prorokowi Amosowi, a później galilejskim
rybakom, celnikom i Pawłowi). Objawia
się prostemu człowiekowi w czasie jego
pracy, co więcej, osobie najniższej rangą
– Gedeon nie miał prawa zwoływać wojowników z własnego rodu ani domu, nie
wspominając o innych pokoleniach Izraela.
Anioł Pana (oznacza samego Boga) zapewnia Gedeona o tym, że jest z nim, a Gedeon
odpowiada skargą i zwątpieniem: Jeżeli to
prawda, skąd więc cierpienie i zło? Pytanie Gedeona należy do klasycznych, stawia je ludzkość wszystkich epok. W odpowiedzi Bóg każe Gedeonowi działać.
Zamiast narzekać i lamentować, Gedeon
może wziąć los w swoje ręce, a dzięki Bożej opiece może przemieniać zło w dobro,
cierpienie w nadzieję i radość. Powierzając
Gedeonowi misję, Bóg wymaga od niego
wiary i ufności. Gedeon prosi o znak. Chce
się przekonać, czy rozmowa z aniołem nie
jest iluzją. Znakiem ma być przyjęcie proponowanej gościny. Po upewnieniu się, że
Bóg jest z nim, Gedeon wykonuje polecenie – niszczy oznaki bałwochwalstwa: ołtarz poświęcony bogowi Baalowi i święty
pal poświęcony bogini płodności Aszerze. Następnie wznosi ołtarz, na którym
składa ofiarę Bogu. Czyn Gedeona spotyka
się z gniewem całej społeczności, co pokazuje, że zniszczył on lokalne sanktuarium.
Lud domaga się jego śmierci. W obronie
Gedeona staje jego ojciec. Joasz odwołuje
się do Prawa, według którego wymierzenie
kary należy do bóstwa. W sytuacji profanacji świętego miejsca sąd należał do znieważonego boga. Doświadczenie i mądrość Joasza sprawiają, że przekonał społeczność,
która zamiast pozbawić Gedeona życia,
zmienia mu imię: od tego dnia nazwano
Gedeona „Jerubbaal”, mówiąc: Niech Baal

z nim walczy, bo zburzył jego ołtarz. Gedeon, powołany przez Boga na sędziego,
został napełniony Jego duchem. Dzięki
temu mógł występować w imieniu Boga
i zwoływać wojska izraelskie w razie najazdu wroga. Po rozgromieniu bogów kananejskich stanął do walki z Madianitami,
Amalekitami i innymi ludami Wschodu.
Gdy uświadomił sobie różnicę w broni
oraz małą liczebność wojska, a także niskie morale żołnierzy, ogarnął go lęk i prosił Boga o znak. W starożytnym Izraelu
kapłani, aby zasięgnąć rady wyroczni, używali „świętych losów” (urim i tummim).
Gedeon sięga do wyroczni bardziej naturalnej: używa runa, czyli wełny z ostrzyżonej owcy. Pozostawione przez noc na
klepisku miało pozostać wilgotne, zaś powierzchnia wokół niego sucha, a w drugim
znaku miało się stać odwrotnie. Bóg spełnił prośbę Gedeona, gdyż często znaki stanowią element potwierdzający wolę Bożą
i wspomagający wiarę. Jednak Bóg nie zawsze musi odpowiadać na żądanie znaku
(np. gdy faryzeusze żądali od Jezusa znaku,
On odmówił, gdyż nie ufali Bogu, ale szukali zabezpieczenia, które usunie ryzyko
w wierze). Znakiem i pomocą w wątpliwościach oraz trudach wiary jest Maryja. Była
„Panną roztropną”, więc pytała. Nigdy jednak nie wątpiła w drogi Boże i do końca,
w każdym szczególe, pozostała wierna Bożej woli. Dlatego w Godzinkach została nazwana „Runem Gedeona”.
Historia Gedeona kończy się jak w najlepszej bajce. Zwyciężył Madianitów i to zaledwie z garstką wojowników (wyselekcjonowanych przez Boga), aby nie przypisywał
sobie zwycięstw. Dożył on w pokoju szczęśliwej starości i nie był więcej nękany wojnami ani konfliktami.
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W tegoroczne wakacyjne niedziele proponuję refleksje, których tłem będą inspirujące postacie biblijne.
Wydaje się to pożyteczne, gdyż Boże pouczenia
przez nich przekazywane zawsze są aktualne, a dodatkowo pozwalają na „spotkania” z bogatą sztuką
sakralną. Rozpoczniemy od Gedeona, który był tzw.
sędzią – epoka sędziów w dziejach Izraela przypada
na lata 1200–1025 przed Chr. Ziemia Kanaanu była
wówczas zamieszkana przez plemiona izraelskie, koegzystujące wespół z innymi narodami. W samym
Izraelu nie było jeszcze scentralizowanej władzy. Pojawiali się jednak wojownicy, którzy w obliczu niebezpieczeństwa potrafili zjednoczyć poszczególne
grupy. Biblia nazywa ich sędziami, choć w rzeczywistości byli głównie zdolnymi przywódcami wojskowymi. Gedeon sprawował taką władzę w okresie walk z Madianitami. Historyczne tło tych bitew
sięga czasów Mojżesza. Izraelici wbrew prawu Przymierza poślubiali Moabitki (Madianitki) i przyjmowali kult bożka Baal-Peora. Konsekwencją był Boży
gniew i nieustanny konflikt z Moabem. Powołanie
Gedeona należy do klasycznych i najstarszych w Starym Testamencie. Bóg objawia się mu w Ofra, w dolinie Jizreel pod terebintem. W starożytności drzewa
łączono z wyroczniami i teofaniami, pełniły też rolę
miejsc kultu. Gedeon młócił na klepisku zboże, aby je
ukryć przed Madianitami. Madianici pozwalali Izraelitom uprawiać pola, by później grabić ich plony.
Bóg objawia się więc Gedeonowi w miejscu, gdzie
żyje i pracuje, w konkretnej sytuacji społecznej i politycznej (w podobny sposób objawił się Mojżeszowi,

