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W ramach wielkanocnych refleksji o roli kobiet w No-
wym Testamencie, do czego zainspirowały niewiasty 
przy pustym grobie Pana Jezusa, dzisiaj proponuję 
przyjrzeć się dwom współpracownicom św. Pawła. 
Pierwsza z nich – Pryscylla – wymieniana jest w Dzie-
jach Apostolskich i Listach św. Pawła zawsze ze swoim 
mężem Akwilą i, co charakterystyczne, prawie za-
wsze jako pierwsza. Pryscylla, której imię występuje 
niekiedy w skróconej formie jako Pryska, prawdopo-
dobnie była Żydówką pochodzącą z Rzymu, a jej mąż 
wywodził się z diaspory osiadłej w północnej Anatolii 
(w dzisiejszej Turcji). Poznajemy ich, gdy z Rzymu do-
tarli do Koryntu po tym, jak cesarz Klaudiusz posta-
nowił wypędzić z Rzymu Żydów. Wynika z tego, że 
małżonkowie przyjęli wiarę chrześcijańską w latach 
czterdziestych w Rzymie, a potem spotkali w Pawle 
człowieka, który nie tylko podzielał z nimi tę wiarę – 
że Jezus jest Chrystusem – ale był również aposto-
łem, powołanym osobiście przez zmartwychwstałego 
Pana. To pierwsze spotkanie miało więc miejsce na 
początku lat pięćdziesiątych w Koryncie, gdzie Paweł 
zamieszkał w ich domu i razem pracowali przy wyro-
bie namiotów. Później przenieśli się do Azji Mniejszej, 
do Efezu. Tam odegrali kluczową rolę w dopełnieniu 
formacji chrześcijańskiej m.in. Apollosa, którego „gdy 
Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go ze sobą i wy-
łożyli mu dokładnie drogę Bożą” (Dz 18,26). Kiedy 
Apostoł Paweł pisze z Efezu swój Pierwszy List do 
Koryntian, do swoich pozdrowień dołącza wyraźnie 
pozdrowienia od „Akwili i Pryscylli razem ze zbie-
rającym się w ich domu Kościołem”. W ten sposób 

dowiadujemy się, jak ważną rolę ci mał-
żonkowie odegrali w pierwotnym Kościele: 
przyjmowali w swoim domu grupę miej-
scowych chrześcijan, gromadzących się, 
by słuchać słowa Bożego i sprawować Eu-
charystię. Po powrocie do Rzymu Akwila 
i Pryscylla dalej spełniali tę ważną funkcję 
w stolicy imperium. Paweł, pisząc do Rzy-
mian, dołącza pozdrowienie: „Pozdrów-
cie współpracowników moich w Chry-
stusie Jezusie, Pryskę i Akwilę, którzy za 
moje życie nadstawili karku i którym wi-
nienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale 
i wszystkie Kościoły nawróconych pogan. 
Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera 
w ich domu”. Wzmianka o ryzykowaniu ży-
cia odnosi się prawdopodobnie do inter-
wencji w sprawie Pawła podczas jednego 
z jego pobytów w więzieniu.
Drugą kobietą, której warto poświęcić 
parę myśli, jest Lidia. Pochodziła z Tia-
tyry położonej w Azji Mniejszej, znanej 
jako centrum wytwarzania farby do pur-
pury. Z Dziejów Apostolskich wiemy, że 
Lidię łączyły z jej miastem pochodzenia 
stosunki handlowe – sprzedawała tkaniny 
farbowane tą królewską barwą, będące 
towarem luksusowym. Znaczy to praw-
dopodobnie, iż Lidia była kobietą finan-
sowo niezależną. Ponadto Lidia miała 

dom, w którym mieszkała nie tylko ona, 
ale także jej domownicy (niewolnicy) i go-
ście. Jako pobożna żydówka czciła jednego, 
prawdziwego Boga. To, że uczestniczyła 
ona w spotkaniu modlitewnym nad rzeką 
w szabat, sugeruje, że nie było w Filippi wy-
starczającej liczby żydów mężczyzn dla wy-
maganego kworum do założenia synagogi. 
Lidia, nie mogąc być członkiem założycie-
lem synagogi żydowskiej, staje się jako 
ochrzczona współzałożycielką chrześci-
jańskich „kościołów domowych”. Widzimy 
jak Ewangelia uwalnia kobiety z dawniej-
szych ograniczeń, wyznaczając im nowe 
role. Piękny jest fragment Dziejów Apo-
stolskich o Lidii. Św. Łukasz relacjonuje: 
„W tym mieście [Filippi] spędziliśmy kilka 
dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad 
rzekę, gdzie – jak sądziliśmy – było miejsce 
modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z ko-
bietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się 
też nam pewna bojąca się Boga kobieta 
z Tiatyry, imieniem Lidia, która sprzeda-
wała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak 
że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy zo-
stała ochrzczona razem ze swoim domem, 
poprosiła nas: «Jeżeli uważacie mnie za 
wierną Panu – powiedziała – przyjdźcie do 
mego domu i zamieszkajcie w nim». I wy-
mogła to na nas” (Dz 16,14-15). H. Copping, H. Copping, Lidia z TiatyryLidia z Tiatyry, XX w., XX w.

 ▪ W piątek o godz. 17.15 zapraszam na nabożeństwo wielkanocne Drogi światła.
 ▪ Dzisiejsza kolekta przeznaczone na potrzeby naszej parafii, tak też będzie za ty-

dzień. Z serca dziękuję za ofiary i dzielenie troski o funkcjonowanie naszej parafii.
 ▪  W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności mieszkającego na naszym 

osiedlu śp. Andrzeja Cyganka, lat 55, z ul. Spokojnej (pogrzeb odbył się w czwartek). 
Do Domu Ojca odszedł też pochodzący ze Zdzieszowic o. Roland Klose SVD (o jego 
pogrzebie poinformuję, a modlitwę różańcową w jego intencji odmówimy jeszcze 
w poniedziałek i wtorek o godz. 17.15). Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

Kobiety w służbie Ewangelii –Kobiety w służbie Ewangelii –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ____________________________________ ____________________________________

H. Copping, H. Copping, PryscyllaPryscylla, XX w., XX w.



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

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

19 kwietnia 19 kwietnia – poniedziałek 
 18.00 – za † mamę Różę Marię Jacheć w 14. rocznicę śmierci

20 kwietnia20 kwietnia– wtorek
 18.00 – za † męża Helmuta Blaucik w 10. rocznicę śmierci, † syna Marcina 

w 7. rocznicę śmierci , † synową Violettę, †† rodziców z obu stron 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

21 kwietnia 21 kwietnia – środa
 7.00 – za † Gabrielę Maciak w 2. rocznicę śmierci, †† z jej pokrewieństwa 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

22 kwietnia 22 kwietnia – czwartek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Elżbiety z okazji 80. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

23 kwietnia 23 kwietnia – piątek — uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski
 17.15 – Nabożeństwo Drogi światła 
 18.00 – za † szwagra Alfonsa Kwoczałę, † szwagierkę Stefanię Koryczan, 

† o. Paschalisa OFM i † o. Piotra OFM oraz dusze w czyśćcu cierpiące

24 kwietnia 24 kwietnia – sobota
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Teresy i Artura z okazji 
25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiejsza III Niedziela Wielkanocna jest obchodzona od 13 lat w Kościele w Pol-
sce jako Niedziela Biblijna i po raz piąty jest także Dniem Narodowego Czytania 
Pisma Świętego. W związku z tym już po raz trzeci także w naszym kościele orga-
nizujemy uroczyste czytanie i słuchanie Słowa Bożego. W tym roku – zachowując 
reżim sanitarny – zapraszam na nabożeństwo Słowa Bożego o godz. 16.00, pod-
czas którego będziemy czytać i słuchać Ewangelii według św. Marka.

 ▪ W czwartek o godz. 18.45 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci przygotowu-
jących się do Pierwszej Komunii św. w naszej parafii. Ze względu na ogranicze-
nia (w naszym kościele może przybywać jednocześnie najwyżej 27 osób) w spo-
tkaniu może brać udział tylko jeden rodzic dziecka (lub jego delegat). Tematem 
będzie m.in. ustalenie ewentualnych scenariuszy przeprowadzenia tegorocznej 
pierwszokomunijnej uroczystości, uwzględniając dynamiczną sytuację epidemio-
logiczną i obowiązujące ograniczenia – ufam, że w czwartek będziemy już mieli 
wiedzę choćby co do powrotu dzieci do szkół, a tym samym możliwości organi-
zowania dla nich spotkań w kościele. Nadmienię, że póki co, planuję uroczystość 
w niezmienionym terminie, tj. 16 maja br.

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

 18.00 – za † męża Mieczysława Butkiewicza w 24. rocznicę śmierci, †† rodzi-
ców i teściów, † szwagra Radziewicza, † kuzyna, †† zięciów Anto-
niego i Jerzego oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2525 kwietnia kwietnia  –– IV IV Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Cacpra z okazji 15. rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla jego rodziców 
i całej rodziny

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Edyty i Tomasza z okazji 
25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Kamil Zermann
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Elżbiety Rzepka z okazji 
75. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny


