się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli”. Ta nowina, która powinna zrodzić radość i uwielbienie Boga,
wywołuje w kobietach przede wszystkim
zaskoczenie, oszołomienie, a potem milczenie, osłupienie i strach. Wydaje się, że
Ewangelista – i to jest pierwsza refleksja
– chce nam powiedzieć, że człowiek boi
się nie tylko krzyża. Również wydarzenie,
które przemienia krzyż w życie i chwałę,
wprawia go w osłupienie i paraliżuje,
tak jakby nie potrafił w nie uwierzyć.
Ewangeliści w różny sposób opisują spotkanie kobiet z aniołami i Zmartwychwstałym przy pustym grobie. Według Mateusza
anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Anioł otworzył grób, by kobiety mogły naocznie się
przekonać, że jest pusty. Jego misją jest
więc interpretacja znaków, które widzą kobiety. Ponadto przypomina im słowa Jezusa przepowiadające zmartwychwstanie. Ich reakcja na fakt zmartwychwstania
stanowi przeciwieństwo reakcji mężczyzn,
strażników. Wprawdzie wszyscy czują lęk,
ale ma on dla nich inne konsekwencje.
Strach sprawia, że strażnicy zadrżeli i stali
się jakby umarli. Lęk powoduje przerażenie, ale mimo to nadal nie wierzą, a później
posłużą się kłamstwem i zaprzeczą faktom,
które widzieli. Kobiety również reagują
strachem, który jednak wyzwala w nich
głęboką, autentyczną wiarę połączoną
z bojaźnią Bożą. Wydaje się, że w tym miejscu kobiety paschalne niosą drugie przesłanie: prawdziwa, niezakłamana wiara
może przemienić myślenie i kierunek życia,
i prowadzić do odzyskania zaufania i nadziei. Kobiety dostrzegły nową perspektywę, mają dla kogo żyć i kogo kochać.

Odnalazły najgłębszy sens życia i źródło
miłości. Spotkanie Zmartwychwstałego
z kobietami kończy się przekazaniem im
misji: „Idźcie i oznajmijcie moim braciom:
niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.
Kobiety, które pierwsze ujrzały i uwierzyły,
są „apostołkami apostołów”. I tu trzecia
ogólniejsza myśl: Kościół uczniów, tak
wtedy, jak i dzisiaj, potrzebuje wierności
serca kobiet i poświęcenia ich rąk.
Wśród kobiet obecnych w paschalny poranek na szczególną wzmiankę zasługuje
Maria z Magdali, która w czwartej Ewangelii jest praktycznie jedyną ważną postacią
uczestniczącą w doświadczeniu owego poranka. Nadzwyczajna jest scena, gdy po ujrzeniu „dwóch aniołów w białych szatach”,
którzy pojawili się niespodzianie, Magdalena odwróciła się, zobaczyła obok siebie
Zmartwychwstałego, ale Go nie rozpoznała. Na pierwszy rzut oka fakt ten wydaje się paradoksalny: jak można pomylić
umiłowanego Mistrza, którego słuchało
się miesiącami, ze strażnikiem cmentarza? Maria rozpozna Pana dopiero wtedy,
gdy usłyszy swoje imię. Tu rodzi się kolejna
refleksja: aby rozpoznać Chrystusa zmartwychwstałego, nie wystarczy tylko to, co
otrzymujemy jako tradycję, przyzwyczajenie..., ale potrzebna jest droga wiary, dająca pierwszeństwo poznaniu i zrozumieniu. Myślę, że refleksję o kobietach Paschy
warto podsumować dialogiem z Marią ze
znanej nam Sekwencji wielkanocnej: „Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała? /
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. / Żywego już Pana widziałam, grób
pusty, / I świadków anielskich, i odzież,
i chusty. / Zmartwychwstał już Chrystus,
Pan mój i nadzieja, / A miejscem spotkania będzie Galilea”.

R. VIII: 2021, nr 14 (389)
Bardzo często, gdy rozważamy ewangelie o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, zadziwia nas rola kobiet, którą
odegrały w wydarzeniach stanowiących samo serce wiary chrześcijańskiej. Jest to zaskakujące zwłaszcza
wtedy, gdy uświadamiamy sobie, że
w starożytnym świecie orientalnym
kobieta nie posiadała prawnej zdolności bycia świadkiem, to znaczy, że
jej świadectwo w procesie było nieważne. Wywołało to pewne zakłopotanie w pierwotnych wspólnotach. Świadczy o tym milczenie na
temat kobiet w najdawniejszych tekstach, np. w Pierwszym Liście do Koryntian, gdzie wymienia się świadectwa uczniów i pięćdziesięciu braci,
ale nie wspomina się o żadnej kobiecie. Tradycja ewangeliczna – we
wszystkich swoich czterech formach
– nie wahała się natomiast odnotować tego wydarzenia, bez wątpienia
w swej istocie historycznego. Wczesnym niedzielnym rankiem kobiety
wybrały się obejrzeć grób i namaścić
Jezusa, czyli dopełnić czynności pogrzebowych. Wcześniej nie było to
możliwe ze względu na szabat. Problemem, który je nurtował po drodze, był kamień zamykający wejście
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Wszystkim Drogim Parafianom i Gościom
życzę zdrowia oraz obfitych w radość, nadzieję
i pokój świąt. Niech się spełni prośba Kościoła,
„abyśmy zostali odnowieni przez Ducha
Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego
życia w światłości”.

Fra Angelico, Noli me tangere, 1438 r.

do grobu. Przy grobie jednak czekało na nie wiele
niespodzianek. Pierwszą z nich był odsunięty kamień. Najważniejsza trudność zniknęła więc automatycznie, bez ich udziału. Drugą niespodzianką
była obecność anioła, który przekazuje fantastyczną, ale i niewiarygodną nowinę: „Nie bójcie

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
4 kwietnia – Niedziela Wielkanocna — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
6.30 – w intencji Parafian
8.00 – w intencji Parafian
10.30 – za † męża Georga Bronner w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców Zofię i Jana, †† teściów Elżbietę i Jerzego, †† dziadków z obu stron
oraz †† z pokrewieństwa
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † męża Jerzego, †† teściów Annę i Franciszka oraz dusze
w czyśćcu cierpiące

5 kwietnia – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra w 25. rocznicę śmierci
10.30 – za †† rodziców Annę i Henryka Skrzypiec, †† z pokrewieństwa oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
		– chrzest: Tymon Siankiewicz
18.00 – za † żonę i mamę Helenę Borecką w 70. rocznicę ziemskich urodzin
6 kwietnia–
kwietnia Wtorek w Oktawie Wielkanocy
18.00 – za † męża Ryszarda Skórę
7 kwietnia – Środa w Oktawie Wielkanocy
7.00 – w intencji Parafian
8 kwietnia – Czwartek w Oktawie Wielkanocy
18.00 – za † Marię Kalińską w 2. rocznicę śmierci, †† jej rodziców oraz
†† dziadków
9 kwietnia – Piątek w Oktawie Wielkanocy
17.15 – Nabożeństwo Drogi światła
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Heleny Butkiewicz
z okazji 88. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
10 kwietnia – Sobota w Oktawie Wielkanocy
8.00 – w intencji Parafian
18.00 – za † Różę Kozioł, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

11 kwietnia – II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
8.00 – za † Marię Kalińską [ofiarowana od koleżanek]
10.30 – za † męża Ryszarda Filusz, † brata Romana, † kuzyna Wincentego,
†† rodziców, †† teściów, †† z pokrewieństwa Filusz i Rzepka oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † ojca Stanisława Uruskiego w 7. rocznicę śmierci, † brata Zdzisława, † męża Arkadiusza oraz †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – największą uroczystość w roku kościelnym, rozpoczynającą okres wielkanocny w liturgii. Osiem
pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę Wielkanocy i obchodzi się je
jako uroczystości Pańskie. Z tego powodu w piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.
Dzisiaj serdecznie zapraszam na Nieszpory w naszym kościele o godz. 17.30.
▪ Poniedziałek Wielkanocny obchodzimy zwyczajowo jako drugi dzień świąt wielkanocnych. Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym, ale nie będzie
Nieszporów. W tym dniu podczas Mszy św. o godz. 10.30 będzie miał miejsce
obrzęd przyjęcia do grona ministrantów oraz zostaną wprowadzeni w posługę
nowi lektorzy.
▪ W piątek o godz. 17.15 zapraszam na nabożeństwo wielkanocne Drogi światła (Via Lucis) – podobnie jak w Wielkim Poście odprawialiśmy Drogę krzyżową
(Via Crucis).
▪ Przypominam i proszę o respektowanie zasad bezpieczeństwa, a szczególnie limitu osób przebywających jednocześnie w kościele (obecnie jest to 27 osób),
zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kościoła.
▪ Gorąco dziękuję za ogromną życzliwość oraz pomoc w przygotowaniu i przeżyciu Triduum Paschalnego, zwłaszcza za wykonanie Bożego Grobu, ciemnicy
i wielu prac porządkowych.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; tak też będzie jutro, a w przyszłą niedzielę kolekta będzie przekazana Caritas Diecezji Opolskiej.
„Bóg zapłać” za wszystkie ofiary.
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

