Jezusa Jedenastu
w Galilei. Łukasz zna wyłącznie „jerozolimskie” spotkania ze Zmartwychwstałym.
Jan mówi o ukazywaniu się zarówno w Jerozolimie, jak i w Galilei. Żaden ewangelista nie opisuje samego Zmartwychwstania – jest ono procesem, który dokonał
się w tajemnicy Boga między Jezusem i Ojcem. W opisach spotkań ze Zmartwychwstałym warto też zwrócić uwagę na Jego
udział w spożywaniu posiłków z uczniami
(opisane są cztery) i pomyśleć, że biesiadna wspólnota z Jezusem trwa nadal
w celebrowaniu Eucharystii.
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„ P o kó j w a m ! ”

Przeżycia tego błogosławieństwa Zmartwychwstałego Pana,
które tchnie pociechą i nadzieją,
życzę wszystkim drogim Parafianom!

Szymon Czechowicz, Zmartwychwstanie , 1758 r.

W dzisiejszą niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy poprzez sytuację
zewnętrzną dotknięci jesteśmy różnymi
ograniczeniami co do spotkań i przeżyć liturgicznych, warto podjąć nieco głębszą
i trudniejszą refleksję teologiczną związaną ze świadectwami zmartwychwstania (myśli tu przedstawione zaczerpnąłem
z książki Benedykta XVI pt. „Jezus z Nazaretu”, cz. 2). Uważna lektura Nowego

Testamentu pozwala na dostrzeżenie
dwóch różnych modeli dawania świadectwa o Zmartwychwstałym Panu. Jeden
można nazwać tradycją wyznań wiary,
czyli zapisanych formuł, które są wyrazem
chrześcijańskiej tożsamości, zaś drugi model bywa nazywany tradycją narracyjną
i chodzi tu głównie o opisy ukazywania
się Zmartwychwstałego. Tradycja wyznań
wiary zachowuje tylko najważniejsze fakty,

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
12 kwietnia – Niedziela Wielkanocna — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
6.30 – w intencji Parafian
10.30 – za † męża i ojca Joachima Jarosz w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców Agnieszkę i Józefa, †† teściów Annę i Ernesta, †† szwagrów
Wiktora i Norberta oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † mamę Różę Marię Jacheć w 13. rocznicę śmierci

13 kwietnia – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
8.00 – za †† rodziców Jadwigę i Antoniego Olczyk, † brata Henryka oraz
†† z pokrewieństwa
10.30 – za † Marię Kalińską w 1. rocznicę śmierci
18.00 – za † męża Gerarda Szymaindę, †† Irenę i Stanisława Tabakowskich,
† ich syna Piotra, † Czesławę Bubiak
14 kwietnia – Wtorek w Oktawie Wielkanocy
18.00 – za †† Zdzisława, Elżbietę i Feliksa Lalka, †† Franciszkę i Józefa Kowalskich, †† Agnieszkę, Piotra i Ryszarda Błaszkiewiczów
15 kwietnia – Środa w Oktawie Wielkanocy
7.00 – za †† rodziców Gertrudę i Eugeniusza Sobala, † brata Romana,
† babcię Marię Nosila, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
16 kwietnia – Czwartek w Oktawie Wielkanocy
18.00 – za † mamę Bogusławę Nalewaja, † ojca Henryka, †† Joachima i Marię Kura, †† z rodzin Kura, Nalewaja i Król
17 kwietnia – Piątek w Oktawie Wielkanocy
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i o szczęśliwe rozwiązanie
dla Aleksandry z okazji urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
18 kwietnia – Sobota w Oktawie Wielkanocy
18.00 – za †† rodziców Zofię i Ludwika Pecold, † syna Jana oraz dusze
w czyśćcu cierpiące

19 kwietnia – II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Elżbiety i Rudolfa z okazji 55. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – za †† rodziców Annę i Henryka Skrzypiec, †† z pokrewieństwa oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Ryszarda z okazji 60.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – największą uroczystość w roku kościelnym, rozpoczynającą okres wielkanocny w liturgii. Osiem
pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę Wielkanocy i obchodzi się
je jako uroczystości Pańskie. Z tego powodu w piątek w oktawie Wielkanocy nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.
▪ W związku z przedłużeniem przez władze państwowe do dnia 19 kwietnia br. ograniczenia udziału w zgromadzeniach liturgicznych do 5 osób, obowiązuje nas zarządzenie Biskupa Opolskiego, iż od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do 2.
Niedzieli Wielkanocnej we Mszy św. będzie mogło wziąć udział 5 wiernych za wyjątkiem usługujących (liczbę usługujących też należy ograniczać do niezbędnego
minimum). W praktyce sprowadza się to – pisze Biskup – do udziału we Mszy św.
jedynie przedstawicieli rodziny, która zamówiła intencję, w liczbie nie większej
niż pięć osób oraz udzielanie Komunii świętej podczas popołudniowej adoracji
w grupach co najwyżej pięcioosobowych. Biskup więc poleca powrót do adoracji Najświętszego Sakramentu tak, jak to miało miejsce do Wielkiej Środy. W naszym kościele od poniedziałku Najświętszy Sakrament będzie wystawiany do adoracji godzinę przed wieczorną Mszą św. i godzinę po porannej Mszy św. (chodzi
o środę). W tym czasie będzie też okazja do przyjęcia Komunii świętej.
Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim Informatorze, z racji przedłużenia ograniczeń udziału do 5 osób w liturgii, nie będzie dziś dodatkowej Mszy św. o godz. 8.00.
▪ Poniedziałek Wielkanocny obchodzimy zwyczajowo jako drugi dzień świąt wielkanocnych. Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym.
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

