zaśpiewają nad nami pieśń żałobną”. Zawodzeniom i śpiewowi płaczek i żałobników
akompaniowano na instrumentach muzycznych, głównie fletach. Ludzie Bliskiego
Wschodu rzadko tłumili swój żal i smutek.
Oprócz głośnego płaczu, jęków, zawodzenia, lamentu, bicia się w piersi i łez, zdejmowano ozdoby, rozdzierano ubranie,
zaniedbywano ciało, nakładano wór i posypywano głowę popiołem, a czasami poszczono. W Nowym Testamencie zwyczaje
pogrzebowe są bardziej stonowane, częściowo z powodu eschatologicznej nadziei
na życie pozagrobowe, której źródłem było
zmartwychwstanie Chrystusa. Nie zaprzecza się jednak rzeczywistości śmierci ani
nie tłumi uczuć smutku (np. Pan Jezus przy
grobie Łazarza). Chrześcijan prosi się, aby
płakali z tymi, którzy płaczą, ale nie powinni pogrążać się w smutku, jak ci, co nie
mają nadziei; śmierć została pokonana,
a śmierć i smutek nie znajdą dostępu do
nowego nieba i nowej ziemi.
Gdy idzie o przygotowanie ciała do pochówku, to przeważał zwyczaj zawijania
zmarłego w całun. Twarz zwykle zakrywano chustą, a stopy i ręce – płótnem.
Ciało kładziono na marach. Tak samo czyniono za czasów Jezusa, na co wskazuje
opis wychodzącego z grobu Łazarza: „I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane
opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą”. Józef z Arymatei i Nikodem podobnie
postąpili z ciałem samego Jezusa: „Zabrali
więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania”. Używano też
balsamów, o ile rodzina mogła sobie na nie
pozwolić. Pogrzeby następowały rychło po
śmierci, zwykle w dniu zgonu. Mieszkańcy
krajów biblijnych wierzyli, iż duch zmarłego

unosi się nad ciałem trzy dni po śmierci i że
słyszy żałobne zawodzenia. Marta bez wątpienia sądziła, że wskrzeszenie Łazarza jest
niemożliwe, skoro nie żył on od czterech
dni – choć z tekstu Ewangelii wynika, że jej
wątpliwości miały bardziej prozaiczną przyczynę i dotyczyły naturalnego procesu rozkładu ciała po śmierci: „Panie, już cuchnie.
Leży bowiem od czterech dni w grobie”.
Konstrukcje grobowe ulegały znacznym
zmianom i były różnorodne. Abraham dla
pochówku swej żony kupił jaskinię w Makpela, która stała się miejscem spoczynku
także dla niego, Izaaka, Rebeki, Lei i Jakuba. W późniejszych czasach groby wykuwano w skale. Jezus mówi o „grobach
pobielanych”, co oznacza, że były one budowlami. Wielkie rodziny często posiadały
grobowce, które były podziemnymi, połączonymi z sobą komorami grobowymi
z niszami (np. Gedeona pochowano w grobowcu jego ojca Joasza). W granicach miast
chowano jedynie królów i proroków. Prorok Samuel spoczął we własnym domu
w Rama, a król Dawid został pochowany
w Jerozolimie. Cmentarze wiejskie leżały
poza granicami osad, jak to było w Nain,
gdzie Jezus wskrzesił syna wdowy. Ciał nie
składano na ogół w trumnach; po rozkładzie zwłok, pozostałe kości przenoszono
do specjalnie przeznaczonej na nie komory w podłodze lub koło grobowca,
a wolne miejsce ponownie wykorzystywano. Groby wykute w skale zamykano
drzwiami lub ciężkim kolistym głazem.
Po ceremonii pogrzebowej żałobników
częstowano chlebem i winem. Posiłek ten
zwano ucztą żałobną. Żałoba trwała zależnie od zwyczaju, np. 7 dni (po śmierci
Saula), 30 dni (po śmierci Aarona), a nawet 70 dni (po śmierci Jakuba w Egipcie).

R. VII: 2020, nr 43 (366)
Przygotowania do Uroczystości Wszystkich Świętych i nawiedzania grobów naszych bliskich – choć w tym roku z wieloma ograniczeniami dyktowanymi troską
o zdrowie – są okazją do wspomnienia
o zwyczajach pogrzebowych i żałobnych
w krajach biblijnych. Pierwszym z nich
było zawodzenie żałobne, które rozlegało
się natychmiast po śmierci i było swego
rodzaju znakiem dla mieszkających w sąsiedztwie krewnych, by zaczęli okazywać
żałobę. Mówi o tym np. Księga Wyjścia
we fragmencie opisującym śmierć pierworodnych w Egipcie: „I wstał faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego
dworzanie i wszyscy Egipcjanie. I podniósł się wielki krzyk
w Egipcie, gdyż nie było domu,
w którym nie byłoby umarłego”. Zawodzenie żałobne opisywano jako „ostry, przenikliwy,
rozdzierający wrzask”, przechodzący po chwili w długi jęk. Tradycja nakazywała, by krewni
i przyjaciele zmarłego kontynuowali lamenty żałobne aż
do pogrzebu. Prorok Micheasz
porównuje je do krzyku dzikich
zwierząt i ptaków: „jak szakale
uczynię zawodzenie i lament
jak strusie”. Lament żałobny
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rozlegał się w domu Jaira, kiedy przyszedł
tam Jezus: „tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia”. Wznosząc żałobne okrzyki, raz po raz powtarzano te same
słowa lub frazy. Dawid tak opłakiwał śmierć
Absaloma: „Synu mój, Absalomie! Absalomie, synu mój, synu mój! Kto by dał, bym ja
umarł zamiast ciebie? Absalomie, mój synu,
mój synu!”. Prorocy izraelscy wspominają
o zawodowych płaczkach, które wzywano,
by wznosiły żałobne zawodzenia. „Zawołajcie
płaczki, aby przyszły, poślijcie po najroztropniejsze, by przybyły. Niech się spieszą i niech

Giotto di Bondone, Wskrzeszenie Łazarza , 1305 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
25 października – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † męża i ojca Gerharda Lebok w 9. rocznicę śmierci
10.30 – za †† rodziców Edeltraudę i Rudolfa Paisdzior, †† dziadków z obu stron
		– modlitwa za roczne dziecko: Marcelina Krzemińska
		– chrzest: Radosław Nykiel
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † żonę Lidię Kriener, †† rodziców Irenę i Gintera, †† braci Waldemara, Adriana i Andrzeja, †† teściów Janinę i Eryka, † szwagra Piotra oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
26 października – poniedziałek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za †† rodziców Irenę i Pawła Josz oraz Katarzynę i Oskara Niestrój,
†† dziadków z obu stron
27 października – wtorek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † ojca Tadeusza Dziergasa oraz o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla mamy i siostry
28 października – środa
7.00 – za † Józefa Sykut w 5. rocznicę śmierci, † Bronisławę Koszykowską
oraz †† z rodziny Sykut
17.30 – nabożeństwo różańcowe
29 października – czwartek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † Marię Pixa w 3. rocznicę śmierci
30 października – piątek
17.30 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † babcię Erykę Gościńską w 7. rocznicę śmierci, † jej męża Mariana, †† rodziców z obu stron
31 października – sobota
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za zmarłych w miesiącu październiku: śp. Czesławę Pietruszka,
śp. Helenę Borecką

1 listopada – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Michała z okazji 45.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w całej rodzinie
17.15 – nabożeństwo różańcowe
18.00 – za † ojca Jerzego Koppa w kolejną rocznicę śmierci, † matkę Annę,
† brata Józefa, †† dziadków z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Zachowując ograniczenia związane z obowiązującym reżimem sanitarnym – w tym
obowiązek zakrywania ust i nosa, a także limit osób jednocześnie przebywających
w kościele (u nas jest to 79 osób) – zapraszam na nabożeństwa różańcowe: o godz.
17.30 w dni powszednie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15.
▪ Zapraszam na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu – pół godziny przed
różańcem. Podczas adoracji będzie okazja do spowiedzi św. przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, tj. przy otwartych drzwiach konfesjonału, naprzemiennie z jednej i drugiej strony oraz dezynfekując po sobie przestrzeń penitenta.
▪ W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Biskup Opolski
wydał dekret, w którym m.in. zachęca wiernych, zwłaszcza starszych, do nawiedzenia cmentarzy w inne dni, niż 1 i 2 listopada. Penitencjaria Apostolska na polecenie Ojca Świętego opublikowała rozporządzenie orzekające, że odpust zupełny
dla wiernych zmarłych w tym roku będzie można uzyskać przez cały listopad (a nie
tylko w oktawie Wszystkich Świętych).
▪ Ojcowie Franciszkanie z Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny poprosili o ogłoszenie ich oferty dotyczącej możliwości zamawiania obiadów w formie abonamentu. Szczegóły oferty: www.dompielgrzyma.pl lub telefonicznie 519 100 144.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; tak też będzie
w przyszłą niedzielę (Uroczystość Wszystkich Świętych). Serdecznie dziękuję za
złożone ofiary.
▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Helenę
Borecką, lat 69, z ul. Pionierów (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek – Msza św.
w naszym kościele o godz. 13.00, a pochówek w Żyrowej). Wieczny odpoczynek
racz Jej dać Panie...
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

