
R. VIII: 2021, nr 18 (393)R. VIII: 2021, nr 18 (393) 2 maja 2021 r.2 maja 2021 r.

Kontynuując wielkanocne refleksje o nie-
zwykłej roli kobiet, którą ujawnia Nowy Te-
stament, warto dziś zwrócić uwagę nie tyle 
na zaangażowanie kobiet w środowisku 
pierwszych chrześcijan, ale na ich znacze-
nie w życiu samego Pana Jezusa. Oczywi-
ście, pierwsza myśl kieruje się ku Dziewicy 
Maryi, która poprzez swą wiarę i macie-
rzyństwo w sposób niepowtarzalny współ-
pracowała w dziele naszego odkupienia. 
Ale były też inne – od prorokini Anny, po-
przez znane z imienia: Marię Magdalenę, 
Joannę, Zuzannę (i „wiele innych” towarzy-
szących misji Jezusa), aż po Samarytankę, 
kobietę cierpiącą na krwotok, nawróconą 
jawnogrzesznicę, czy też Syrofenicjankę. 
Ta ostatnia jest matką i to w dodatku bar-
dzo zdeterminowaną, by zaradzić cierpie-
niu swej córki. Przez ewangelistów Mate-
usza i Marka jest określana jako 
kobieta innej wiary, politycznie 
i kulturowo obca (poznajemy 
dość dokładnie dane o jej kultu-
rze – krąg hellenistyczny – i naro-
dowości: Fenicjanka z Syrii). Rów-
nież miejsce spotkania z Jezusem: 
„okolice Tyru i Sydonu” wskazuje 
na obszar obcego kraju, dla Ży-
dów niemal synonim miasta po-
gańskiego. Tyr i Sydon (w dzi-
siejszym Libanie) były miastami 

bogatymi i pysznymi, dumnymi ze swo-
jej potęgi budowanej bez Boga. Kananej-
czycy byli tradycyjnie wrogo nastawieni 
do narodu izraelskiego; byli reliktem daw-
nego zdemoralizowanego pogaństwa. Ich 
synonimem była królowa Izebel (z Księgi 
Królewskiej), piętnowana przez św. Jana 
w Apokalipsie. Tło życia Kananejki-Syrofe-
nicjanki jest więc mroczne. Pochodzi z ludu 
pogrążonego w nonsensie, w pustce, po-
zostającego w niewoli bóstw. Jej dramat 
potęguje dodatkowo cierpienie, o którym 
mówi Jezusowi: „Moja córka jest ciężko 
dręczona przez złego ducha”. W patriar-
chalnym świecie Palestyny I wieku można 
było oczekiwać, że z prośbą o uzdrowie-
nie zwróci się do Mistrza mężczyzna – 
głowa domu. Kobieta kananejska naciska, 
aby Jezus przekroczył potrójną granicę: 

geograficzną, kulturową i mesjańską. 
Cała ta scena jest niezwykle pouczająca. 
Po pierwsze, początkowe milczenie Jezusa 
wobec poganki jest cenną wskazówką wo-
bec różnych „prozelickich zapędów”. Je-
zus uczy nas, byśmy zachowywali dystans 
i byli bardzo roztropni. Tak często jesteśmy 
skłonni przemocą wprowadzać do Kościoła 
różnych ludzi, dlatego że sądzimy, że tylko 
tak mogą zostać zbawieni. Dotyczy to za-
równo inaczej myślących, jak i ludzi innej 
wiary. Szczególnie boli nas niewiara czy 
odejście od Boga najbliższych. Próbujemy 
wszelkich możliwych sposobów, by spro-
wadzić ich do Kościoła. Jezus uczy nas in-
nej postawy. Sam, zachowując milczenie, 
pozwolił, by wiara poganki dojrzała. Tole-
rancja, dyskrecja, szacunek wobec poglą-
dów innych, a także dialog są konieczne, 
by wiara innych mogła się narodzić i doj-
rzewać. Po drugie, wobec milczenia Jezusa 
reagują uczniowie: „Odpraw ją, bo krzyczy 
za nami”. Osamotniona, odrzucona matka, 
walcząca usilnie o zdrowie swej córki, bu-
dzi współczucie u uczniów Jezusa, którzy 
wstawiają się za nią. Być może Jezus tego 
chciał. Może oczekiwał, by uczniowie zajęli 
się potrzebami bliźnich, by identyfikowali 
się z ich cierpieniami, bólem, prośbami, 

potrzebami. Po trzecie, Syrofenicjanka 
uczy cierpliwości. Niektórzy sądzą, że wy-
starczy raz powiedzieć Bogu o proble-
mie i sprawa zakończona. Ona pokazuje, 
że wcale tak być nie musi. Nieraz trzeba 
długo i nieprzerwanie wołać, by „zostać 
usłyszanym”, a nawet zaangażować całą 
wspólnotę w modlitwę. Kananejka jest ko-
bietą wielkiej pokory, nie zdradza żadnych 
oznak zniechęcenia czy agresji. Jako ko-
bieta i kochająca matka nie rezygnuje za 
żadną cenę. Kananejka jest pewna Jezusa, 
Jego miłosierdzia i miłości. Jezus chce zo-
stać „zwyciężony” w taki właśnie sposób. 
Zapewne uczyniłby cud, nawet gdyby Ka-
nanejka zaczęła Mu złorzeczyć – przecież 
dobrze znał jej serce i jej ból. Jednak po-
przez „walkę” do końca mógł wynieść jej 
wiarę do granic heroizmu. Ta wiara od-
nosi zwycięstwo. Jest to jedyne miejsce 
w Ewangelii, w którym Jezus daje się prze-
konać (i to kobiecie!) i zmienia zdanie. Co 
więcej, jest pełen podziwu dla uporu, wy-
trwałości, walki oraz wiary Kananejki. Je-
den z rabinów żydowskich napisał: „Bóg 
jest zadowolony, gdy zostaje pokonany 
przez swoich synów. Bóg jest zadowolony 
z walki Kananejki, a wcześniej z walki Ja-
kuba, Abrahama, Mojżesza, czy Hioba”. J.-G. Drouais, J.-G. Drouais, Kananejka u stóp ChrystusaKananejka u stóp Chrystusa, 1784 r., 1784 r.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. 
W czwartek o godz. 17.00 Godzinę świętą połączymy z nabożeństwem majo-
wym, zaś w piątek w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata po poran-
nej Mszy św. oraz w ramach nabożeństwa majowego odmówimy litanię ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Karolina Pluta ze Zdzieszowic i Mateusz Cerman z Ży-
rowej — zapowiedź II. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, tak też będzie ju-
tro i za tydzień. Serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary. 

„Kobieto, wielka jest twoja wiara” –„Kobieto, wielka jest twoja wiara” –  ciąg dalszy ciąg dalszy  _______________________________ _______________________________



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

22 maja maja  –– V V Niedziela WielkanocnaNiedziela 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

3 maja 3 maja –– poniedzia łek  poniedzia łek — — UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKIUROCZYSTOŚĆ NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
 8.00 – za †† rodziców Barbarę i Czesława, †† dziadków z obu stron oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla rodziców Ireny i Piotra 
z okazji 35. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Gertrudę i Stefana Gatner, † ojca Wincentego Vogel 

oraz †† z pokrewieństwa Gatner, Vogel i Gaczinski

4 maja4 maja– wtorek — wspomnienie św. Floriana, męczennika
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Łucję i Pawła oraz Janinę i Stanisława, †† z po-

krewieństwa Ludwig i Nossek, † szwagra Antoniego oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

5 maja 5 maja – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

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

 17.30 – nabożeństwo majowe

6 maja 6 maja – czwartek — święto świętych apostołów Filipa i Jakuba
 17.00 – nabożeństwo majowe i Godzina święta
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie [ofiarowana od Francisz-
kańskiego Zakonu Świeckich]

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Jutro (3 maja) przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
i głównej patronki naszej Ojczyzny. W tym dniu Msze św. będą odprawione w po-
rządku niedzielnym.

 ▪ W związku z redukowaniem niektórych restrykcji związanych z trwającą epide-
mią, informuję, że od 4 maja może jednocześnie przebywać w naszym kościele 
37 osób. Nadal należy zasłaniać usta i nos oraz zachować dystans zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz kościoła. 

 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa majowe, które – przy uwzględnieniu ogra-
niczeń sanitarnych – odbywają się codziennie o godz. 17.30. 

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

7 maja 7 maja – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinach Roberta, Gra-
żyny i Piotra oraz o dary Ducha Świętego dla wnucząt

8 maja 8 maja – sobota — uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski
 8.00 – za † żonę i mamę Gabrielę Maciak oraz †† z pokrewieństwa
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† ojców Stanisława Jusiela i Józefa Piechotę, †† z pokrewień-

stwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

99 maja maja  –– VI VI Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna
 8.00 – za †† rodziców Matyldę i Antoniego Skóra, †† teściów Zofię i Jana 

Dominikan, †† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – za † męża i ojca Eugeniusza Klose w 3. rocznicę śmierci oraz o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha 
Świętego w całej rodzinie

 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Mateusza z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie


