Paruzja oznacza więc dla Pawła ostateczne
i pełne urzeczywistnienie związku wiernych czy to umarłych, czy żyjących z Panem. Nie znaczy to, że Paweł nie uznaje
stanu szczęśliwości w niebie po śmierci.
W Liście do Filipian pisał: „Pragnę rozstać
się z życiem i być z Chrystusem”. Paweł nie
wyobrażał sobie, aby wierzący, który autentycznie był złączony z Chrystusem za
życia, mógł tę komunię ze swoim Panem
zatracić na moment po śmierci. Kto razem
z Chrystusem umiera, z Nim także zmartwychwstaje. Ta nadzieja Pawła i pierwotnego Kościoła na przyjście Pana wyraża się
w czasie uczty eucharystycznej, w której
głoszona jest śmierć Pana do czasu, aż On
przyjdzie. Nadziei tej towarzyszy prośba:
„Maranatha! – Panie nasz, przyjdź!” (św.
Paweł dał temu świadectwo w 1 Liście do
Koryntian). Eucharystia i paruzja są więc
do siebie zbliżone. W uczcie eucharystycznej Pan powtarza swoje przyjście i jest
obecny sakramentalnie, zaś przy paruzji
przyjdzie po raz ostatni, gdyż naszą ojczyzną jest niebo, „stamtąd też oczekujemy
Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który przemieni nasze ciało poniżone, aby
było podobne do swego ciała uwielbionego” – pisał św. Paweł do Filipian.
Drugą prawdą eschatologiczną, którą obok
paruzji rozwinął św. Paweł, była prawda dotycząca zmartwychwstania ciał. Pisał o tym
do Kościoła w Koryncie powodowany istniejącą tam herezją w tym względzie: „Niektórzy z was mówią, że nie ma zmartwychwstania ciał”. Jego wnioskowanie jest takie:
Brak zmartwychwstania czyniłby z przepowiadania, wiary i nadziei wielkie kłamstwo,
a trud apostolskiej pracy byłby daremny.
Sens miałoby tylko używanie życia i tego
świata. To zmartwychwstanie Chrystusa

stoi u podstaw ogólnego zmartwychwstania. Paweł pragnie też uzasadnić możliwość
cielesnego zmartwychwstania. Bóg w swojej wszechmocy jest w stanie dać każdemu
w wieczności takie ciało, jakie zechce. Jak
z ziarnka wyrasta roślina, tak i Bóg siejąc
ciało ludzkie z jego ujemnymi cechami (jak
zniszczalność czy ułomność) sprawia, że powstaje nowe ciało chwalebne upodobnione
do ciała drugiego Adama, który daje nowe
życie Boże. Paweł głosi wyraźnie: ciała naturalne, ziemskie, zależne od zmysłów, są
obrazem pierwszego człowieka, który pochodzi z ziemi. Ciała zaś zmartwychwstałe,
ożywione Duchem Chrystusa, są obrazem
uwielbionego ciała drugiego Adama, który
pochodzi z nieba. Z tego wynika, że życie po
zmartwychwstaniu nie jest skutkiem dziedzictwa naturalnego, lecz skutkiem nowego
stworzenia wypływającego z mocy życiodajnej Boga. Na skutek łączności z Adamem wszyscy umierają, dzięki łączności
z Chrystusem wszyscy zostaną ożywieni.
Z czasem myśl eschatologiczna św. Pawła
dojrzewa i w jego ulubionym terminie
„nowe stworzenie” ukazuje przeobrażenia całego kosmosu: „[…] całe stworzenie aż
dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia,
lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już
posiadamy pierwsze dary Ducha, my również całym jestestwem swoim wzdychamy,
oczekując odkupienia naszego ciała”.
Myślę, że nawet tych kilka impulsów może
nas zachęcić do zgłębiania mądrości przekazanej przez św. Pawła. Jego eschatologia czerpie z chrystofanii pod Damaszkiem.
Zmartwychwstały Chrystus ukaże się jeszcze raz przy paruzji, wtedy też będzie miało
miejsce powszechne zmartwychwstanie,
i nastanie „nowe stworzenie”, i nastąpi
już nieprzerwane życie z Bogiem w niebie.

R. VII: 2020, nr 46 (369)
Rytm roku liturgicznego, który kształtuje przecież nasze refleksje i praktyki
pobożnościowe, dość mocno wiąże miesiąc listopad z myślami o „końcu”, o Sądzie Ostatecznym, o paruzji, czyli o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa,
o niebie i piekle, o zmartwychwstaniu
umarłych… Dzieje się tak zarówno za
sprawą naszych wspólnotowych modlitw za zmarłych, jak też niedzielnego
Słowa Bożego. Dlatego dzisiaj proponuję
pozostanie w tej „orbicie” eschatologicznej i to ze św. Pawłem jako przewodnikiem. Wydaje się to o tyle celowe, że to
właśnie pisma św. Pawła zaliczają się do
najstarszych zachowanych dokumentów
chrześcijańskich, stanowiąc obraz pierwotnego spojrzenia na kwestie eschatologiczne. Paweł w swojej działalności misyjnej był zafascynowany objawieniem
mu się Chrystusa pod Damaszkiem. To,
że przeżył już raz spotkanie z Panem
wpłynęło tak silnie na niego, iż pragnął
spotkać się z Chrystusem uwielbionym
po raz drugi, i to w krótkim czasie. Te nadzieje wypełniały mu serce, gdy przebywał w Tesalonikach, zakładając tam
wspólnotę uczniów Chrystusa. Niestety, po krótkim czasie św. Paweł musiał z Tesalonik uciekać, zaś wierni tego
Kościoła wyprowadzili zbyt pochopne
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wnioski co do drugiego przyjścia Chrystusa.
Paweł pragnął sprostować te błędne mniemania i napisał do nich list, powołując się na
„słowo Pana” (1 List do Tesaloniczan – najstarszy list Pawła). Według tych słów Chrystus zstąpi z nieba, zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi, a po nich żyjący zostaną razem
z nimi uniesieni w przestworza, na obłoki naprzeciw Pana, by już zawsze z nim pozostać.

Rembrandt van Rijn, Święty Paweł w więzieniu , 1627 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
15 listopada – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † żonę i mamę Krystynę Piętka w 1. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
10.30 – za †† rodziców Wiktorię i Teodora Newrzella, †† teściów Agnieszkę
i Juliusza Kowollik, † męża Norberta, †† rodzeństwo, †† Elżbietę,
Bertholda i Michała oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † Wiesława Dubija, †† z rodzin Dubij, Doszko i Szkotek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
16 listopada – poniedziałek — święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † Jerzego Skóra, †† rodziców, †† rodzeństwo, †† szwagrów oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
17 listopada – wtorek — wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † Stanisława Wodo w 10. rocznicę śmierci, † jego żonę Annę,
† wnuka Macieja, †† Mariannę i Józefa Mielczarków oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
18 listopada – środa — wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
7.00 – 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 Ireny oraz opiekę Bożą dla
całej rodziny, przyjaciół i dobrodziejów
19 listopada – czwartek
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † męża i ojca Pawła Musioł w 11. rocznicę śmierci, † syna Damiana oraz †† z rodzin Musioł i Mandalka
20 listopada – piątek — wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Edeltraudę i Bronisława Hawzner, † szwagra Jana
Zalewskiego oraz †† z rodziny

21 listopada – sobota — wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za † Czesławę Pietruszka [ofiarowana od koleżanek z Publicznego
Przedszkola nr 6]
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Teresę i Jerzego Kubiszok oraz Helenę i Herberta Paterok, †† braci Joachima i Huberta, †† dziadków, †† z pokrewieństwa
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
22 listopada – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
8.00 – za †† rodziców Klarę i Pawła Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków
z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za †† rodziców Julię i Stanisława Bogajewskich oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † męża i ojca Juliana Kąpałę w 6. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ W związku z trwającym stanem epidemii przypominam o niektórych ograniczeniach
i reżimach sanitarnych ogłoszonych przez Rząd RP oraz wydanych w formie dekretu
przez Biskupa Opolskiego: 1) w kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 m2 – w naszym kościele nie
może przebywać więcej niż 37 osób jednocześnie; 2) wierni są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego; 3) Biskup
Opolski rozszerzył dyspensę od udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii m.in.
na „wszystkich, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii”.
▪ Zachowując wyżej wskazane ograniczenia, zapraszam o godz. 17.00 na codzienną
adorację Najświętszego Sakramentu.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; tak też będzie
w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.
▪ W minionym czasie Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Ryszarda
Skórę, lat 75, z ul. Katowickiej (pogrzeb odbył się w środę) oraz śp. Jadwigę Barborka, lat 70, z ul. Rozwadzkiej (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek
racz Im 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

