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Jestem przekonany, że nasze wielkanocne 
refleksje o roli kobiet w środowisku pierw-
szych chrześcijan, a przede wszystkim 
w życiu i misji samego Pana Jezusa, nie są 
dalekie od naszej codzienności. Co np. my-
ślimy o zmianie papieża Franciszka kanonu 
230 § 1 Kodeksu Prawa kanonicznego mó-
wiącego o udzielaniu na stałe posług lek-
toratu i akolitatu, dopuszczając do nich 
nie – jak do tej pory – tylko mężczyzn, ale 
„osoby świeckie, posiadające wiek i przy-
mioty ustalone zarządzeniem Konferen-
cji Episkopatu”, czyli także kobiety? Wcale 
nie zamierzam wpisywać się w nurt niektó-
rych współczesnych ideologii i wątpliwych, 
a nawet absurdalnych sposobów „promo-
cji kobiet”, tylko otwierać oczy na Ewange-
lię, która niezmiennie uczy prawdziwego 

szacunku dla każdego człowieka, a właści-
wie – „miłości do wszelkiego stworzenia”. 
Skoro o kobietach, to dziś warto zwró-
cić jeszcze uwagę na te, których sytu-
acja w czasach Pana Jezusa była wyjąt-
kowo trudna. Chodzi o wdowy. Wprawdzie 
w Starym Testamencie Prawo nakazywało 
troskę o wdowy i sieroty, uznając je jako 
osoby najbardziej bezbronne w społeczeń-
stwie, to jednak status wdowy w dawnym 
społeczeństwie izraelskim był niepewny. 
Pozbawione prawa dziedziczenia, a często 
niemal środków do życia, były narażone 
na szorstkie traktowanie i wyzysk. Mu-
siały więc polegać na dobroci innych i li-
czyć na wsparcie osób życzliwych i opiekę 
ze strony przywódców ludu. Pierwotny 
Kościół otaczał opieką wdowy i włączał je 

we wspólnotę. Chrześcijanie wy-
ciągnęli wniosek z nauki Jezusa 
dotyczącej objadania domów 
wdów i podjęli się znalezienia im 
odpowiedniego miejsca w Ko-
ściele. Święty Paweł w Liście do 
Tymoteusza pisze o trzech rodza-
jach wdów: mających rodzinę, 
pozbawionych opieki i spełnia-
jących funkcje w gminie chrze-
ścijańskiej. Zaleca, by mieć we 
czci wdowy, i zwraca jednocze-
śnie uwagę, że nie wszystkie 

zachowują się zgodnie ze swoim stanem. 
Pan Jezus wiele razy okazywał szczególną 
wrażliwość na sytuację wdów, czego przy-
kładem było choćby wskrzeszenie jedy-
nego syna wdowy w Nain albo opowie-
dzenie przypowieści o zdeterminowanej 
wdowie wobec nieuczciwego sędziego. Ale  
niezwykle pouczające jest wskazanie Je-
zusa na wdowę, która wrzuciła do skar-
bony świątynnej dwie najmniejsze monety 
będące w obiegu, czyli jeden grosz. Mu-
siała przy tym nieśmiało i prawie ze wsty-
dem deklarować wysokość ofiary stoją-
cemu przy skarbonie kapłanowi. W takim 
momencie Jezus jak kapłan świątynny 
ogłasza wszystkim, że ofiara kobiety nie 
ma sobie równej. Po raz kolejny prawdziwe 
spotkanie z Chrystusem przeżywa osoba 
mało znacząca, która wolałaby może po-
zostać niezauważona. Jezus ma niezwy-
kły dar dostrzegania ludzkich pereł wśród 
tłumu. Odnajdzie człowieka o pięknym 
sercu, gdyż Jego serce jest czyste i gotowe 
szukać tam, gdzie inni nie kierują nawet 
wzroku. Postawa wdowy jest dla uczniów 
przykładem Bożej „arytmetyki”. Bóg nie 
patrzy na sumy, ale na serce. Nie ocenia 
powierzchownie, ale przenika tajniki du-
szy i wydobywa z niej ukryte piękno. Je-
zus szczegółowo wychowuje uczniów, by 

odczytywali i interpretowali tę mniejszą 
historię, która jest historią prawdziwą, pi-
saną przez ludzi gestami, które nie czynią 
hałasu, nie są wydarzeniem, nie przycią-
gają uwagi, nie zostają nagłośnione przez 
trąby („trąbami” z uwagi na swoją formę 
odwróconego lejka nazywane były też  
świątynne skarbony). Chodzi o to, by nie 
zatrzymywać się na powierzchni rzeczy 
i wydarzeń, by nie dać się oszukać przez 
huczne, spektakularne gesty i nie dać się 
zaślepić przedsięwzięciom podejmowa-
nym przez ważne osobistości. Trzeba wi-
dzieć poza pozorami i odszukiwać prawie 
niedostrzegalną nić dziejów przeżywanej 
wiary, pisanej przez ludzi prostych, pokor-
nych. Wdowa jest jeszcze wzorcem na in-
nej płaszczyźnie. Sytuacja opisana przez 
ewangelistę Marka właściwie kończy pu-
bliczną działalność Jezusa. Uboga wdowa 
jest ostatnią postacią, którą Ewangelia 
stawia nam przed oczami, zanim nastąpi 
Męka. Poświęcenie kobiety, całkowite 
oddanie się Bogu bez wyrachowania, sta-
nowią wprowadzenie w ofiarę Jezusa na 
krzyżu. Jezus podziwia kobietę, gdyż sam 
idzie taką drogą bezgranicznego zaufania 
Ojcu. Wskazując na czyn wdowy, Jezus 
może zapowiadać swój własny los w naj-
bliższej przyszłości: odda wszystko Ojcu. J. Tissot, J. Tissot, Wdowi groszWdowi grosz, XIX w., XIX w.

 ▪ Również w czwartek (13 maja) – w ramach kontynuowania przyjętego zwyczaju 
odprawiania od maja do października nabożeństw fatimskich (13. dnia miesiąca) 
– serdecznie zapraszam po Mszy św. wieczornej na różaniec, rozważanie i pro-
cesję ze świecami.

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

 ▪ Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, takie przezna-
czenie ofiar będzie też za tydzień. Serdecznie dziękuję za życzliwość i wsparcie. 

„wrzuciła wszystko, co miała” –„wrzuciła wszystko, co miała” –  ciąg dalszy ciąg dalszy  __________________________________ __________________________________



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

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

10 maja10 maja– poniedziałek 
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – o pokój wieczny w niegasnącym świetle Stworzyciela dla zmarłego 

Piotra Wnuczek, †† z rodziny z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla żyjących 

11 maja11 maja– wtorek 
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny z okazji 80. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

12 maja 12 maja – środa
 7.00 – za †† rodziców Zofię i Joachima Kwiotek, †† ich rodzeństwo, 

†† dziadków Lebok i Kwiotek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 17.30 – nabożeństwo majowe [przy Kaplicy Trzech Braci!?]

13 maja 13 maja – czwartek 
 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.30 – różaniec fatimski, rozważanie i procesja ze świecami

14 maja 14 maja – piątek — święto św. Macieja, Apostoła
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † żonę Annę Mazur w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców Wandę 

i Andrzeja, †† siostry Mirosławę i Grażynę oraz  †† z pokrewień-
stwa z obu stron

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Biskup Opolski kieruje dziś do Diecezjan doroczną odezwę w związku ze święce-
niami kapłańskimi. Jej treść jest opublikowana jako dodatek do niniejszego In-
formatora

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

 ▪ Od 4 maja obowiązuje nowy dekret Biskupa Opolskiego na czas pandemii, który 
m.in. zezwala na zorganizowanie procesji w tzw. dni krzyżowe z modlitwą o uro-
dzaje i podczas nabożeństw fatimskich, oczywiście przy zachowaniu obowiązu-
jących przepisów sanitarnych. Stąd wynikają poniższe zaproszenia.

 ▪ W środę planujemy odprawić nabożeństwo majowe przy Kaplicy Trzech Braci. 
Dysponujących samochodem bardzo proszę o spotkanie przy kościele o godz. 
17.15 i podwiezienie chętnych do udziału w nabożeństwie, którzy nie mogą udać 
się tam pieszo lub na rowerze. W razie gdyby pogoda nie pozwoliła – nabożeń-
stwo odbędzie się w kościele. 

 ▪ W czwartek o godz. 17.00 w kościele odbędzie się dodatkowa katecheza dla dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. w naszej parafii.

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

15 maja 15 maja – sobota 
 8.00 – za † mamę Teresę Kwoczała oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 15.00 – chrzest: Emilia Świątek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Władysławę, †† rodziców i † brata Gerarda oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

1616 maja maja  –– VII VII Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna  – – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGOUROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
 8.00 – za † męża i ojca Norberta Kowollika w 5. rocznicę śmierci, †† z po-

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

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego 
i opiekę Aniołów Stróżów dla wnucząt: Macieja, Oktawii, Izabeli i Liwii

 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † matkę Franciszkę Obstoj, † jej męża Ryszarda, † ich wnuczkę 

Małgorzatę Ligarską, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące


