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Przedstawiony poniżej obrazek, 
będący przykładem średniowiecz-
nego zdobnictwa książkowego 
(manuskrypt z ok. 1400 r. z mu-
zeum w Ratyzbonie), ilustruje ko-
lejną postać biblijną, którą – jako 
Boże pouczenie – chcemy w ra-
mach niedzielnych refleksji so-
bie przypomnieć. Chodzi o bez-
litosnego i krwawego Abimeleka, 
jednego z synów Gedeona, który 
przejął rządy w Sychem, namasz-
czony na króla. Starożytne Sy-
chem, oddalone o 56 km na pół-
noc od Jerozolimy, położone 
w pobliżu gór Garizim i Ebal, było 
czczone jako miejsce święte. 
Dzięki strategicznemu położe-
niu było również ważnym ośrod-
kiem handlowym. W Sychem uro-
dziła się matka Abimeleka, która 
była jedną z nałożnic Gedeona. 
Abimelek nie miał zatem prawa 
do dziedziczenia, gdyż zgodnie 
ze zwyczajem wschodnim sy-
nowie narodzeni z prawowitych 
żon, zwłaszcza pierworodni, mieli 
większe przywileje. Abimelek nie 
godząc się ze swoją niższą pozy-
cją, a przy tym żądny władzy i suk-
cesu, postanowił „po trupach” Drzewa wybierają królaDrzewa wybierają króla [i inne], ok. 1400 r. [i inne], ok. 1400 r.

przejąć najwyższe stanowisko. W tym czasie w Izra-
elu rządzili charyzmatyczni sędziowie. Abimelek 
jako pierwszy postanowił zostać królem. W takim 
celu udał się do rodzinnego miasta swojej matki, 
gdzie przebiegłością i sprytem zdobył uznanie. Roz-
puścił plotkę o fałszywym przejęciu władzy przez 
siedemdziesięciu synów Gedeona, a następnie po-
stawił mieszkańcom Sychem pytania: Co będzie dla 
was lepsze, czy żeby panowało nad wami siedem-
dziesięciu mężów, wszyscy synowie Jerubbaala, czy 
– byście mieli nad sobą tylko jednego człowieka? 
Grając na uczuciach patriotycznych, Abimelek 
zdobył sympatię mieszkańców Sychem, którzy 

obawiając się katastrofy politycznej, przy-
jęli jego propozycję. Przekazali mu pienią-
dze ze świątyni Baal-Berit i dali wolną rękę. 
Abimelek naprzyjmował do swego towa-
rzystwa nicponiów i awanturników i z ich 
pomocą wymordował swoich sześćdziesię-
ciu dziewięciu braci. Ocalał jedynie ukryty 
Jotam. Po rytualnym mordzie Sychemici 
koronowali Abimeleka na króla. Abime-
lek jest anty-typem króla, uzurpatorem 
dalekim od późniejszych wzorów władcy, 
Dawida czy Salomona. Dzięki przebiegło-
ści i bezwzględności zajmuje miejsce Boga 
i eliminuje Jego przedstawicieli – sędziów. 
Jest pierwszym władcą w tragicznej histo-
rii królów izraelskich i judzkich, który pano-
wał, mając na rękach krew braci. Pierwsza 
refleksja, jaka się rodzi, to świadomość, że 
władza lekceważąca prawo Boże okazuje 
się destrukcyjna, a każdy, kto piastuje wła-
dzę i jest odpowiedzialny za innych, osta- 
tecznie odpowie za to przed Bogiem. 
Z Abimelekiem wiąże się dość znana, ale 
niezwykle mądra i ciągle aktualna bajka, 
stanowiąca pewną formę alegorii, którą po 
wymordowaniu braci, wychodząc z ukry-
cia opowiedział na górze Garizim ocalały 
Jotam. Otóż drzewa postanowiły demo-
kratycznie wybrać króla, którym zwykle 
jest cedr libański, ze względu na majesta-
tyczną budowę i potężną koronę. Zapropo-
nowały tę posadę oliwce, fidze i krzewowi 
winnemu. Te trzy rośliny odgrywały naj-
ważniejszą rolę w gospodarce Palestyny. 
Owoce oliwki, drzewa figowego i winorośli 
są głównym składnikiem pożywienia i to-
warem eksportowym tego regionu. Sym-
bolizują zatem pomyślność w stosunkach 
wewnętrznych oraz udane kontakty mię-
dzynarodowe. Wszystkie drzewa jednak 
odmówiły. Przyjęcie funkcji królewskiej, 

choć dawało przywileje, wiązało się jednak 
z pewnymi wyrzeczeniami. Oliwka musia-
łaby się wyrzec oliwy, która służy czci bo-
gów i ludzi, figa musiałaby zrezygnować ze 
słodyczy i wybornego owocu, krzew winny 
musiałby się wyrzec soku rozweselającego 
bogów i ludzi. Jedynie krzew cierniowy 
skłonny był przyjąć funkcję królewską. 
Powątpiewał jednak w szczerość wyboru. 
Niskopienny krzew nie może dać cienia 
szlachetnym drzewom, co najwyżej spo-
woduje ich zniszczenie przez pożar. Bajka 
została dobrze zrozumiana przez Syche-
mitów, którym Jotam zarzuca zapomnie-
nie o dobrodziejstwach świadczonych im 
przez Gedeona. Jotam z ironią życzy zaży-
wania pokoju za panowania takiego króla. 
Dobrze jednak wie, że słowa wypowie-
dziane przeciw Sychem niedługo się speł-
nią. W tym miejscu przychodzi druga re-
fleksja: każdy jest jedyny, niepowtarzalny 
i ma do spełnienia swoją misję we wspól-
nocie, w społeczeństwie. Jeżeli zostanie 
zakłócona naturalna symbioza, dochodzi 
do nieprawidłowości, nadużyć i tragedii.
Koniec życia Abimeleka był tragiczny, 
zresztą tak, jak jego dojście do władzy. 
Sychemici już po trzech latach jego pano-
wania przekonali się, że wybrali człowieka 
chciwego, gwałtownego, mściwego, nie-
przewidywalnego i niesprawiedliwego. 
Abimelek, próbując stłumić bunt, osta-
tecznie zginął ugodzony kamieniem młyń-
skim przez kobietę – z punktu widzenia 
dowódcy była to śmierć upokarzająca 
i haniebna, gdyż zadana ręką kobiety. Po-
twierdziło się porzekadło: jakie życie, taka 
śmierć. Abimelek jest prekursorem póź-
niejszych dyktatur i struktur zła, a jego hi-
storia pokazuje, że zło wcześniej czy póź-
niej upada. Ostatnie słowo należy do Boga.
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12 12 lipcalipca  – – XV NIEDZIELA ZWYKŁAXV 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 podzięko-
waniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, 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

13 lipca 13 lipca – poniedziałek — wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
 19.00 – za † Elżbietę Cebulla w 2. rocznicę śmierci, † jej męża Konrada oraz 

†† z rodzin Cebulla i Leppich
  – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róż Różańcowych
 19.30 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami

14 lipca 14 lipca – wtorek
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Ryszarda Skóra z okazji 
75. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

15 lipca 15 lipca – środa — wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
 7.00 – za † ojca Ottona Mende w 11. rocznicę śmierci, † matkę Marię oraz 

†† z pokrewieństwa Mende, Pollok i Rygoł
  – za †† dziadków Leona i Jana

16 lipca 16 lipca – czwartek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
 19.00 – za † Matyldę Skóra, † jej męża Antoniego i †† ich dzieci, †† z pokre-

wieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17 lipca 17 lipca – piątek
 19.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Pawła z okazji 18. rocznicy 
urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W poniedziałek (13 lipca) serdecznie zapraszam na nabożeństwo fatimskie (po Mszy 
św. będzie krótka refleksja związana z przesłaniem fatimskim, następnie zostanie 
odmówiony różaniec, a po nim procesja ze świecami).

 ▪ Od poniedziałku będzie już czynna według zwyczajnego porządku kancelaria pa-
rafialna. Od czwartku (16 lipca) będzie już można zamawiać intencje Mszy św. na 
2021 r. Podtrzymuję prośbę, aby w pierwszej kolejności mogły zarezerwować ter-
miny te osoby, które będą obchodzić jubileusze lub ważne rocznice. 

 ▪ W przyszłą niedzielę (19 lipca) rozpocznie się obchodzony w Kościele w Polsce XXI 
Tydzień św. Krzysztofa. W naszym kościele nabożeństwo z błogosławieństwem 
kierowców, a także samochodów i innych pojazdów będzie w niedzielę 26 lipca.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Marta Oczko z d. Kampa ze Zdzieszowic i Dawid Oczko 
ze Zdzieszowic — zapowiedź III; Justyna Kwoczała ze Zdzieszowic i Adrian Biela ze 
Zdzieszowic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie 
dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Jerzego 
Szewczyka, lat 74, z ul. Placu 1 Maja (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny od-
poczynek racz Mu dać Panie...

18 lipca 18 lipca – sobota 
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie oraz o dary Du-
cha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów dla Tomasza, Małgosi i Natalii

19 19 lipcalipca  – – XVI NIEDZIELA ZWYKŁAXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Elfrydę i Józefa Bienia oraz †† z pokrewieństwa Bie-

nia i Wrożyna
 10.30 – za † męża Ryszarda Filusz w 14. rocznicę śmierci, † brata Romana, 

†† z rodzin Rzepka i Filusz oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† rodziców Weronikę i Stanisława Musiał oraz Ryszarda i Martę 

Srebrniak i †† z pokrewieństwa

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf 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 : 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 10.00poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


