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Wspomniana przed tygodniem niezwy-
kle ważna rola kobiet przy wydarzeniach 
związanych ze zmartwychwstaniem Pana 
Jezusa skłania do refleksji w kilku odcin-
kach o kobietach przedstawionych w No-
wym Testamencie. Kim były niewiasty przy 
pustym grobie Chrystusa? Trzeba zauwa-
żyć, że ewangeliści już wcześniej podkre-
ślali obecność kobiet w grupie uczniów Je-
zusa. Mateusz i Marek czynią to, opisując 
mękę i śmierć Jezusa, a Łukasz nadmie-
nia o tym już w kontekście działalności mi-
syjnej Jezusa: „Następnie wędrował przez 
miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewan-
gelię o królestwie Bożym. A było z Nim 
Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwol-
nił od złych duchów i od słabo-
ści: Maria, zwana Magdaleną, 
którą opuściło siedem złych 
duchów; Joanna, żona Chuzy, 
zarządcy u Heroda; Zuzanna 
i wiele innych, które im usługi-
wały ze swego mienia”. Obec-
ność kobiet w towarzystwie 
Jezusa była dla wielu Jemu 
współczesnych wielkim zgor-
szeniem. Wprawdzie w kultu-
rze śródziemnomorskiej był 
zwyczaj, że kobiety „sponso-
rowały” nauczycieli, ale nie 
uczestniczyły w ich podróżach. 

Filozofów greckich oskarżano, że mają 
wśród uczniów kobiety. W czasach Jezusa 
żyły one na marginesie życia społecznego 
i religijnego; nie miały wykształcenia, nie 
uczestniczyły w wykładach Tory, nie mo-
gły również brać czynnego udziału w życiu 
społecznym. Mogły realizować się prawie 
wyłącznie w rodzinie, zwłaszcza poprzez 
macierzyństwo. Skandaliczna musiała wy-
dawać się zwłaszcza obecność kobiet nie 
cieszących się dobrą reputacją. Jezus wy-
raźnie „promuje” kobiety – choć nie w ro-
zumieniu współczesnych radykalnych ru-
chów feministycznych, prowadzących 
często do absurdów – przywracając im na-
leżne miejsce i godność. Odtąd również 

kobiety mogły bezpośrednio słuchać słowa 
Bożego. Wśród kobiet podążających za 
Jezusem, oprócz trzech wymienionych 
z imienia przez Łukasza, inni ewangeliści 
mówią również o Marii i Salome. Ciekawe 
jest to, że przy opisach zmartwychwstania 
pojawiają się zasadniczo właśnie te same 
imiona: u Mateusza – „Maria Magdalena 
i druga Maria”, u Marka – „Maria Magda-
lena, Maria, matka Jakuba, i Salome”, u Łu-
kasza – „Maria Magdalena, Joanna i Maria, 
matka Jakuba; i inne z nimi”, a u Jana tylko 
Maria Magdalena. W tym miejscu rodzi się 
pierwsza ogólna refleksja: włączenie do 
grona uczniów mężczyzn i kobiet różnych 
stanów, statusu społecznego, kondycji mo-
ralnej, osobowości i charakterów świadczy 
o powszechności zbawienia. Wszyscy mają 
„wstęp” do Jezusowego Kościoła. Ewan-
gelijna grupa towarzysząca Jezusowi wy-
obraża królestwo Boże, w którym panuje 
zjednoczenie mężczyzn i kobiet, ludzi ży-
jących w małżeństwie i w stanie wolnym, 
zdrowych i chorych, tych, którzy mają 
wiele, z tymi, którzy nie posiadają nic.
Z wymienionych kobiet przy pustym gro-
bie Pana Jezusa dziś chciałbym wyekspo-
nować Joannę. Wprawdzie nie wiemy nic 
o jej pochodzeniu (możemy jedynie snuć 

na ten temat domysły), ale wiadomo, że 
była żoną Chuzy, który zarządzał mająt-
kiem Heroda Antypasa. Oboje bardzo bo-
gaci, uważani byli za arystokratów, człon-
ków uprzywilejowanej klasy rządzącej. 
Ponieważ Łukasz nie wspomina, że była 
wdową, należy przyjąć, że zostawiła męża 
i dom, aby pójść za Jezusem i „usługiwać 
ze swego mienia”. Ciekawa jest tradycja, 
która utożsamia właśnie Chuzę z urzęd-
nikiem królewskim z Ewangelii Jana, któ-
rego syn został uzdrowiony. Na skutek tego 
wydarzenia ów urzędnik, jego żona oraz 
wszyscy jego domownicy zostali uczniami 
Chrystusa. Ta intuicja starożytnych pisa-
rzy podpowiada drugą refleksję: tak jak 
uczniowie, tak i kobiety idące za Jezusem 
doświadczają prawdziwej miłości, która 
jest relacją wzajemności i wymiany. Otrzy-
mują i dają, ukazując, że komunia jest dwu-
stronnym obdarowywaniem. Zagubienie 
elementu wzajemności prowadzi do po-
staw egoistycznych i roszczeniowych. We 
wspólnocie opartej na miłości nie można 
jedynie brać. Nie można również dawać, 
nic nie przyjmując. Pierwsza postawa spra-
wia, że stajemy się „doskonałymi (albo po-
bożnymi) egoistami”, a druga prowadzi do 
„duchowego wypalenia”. I. Martin, I. Martin, Trzy kobiety przy grobie ChrystusaTrzy kobiety przy grobie Chrystusa, 1843 r., 1843 r.

Ogłoszenie spo łeczneOgłoszenie spo łeczne   ____________________________________________________ ____________________________________________________

 ▪ Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, 
który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamiesz-
kałe w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na 
stronie spis.gov.pl. W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwo-
niąc pod numer 22 279 99 99 lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu pracow-
nika merytorycznego. W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe 
i określa potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe i inne. 

Kobiety podążające za Jezusem –Kobiety podążające za Jezusem –  ciąg dalszy ciąg dalszy  _________________________________ _________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

1111 kwietnia kwietnia  –– II II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia BożegoNiedziela 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

 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakra-
mentu (do godz. 16.00)

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † ojca Stanisława Uruskiego w 7. rocznicę śmierci, † brata Zdzisła- 

wa, † męża Arkadiusza oraz †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

12 kwietnia 12 kwietnia – poniedziałek 
 18.00 – za † męża Gerarda Szymaindę, †† rodziców Irenę i Stanisława Taba-

kowskich, † ich syna Piotra oraz za † Czesławę Bujak

13 kwietnia13 kwietnia– wtorek
 18.00 – za † mamę Annę Wodo w 10. rocznicę śmierci, † jej męża Stani-

sława, †† Mariannę i Józefa Mielczarek oraz za † Macieja Wodo

14 kwietnia 14 kwietnia – środa
 7.00 – za †† teściów Jadwigę i Ernesta Korzekwa w kolejne rocznice 

śmierci, † ich syna Franciszka, †† rodziców i †† rodzeństwo

15 kwietnia 15 kwietnia – czwartek
 18.00 – za †† Zdzisława, Elżbietę i Feliksa Lalka, †† Franciszkę i Józefa Ko-

walskich, †† Agnieszkę, Piotra i Ryszarda Błaszkiewiczów

16 kwietnia 16 kwietnia – piątek
 17.15 – Nabożeństwo Drogi światła 
 18.00 – za †† rodziców Gertrudę i Eugeniusza Sobala, † brata Romana, 

† babcię Marię Nosila, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

17 kwietnia 17 kwietnia – sobota
 8.00 – za † Dorotę Szymańską [ofiarowana od matki chrzestnej]
 18.00 – za †† teściów Marię i Michała Niżborskich, † ojca Antoniego, 

† brata Henryka oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna kończy oktawę uroczystości Zmartwychwsta-
nia Pańskiego i jest zarazem (od kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej w 2000 r.) nie-
dzielą Miłosierdzia Bożego. Jest to jednocześnie patronalne święto Caritas (ob-
chodzącej w Polsce 30-lecie działalności) i rozpoczyna się 77. Tydzień Miłosierdzia 
pod hasłem: „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”. Przy tej okazji gorąco dziękuję 
wszystkim włączającym się w działania Parafialnego Zespołu Caritas. 
Dziś zapraszam jeszcze na Koronkę do Miłosierdzia Bożego w połączeniu z ado-
racją Najświętszego Sakramentu. 

 ▪ W piątek o godz. 17.15 zapraszam ponownie na nabożeństwo wielkanocne Drogi 
światła (Via Lucis).

 ▪ Od 13 lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje ini-
cjatywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej (w tym roku przypada 18 kwiet-
nia  – w przyszłą niedzielę) i następującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblij-
nej i Tygodnia Biblijnego. Przyszła niedziela to także Dzień Narodowego Czytania 
Pisma Świętego. W związku z tym zapraszam na czytanie i słuchanie Słowa Bo-
żego w naszym kościele podczas nabożeństwa o godz. 16.00.

 ▪ Niezmiennie przypominam i pokornie proszę o respektowanie zasad bezpieczeń-
stwa, a szczególnie limitu osób przebywających jednocześnie w kościele (obecnie 
jest to 27 osób), zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta będzie przekazana Caritas Diecezji Opolskiej, a w przyszłą 
niedzielę ofiary będą przeznaczone na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za 
wszelką życzliwość.

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

1818 kwietnia kwietnia  –– III III Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna
 8.00 – za †† rodziców Józefę i Antoniego Komander, †† dwie ich córki, 

† babcię Marię i † szwagra Wilhelma oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za † męża i ojca Stanisława Jusiela w 1. rocznicę śmierci, †† z po-

krewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 16.00 – nabożeństwo Słowa Bożego
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Antoniego i Salomeę Jakubina oraz Hildegardę i Wła-

dysława Maziak, † szwagra Stanisława, † ciocię Elżbietę oraz †† z po-
krewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące