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
5 lipca – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † córkę Krystynę w 7. rocznicę śmierci i † zięcia Henryka oraz
†† z pokrewieństwa
10.30 – za † Klarę i za †† z rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko: Franciszek Sula
18.30 – Nieszpory
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Jarosława z okazji 50.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

6 lipca – poniedziałek — wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
19.00 – za †† Teresę i Franciszka Rybol oraz za † Teresę Kwoczała [ofiarowana od Klary i Sylwii]
7 lipca – wtorek
19.00 – za † męża Andrzeja w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców Marię i Jerzego, †† teściów Janinę i Ryszarda, † brata Bernarda oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
8 lipca – środa — wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera
7.00 – za † Gizelę Białas [ofiarowana od Gertrudy Markieton]
9 lipca – czwartek
19.00 – za †† rodziców Urszulę i Rudolfa Noglik, † siostrę Renatę Noglik
oraz †† z pokrewieństwa Noglik i Gołąbek
10 lipca – piątek
19.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Mateusza z okazji 30. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
11 lipca – sobota — święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
12.00 – ślub: Joanna Baron i Dawid Wieczorek
19.00 – za † męża Reinholda Pakosz, †† rodziców Juliannę i Hermana Ingo,
†† teściów, † siostrę, †† trzech braci, †† dziadków z obu stron oraz
†† z pokrewieństwa

12 lipca – XV NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Zdzisławy i Ryszarda
z okazji 60. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla córki Anny s. M. Natalii
18.30 – Nieszpory
19.00 – za †† rodziców Jana i Martę Biela, † brata Norberta, † Zygmunta
Grzesika oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Dzisiejsza pierwsza niedziela lipca od 160 lat wiąże się ze ślubowaną pieszą pielgrzymką wiernych ze Zdzieszowic do Ujazdu-Studzionki. Niestety, jak już informowałem, w tym roku ze względu na epidemię może ona mieć jedynie charakter indywidualny. Jedną z form takiego pielgrzymowania jest wyjazd rowerowy – o godz.
9.00 z placu przy kościele św. Antoniego.
▪ Jeszcze do 10 lipca kancelaria parafialna będzie nieczynna. Ks. prałatowi Antoniemu
Komorowi dziękuję za zastępstwo podczas mojej nieobecności i z całego serca życzę nadal dobrego czasu wśród swoich Parafian.
▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę (8 lipca) o godz. 16.00 na spotkanie
z ks. Marcinem Gajdą, proboszczem parafii w Sośnicowicach. Temat spotkania,
które odbędzie się w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego, brzmi:
„Anioł Stróż pości razem ze mną”.
▪ Ze względu na sytuację epidemiologiczną informuję, że nie odbędzie się organizowana przez naszą parafię Maryjna pielgrzymka na Litwę (planowana w dniach od
17 do 22 sierpnia).
▪ Zapowiedzi przedślubne: Marta Oczko z d. Kampa ze Zdzieszowic i Dawid Oczko ze
Zdzieszowic — zapowiedź II.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; tak też będzie w przyszłą
niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary, które wytrwale przeznaczamy
na przebudowę i remont części naszych obiektów parafialnych, przewidzianych
na dom dziennego pobytu dla seniorów.
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

