▪ W przyszłą niedzielę (2 maja) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spotkanie modlitewne, które odbędzie się o godz. 15.00 w kościele pw. św. Antoniego.
▪ Zapowiedzi przedślubne: Karolina Pluta ze Zdzieszowic i Mateusz Cerman z Żyrowej — zapowiedź I.
▪ Dzisiejsza kolekta przeznaczone na potrzeby naszej parafii, tak też będzie za tydzień. Z serca dziękuję za ofiary i dzielenie troski o funkcjonowanie naszej parafii.

Kobiety w służbie Ewangelii – ciąg dalszy _____________________________________
Łacińskie i syryjskie tłumaczenia tekstu
greckiego dodają do imienia Apfia określenie „siostra najdroższa” – musiała więc
zajmować poczesne miejsce we wspólnocie Kolosan. Niektórzy bibliści sugerują, że
była żoną Filemona, a ich synem był Archip
(również wymieniony w adresie tego listu).
W innym miejscu Apostoł mówi o niejakiej Febe, określanej diakonem (chociaż
w tamtych czasach tytuł ten nie odnosił
się jeszcze do specyficznej posługi typu
hierarchicznego) i protektorką Kościoła
w porcie w Kenchrach, po wschodniej stronie przesmyku korynckiego. Miasto to było
ważne, bo port znajdował się na szlaku podróżnym, który wiódł ze Wschodu do Koryntu i pozwalał na przesiadkę w dalszej
drodze na Zachód. Odwiedzały go statki
z wielu miejsc świata, a z nimi różnorodni
podróżni. Imię Febe pozwala domyślać się
pogańskiego pochodzenia kobiety, może
nawet wywodzić ją z rodziny wyzwolonych
niewolników. Wygląda na to, że jest osobą
wpływową i zamożną. Być może w dobrze
prosperującym portowym mieście posiadała dom, w którym przyjmowała apostołów Jezusa. Sposób, w jaki mówi o niej
Paweł, sugeruje, że jest ważna w swojej
społeczności. O jej stanie cywilnym i zależnościach rodzinnych można tylko spekulować, ale wydaje się, że aby patronować
Kościołowi na przedmieściach Koryntu,

musiała być dobrze sytuowana, co w przypadku kobiety (wymienianej tu bez towarzystwa męża) dawało też możliwość odbywania podróży, jak ta do Rzymu z listem
Pawła. Wiezie ów list, ponieważ nie można
go było powierzyć cesarskim kurierom,
którzy jako jedyni świadczyli usługi pocztowe. Zresztą gdyby w treści listu były jakieś niejasności, chwalona przez apostoła
i licząca się w swojej wspólnocie Febe mogłaby je wyjaśnić, pełniąc posługę nauczania. Paweł prosi, aby ją przyjąć serdecznie
i wspierać „w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała”, a potem dodaje: „ona bowiem wspierała wielu,
a także i mnie samego”.
W tym samym liście Apostoł delikatnie
wspomina o innych kobietach, wymieniając ich imiona: niejakiej Marii, następnie
Tryfeny, Tryfozy i „umiłowanej” Persydy,
a także Julii, o których pisze wprost, że
„poniosły wiele trudów dla waszego dobra”, lub: „wiele trudów poniosły w Panu”,
kładąc nacisk w ten sposób na ich wielkie
zaangażowanie kościelne.
W Kościele w Filippi musiały natomiast wyróżniać się dwie kobiety, noszące imiona
Ewodia i Syntycha (Flp 4,2): fakt, że Paweł
wzywa je, aby powróciły do zgodnego myślenia (a innych prosi, by im w tym pomóc),
pozwala się domyślić, że obie te kobiety
odgrywały we wspólnocie ważną rolę.

R. VIII: 2021, nr 17 (392)
W Biblii wymienionych jest około 200 kobiet, a o kilkuset innych jest przynajmniej
wzmianka. Mamy świadomość, że mężczyzn w Piśmie Świętym wymienia się więcej, ale od Ewy po Maryję w historii zbawienia kobiety odgrywają niezwykle ważną
rolę. Tak też było za ziemskiego życia Jezusa (o tym będzie jeszcze mowa w następnych odcinkach) i w dziejach pierwszego
pokolenia chrześcijan. Tytułem przykładu
można wspomnieć o bezimiennych czterech córkach diakona Filipa, zamieszkałych
w Cezarei i – jak mówi nam św. Łukasz – obdarzonych „darem proroctwa”, to znaczy
zdolnością publicznego przemawiania pod
działaniem Ducha Świętego (Dz 21,9). Lakoniczność informacji nie pozwala formułować dokładniejszych wniosków. Obszerniejsze świadectwa dotyczące godności
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i kościelnej roli kobiet zawdzięczamy św.
Pawłowi. Punktem wyjścia dla niego jest
fundamentalna zasada, zgodnie z którą
wśród ochrzczonych nie tylko „nie ma już
Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika
ani człowieka wolnego”, ale również „nie
ma już mężczyzny ani kobiety”. Dlatego
że „wszyscy (…) jesteśmy kimś jednym
w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,28), to znaczy
wszyscy posiadamy tę samą podstawową
godność, chociaż każdy pełni specyficzne
funkcje. Dla Apostoła jest rzeczą normalną,
że we wspólnocie chrześcijańskiej kobieta
może „prorokować”, to znaczy przemawiać
otwarcie pod wpływem Ducha, pod warunkiem że służy to zbudowaniu wspólnoty
i przebiega w sposób godny. Dlatego następujące po tych słowach słynne wezwanie:
„kobiety mają na (…) zgromadzeniach milczeć” (1 Kor 14,34), trzeba raczej
zrelatywizować. Tydzień temu
wspomniałem o Pryscylli (żonie Akwili) i Lidii, a dzisiaj warto
przywołać kilka innych kobiet,
które musiały mieć wielkie znaczenie w środowisku pierwotnego Kościoła. Jedną z nich była
Apfia, którą jako jedyną kobietę
św. Paweł wymienia pośród adresatów swoich listów. Czyni to,
pisząc krótki List do Filemona.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
25 kwietnia – IV Niedziela 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
16.00 – za † o. Rolanda Klose SVD
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

26 kwietnia – poniedziałek
18.00 – za †† Klarę i Wilhelma Sgraja, †† ich rodziców z obu stron, †† braci
Helmuta i Pawła, † siostrę Gertrudę, † szwagra Erwina, † ich syna
Horsta oraz †† z pokrewieństwa
27 kwietnia–
kwietnia wtorek
18.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Malkusz, †† dziadków z obu stron oraz
† Annę Jelito
28 kwietnia – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla rodzin Kowollik i Prysak
oraz za † męża Norberta z okazji ziemskich urodzin
29 kwietnia – czwartek — święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Jerzego z okazji 90. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
30 kwietnia – piątek
17.15 – Nabożeństwo Drogi światła
18.00 – za zmarłych w miesiącu kwietniu, którzy byli związani z naszą parafią: śp. Andrzeja Cyganka, śp. o. Rolanda Klose SVD

1 maja – sobota — wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za †† rodziców Rozalię i Władysława Piksa, † siostrę Teresę Świerad,
†† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Renaty i Alfreda Malik
z okazji 40. rocznicy ślubu [ofiarowana od rodziców]
2 maja – V Niedziela Wielkanocna
8.00 – za †† rodziców Franciszkę i Konrada, † siostrę Krystynę, †† teściów
Marię i Franciszka, † szwagra Gerharda i † szwagierkę Waleskę
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Zdzisławy i Ryszarda
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
17.30 – nabożeństwo majowe
18.00 – za † Dariusza Musiała

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ W dzisiejszą niedzielę obchodzimy 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania do
służby w Kościele, który rozpoczyna Tydzień Modlitw w tej intencji.
▪ W piątek o godz. 17.15 zapraszam na nabożeństwo wielkanocne Drogi światła.
▪ W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca – zapraszam na Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie dla praktykujących nabożeństwa
pierwszych sobót miesiąca.
▪ Również w sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪ Próbując zachować ustalony tradycją rytm praktyk pobożnościowych, serdecznie
zapraszam na nabożeństwa majowe, które od najbliższej soboty – przy uwzględnieniu ograniczeń sanitarnych – będą się odbywały codziennie o godz. 17.30.
▪ Informuję, że podczas minionego spotkania rodziców dzieci pierwszokomunijnych
została podjęta decyzja o przeniesieniu uroczystości Pierwszej Komunii Świętej
na niedzielę 6 czerwca. Ufamy, że w tym terminie dzieci wraz z rodzinami będą
bezpieczniejsze i przeżyją swoje święto bez podziału na grupy.
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

