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W ramach cyklu przybliżania postaci biblij-
nych w wakacyjne niedziele dziś proponuję 
refleksję o Jeftem (czytamy nadal Księgę 
Sędziów). Jego historia zaczyna się drama-
tycznie. Był synem Gileada i prostytutki. 
Ale i żona Gileada urodziła mu synów, któ-
rzy – gdy podrośli – wyrzucili Jeftego, by 
nie miał udziału w dziedzictwie ojca. Powo-
dem wyłączenia Jeftego i wygnania go na 
banicję nie był wstyd czy hańba, ale cho-
dziło o kwestie związane z dziedziczeniem. 
Jefte musiał więc sam zadbać o siebie. Za-
mieszkał w kraju Tob, gdzie zgromadził wo-
kół siebie gromadę młodych osób, którymi 
manipulował i z którymi staczał drobne 
potyczki i walki. Dzięki nim doskonalił się 

w sztuce wojennej i został uznany za wa-
lecznego wojownika. Sława Jeftego do-
tarła do Gileadu. W obliczu zagrożenia ze 
strony Ammonitów starszyzna poprosiła, 
aby podjął się obrony zagrożonych tery-
toriów. Jefte był inteligentny i przebiegły. 
Rozpoczął od odwołania się do doznanego 
w dzieciństwie upokorzenia i wypomniał 
ziomkom: „Czyż nie wyście mnie zniena-
widzili  i wyrzucili z domu mego ojca? Dla-
czegóż to przybyliście do mnie teraz, kiedy 
popadliście w ucisk?”. Następnie zażądał 
funkcji przywódczej i to nie tylko doraź-
nej, ale funkcji sędziego nad całym ówcze-
snym Gileadem. Prowadzone negocjacje 
i forma zaprzysiężenia pokazują, że Jefte, 

syn  prostytutki,  odrzucony  przez  swój 
lud, banita, przywódca nicponi, otrzymał 
uprawnienia władzy królewskiej. Historia 
lubi się powtarzać – wystarczy wspomnieć 
Abimeleka. Tu rodzi się pierwsza refleksja: 
nikt nie jest przegrany na początku. Trudne 
dzieciństwo, brak właściwych wzorców 
i  wychowania,  nieobecność  rodziców 
i brak miłości rodzicielskiej, ubóstwo czy 
brak  środków materialnych  nie  czynią 
jeszcze człowieka szczęśliwym bądź nie-
szczęśliwym na całe życie. Każdy w swoim  
czasie może wziąć życie w swoje ręce.
Po namaszczeniu na wodza Jefte, jak każdy 
dobry przywódca, pragnął uniknąć walki, 
dlatego podjął pertraktacje z najeźdźcą – 
Ammonitami. Ciekawostką wartą podkre-
ślenia jest panujące wówczas przekona-
nie, że bogowie są źródłem praw do ziemi 
i to oni dają ją ludom w posiadanie. Dla-
tego obydwie strony zwracają się do bo-
gów, by rozsądzili sprawę i (gdyby doszło 
do wojny) obronili istniejący podział ziemi. 
Do najpopularniejszych bogów palestyń-
skich  należeli:  Jahwe  (Bóg  Izraela),  Ke-
mosz (bóg Moabu), Milkom, zwany rów-
nież Molochem (bóg Ammonitów), i Kausa 
(bóg Edomu). Negocjacje zakończyły się 
fiaskiem i Jefte został zmuszony do walki. 
Zanim  jednak wyruszył  z Mispa,  złożył 
Bogu uroczysty ślub: „Jeżeli sprawisz, że 
Ammonici wpadną w moje  ręce, wów-
czas ten, kto (pierwszy) wyjdzie od drzwi 
mego domu, gdy w pokoju będę wracał 
z pola walki z Ammonitami, będzie na-
leżał do Pana i złożę z niego ofiarę cało-
palną”. Ślubowanie Jeftego było nieprze-
myślane. Niestety, na powitanie tańcząc 
przy dźwiękach bębenków wybiegła jego 
córka, a było to dziecko jedyne; nie miał 
bowiem prócz niej ani syna, ani córki. Jefte 

znał Prawo Mojżeszowe, które zabraniało 
składania ofiar z ludzi. Mógł również zapła-
cić okup, jaki przewidywała Księga Kapłań-
ska, aby odzyskać córkę: trzydzieści syklów 
srebra. Jednak złożył ją w ofierze, przed-
kładając ślub złożony Bogu nad życie wła-
snego dziecka. Tym samym stał się bliższy 
religiom pogańskim. Myślę, że warto tu 
podjąć i drugą refleksję na temat składania 
ślubów Bogu. Praktyka ta ma co prawda 
tradycję biblijną, niemniej jednak powinna 
uwzględniać okoliczności, które uniemoż-
liwiają jej realizację. Nie wolno składać ślu-
bów, aby uzyskać od Boga jakąś przysługę 
– tak, jakby można było zarobić na Bożą ła-
skę, albo skłonić Boga do zrobienia czegoś, 
czego normalnie by nie zrobił. Ponadto ni-
gdy nie należy składać ślubów, które naru-
szają prawa innych ludzi lub prawo Boskie.
Spotkanie ojca  z  córką okazuje  się  tra-
giczne i bolesne dla obydwojga. Ojciec wita 
ją słowami i gestami wieszczącymi śmierć. 
W  głębi  duszy  niewyobrażalnie  cierpi. 
W dzieciństwie sam doświadczył cierpie-
nia. Teraz, przez pochopną decyzję, stał się 
przyczyną cierpienia najbliższej mu osoby. 
Jefte straci również wszystkie profity pły-
nące z przynależności do Izraela. Jeszcze 
boleśniejsze jest położenie córki Jeftego. 
Jednak kocha swego ojca i szanuje jego de-
cyzje. Relacja córki do Jeftego stawia pyta-
nie o granice posłuszeństwa wobec rodzi-
ców. Niewątpliwie cześć i szacunek należny 
rodzicom wyraża  się w posłuszeństwie 
i jest wyrazem wdzięczności za najwięk-
szy dar – życia i wychowania. Granica po-
słuszeństwa kończy się jednak tam, gdzie 
zaczyna się grzech (czyli nieposłuszeństwo 
Bogu). Nie można być posłusznym w spo-
sób ślepy. Posłuszeństwo zakłada rozum-
ność i miłość. Bazuje również na wierze.  H. Francken III,H. Francken III, Jefte spotyka swoją córkę Jefte spotyka swoją córkę, ok. 1660 r., ok. 1660 r.
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  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

20 lipca 20 lipca – poniedziałek — wspomnienie bł. Czesława, prezbitera, patrona diecezji opolskiej
  19.00 – za † mamę Marię Malik, †† jej rodziców Paulinę i Józefa Ludwig oraz 

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

21 lipca 21 lipca – wtorek
  19.00 – za †† Urszulę, Jadwigę i Franciszka Jarzyna

22 lipca 22 lipca – środa — święto św. Marii Magdaleny
  7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Małgorzaty z okazji 
60. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

23 lipca 23 lipca – czwartek — święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
  19.00 – za †† rodziców Annę i Jerzego oraz †† z pokrewieństwa z obu stron 

i dusze w czyśćcu cierpiące

24 lipca 24 lipca – piątek — wspomnienie św. Kingi, dziewicy
  19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Anny i Ignacego 
z okazji 45. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

25 lipca 25 lipca – sobota — święto św. Jakuba, Apostoła
  8.00 – za †† rodziców Annę i Bogusława Urban oraz †† teściów Irenę i An-

gelosa Karakandas
  12.30 – nabożeństwo eucharystyczne
  19.00 – za † męża i ojca Antoniego w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców Ma-

riannę i Piotra Góral, †† teściów Jadwigę i Józefa Gorzel, † siostrę 
Helenę i † brata Władysława, † bratanicę Małgosię, †† szwagrów 
Wojciecha, Janusza i Franciszka oraz †† z pokrewieństwa
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 ▪ W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się obchodzony pod hasłem „Umocnieni Eucha-
rystią niesiemy Chrystusa” w Kościele w Polsce XXI Tydzień św. Krzysztofa. W na-
szym kościele nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców, a także samocho-
dów i innych pojazdów będzie w niedzielę 26 lipca. 

 ▪ W przyszłą niedzielę na Górze Świętej Anny obchodzone będą uroczystości odpu-
stowe ku czci św. Anny, głównej patronki diecezji opolskiej. Ze względu na panu-
jącą sytuację epidemiologiczną oraz mając na względzie praktyczną niemożność 
przestrzegania Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów 
ruchu pielgrzymkowego, w tym roku nie odbędzie się tradycyjna piesza procesja 
ze Zdzieszowic na niedzielną Sumę odpustową. Pozostaje możliwość pielgrzymo-
wania indywidualnego – Suma odpustowa o godz. 11.00. 

 ▪ Parafia św. Antoniego, będąca właścicielem zdzieszowickiego cmentarza, opubliko-
wała na łamach „Antonika” informację o prowadzonej inwentaryzacji cmentarza, 
z którą związano prośbę o uregulowanie zaległości za użytkowanie grobów (400 zł 
za 20 lat). Więcej informacji udziela administrator cmentarza, tj. ks. proboszcz, 
lub jego pełnomocnik – p. Andrzej Klose (tel. 77 484 41 85 w godz. 8.00–15.00).

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Justyna Kwoczała ze Zdzieszowic i Adrian Biela ze Zdzie-
szowic — zapowiedź II.

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

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Mar-
cina Marciniaka, lat 72, z ul. Krótkiej (pogrzeb odbył się w sobotę) oraz śp. Ro-
berta Klamę, lat 54, dawniej z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się również w sobotę). 
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
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  8.00 – za † Joachima Helak w 1. rocznicę śmierci, †† jego rodziców Ze-

nona i Małgorzatę, †† z pokrewieństwa oraz †† sąsiadów
  10.30 – za † żonę Annę Mazur oraz †† z pokrewieństwa
  18.30 – nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców
  19.00 – za †† Zofię i Ignacego, †† ich dzieci Edwarda i Wiesławę, †† rodziców 

i †† z rodzin Olejniczak i Jędrzejak oraz † chrzestnego Wojciecha
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