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Wydaje się, że najlepszym podsu-
mowaniem wielkanocnych reflek-
sji o roli kobiet w życiu Pana Jezusa 
i w początkach Kościoła będzie spoj-
rzenie (także w wymiarze dosłow-
nym) na Dziewicę Maryję, która 
w sposób niepowtarzalny współpra-
cowała w dziele naszego odkupienia. 
Od tajemnicy zwiastowania i pierw-
szej pełnej wiary odpowiedzi Bogu, 
poprzez znak w Kanie Galilejskiej, gdy 
w całkowitej ufności do Syna stała 
się Jego uczennicą, aż po pójście za 
Nim pod krzyż, gdzie On Jej powie-
rzył posłannictwo matki wszystkich 
swych uczniów w każdej epoce, re-
prezentowanych przez Jana. Jej nie-
zastąpiona obecność w środowisku 
pierwszych chrześcijan ujawnia się 
już w sposób szczególny od wniebo-
wstąpienia Pana Jezusa i zesłania Du-
cha Świętego. Z racji dzisiejszej uro-
czystości warto zatrzymać się na 
przedstawieniach wniebowstąpie-
nia i dać się poprowadzić niesamowi-
tej intuicji twórców sztuki sakralnej 
(zwłaszcza ikonopisarzy, którzy wy-
pracowali teologiczne idee, będące 
wzorcem także dla późniejszych ma-
larzy) co do znaczenia i roli Maryi. 
Tym bardziej, że Nowy Testament 

nie dostarcza nam wprost informacji o obecno-
ści Maryi w tym wydarzeniu, choć wzmianka 
w Dziejach Apostolskich o Matce Bożej w kon-
tekście wspólnej modlitwy po powrocie uczniów 
z Góry Oliwnej, gdzie miało miejsce wniebowstą-
pienie Chrystusa, tego nie wyklucza. Większą po-
moc znajdujemy w tekstach liturgicznych, gdzie 
Maryja w misterium wniebowstąpienia Syna po-
jawia się parokrotnie. W kanonie na Wniebo-
wstąpienie Józefa Melodosa z IX w. w dziewiątej 
pieśni jest mowa: „Raduj się, Bogarodzico, Matko 

Chrystusa, która Go porodziłaś, a dziś wraz 
z apostołami, widząc Go unoszącego się 
z ziemi, uwielbiłaś Go”. Maryję wspomina 
też idiomelon liturgii świątecznej: „Przy-
szedłeś z uczniami na Górę Oliwną, mając 
ze sobą tę, która Ciebie na świat wydała, 
Stworzyciela i sprawcę wszystkich rzeczy. 
Przystoi bowiem, aby ta, która jako Matka 
cierpiała bardziej niż ktokolwiek w czasie 
Twojej Męki, radowała się w chwale Twego 
ciała radością przekraczającą wszystkie ra-
dości. Obyśmy i my, mający w niej swój 
udział, mogli przez Twoje Wniebowstąpie-
nie wychwalać wielkie miłosierdzie, które 
nam okazałeś”. Wniebowstąpienie Chry-
stusa wyrażano obrazem już na przełomie 
III i IV wieku, choć typ ikony „Wniebowstą-
pienie” wykrystalizował się dopiero około 
VI wieku. Przedstawienia te, najogólniej uj-
mując, mają dwie części: w górnej Chrystus 
ukazany jest jako objęty Boskim światłem 
i otoczony aniołami, w części dolnej nato-
miast znajdują się uczniowie z Matką Bożą 
pośrodku oraz zwykle też dwaj aniołowie. 
Maryja bardzo często jest przedstawiana 
frontalnie, w geście Oranta, co stanowi 
nie tylko symbol modlącej się do Boga 
wspólnoty Kościoła, ale ukazuje ją przede 
wszystkim jako Orędowniczkę, przeczystą 
wobec świata. Jej nieruchoma poza wy-
raża niezmienną prawdę Kościoła. Maryja 
jednak jest tu nie tylko orędującą i typem 

Kościoła, ale również symbolem odkupio-
nej ludzkości. Pion postaci Matki Bożej, 
ukierunkowanej ku niebu oraz ręce orantki 
z otwartymi na zewnątrz dłońmi wyrażają 
ofiarność i błaganie o dobro dla świata, 
podkreślając Jej znaczenie dla Kościoła. 
W przedstawieniach wniebowstąpienia 
Maryję otaczają apostołowie w dwóch gru-
pach. Zwykle jedna grupa apostołów uka-
zana jest w ruchu i stanowi symbol działa-
nia, a druga, bardziej spokojna symbolizuje 
kontemplację. Podzieleni na grupy aposto-
łowie wyrażają komplementarny charak-
ter Kościoła i jego dwa wymiary: aktywny 
oraz kontemplacyjny, a jednocześnie przez 
rozmaitość kolorów szat – wielość chary-
zmatów w Kościele. Obok Maryi znajdują 
się zwykle dwaj aniołowie, którzy wskazu-
jąc na Chrystusa, przyzywają Paruzji. Nie-
kiedy w obecności owych dwóch aniołów 
upatrywana jest aluzja do modlitwy mó-
wiącej, że Maryja jest czystsza od che-
rubinów i chwalebniejsza od serafinów. 
Czasem w owych dwóch aniołach, towa-
rzyszących Maryi, dopatruje się aniołów 
z dnia zmartwychwstania, których spo-
tkały kobiety chcące namaścić olejkami 
Ciało Chrystusa. Matka Boża przywołuje 
też wcielenie Słowa, które to Słowo wstę-
puje teraz do nieba, potwierdzając, że jest 
zarówno prawdziwym Bogiem, jak i praw-
dziwym człowiekiem. WniebowstąpienieWniebowstąpienie, XV w., XV w.

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 zgłosić się do Urzędu Miejskiego. 

Wniebowstąpienie –Wniebowstąpienie –  ciąg dalszy ciąg dalszy  _____________________________________________ _____________________________________________



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

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

17 maja17 maja– poniedziałek 
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † mamę Marię Mende w 5. rocznicę śmierci, † ojca Ottona, 

†† z pokrewieństwa Mende, Pollok i Rygoł

18 maja18 maja– wtorek 
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † męża Leszka, † mamę Helenę, †† dziadków Joannę i Grzegorza 

Cieślak oraz †† z rodziny

19 maja 19 maja – środa
 7.00 – za †† Marię i Alfreda Niestrój oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 17.30 – nabożeństwo majowe

20 maja 20 maja – czwartek 
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† z rodziny Kitaszewskich i Borodyn, †† z pokrewieństwa oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące

21 maja 21 maja – piątek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † wujka Alojzego Kampa w 5. rocznicę śmierci oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

22 maja 22 maja – sobota 
 8.00 – za †† rodziców Brygidę i Józefa oraz Martę i Piotra, † siostrę Klarę, 

†† braci Jerzego i Emila, †† szwagrów Alberta i Hermana, †† z po-
krewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych, które – przy 
uwzględnieniu ograniczeń sanitarnych – odbywają się w naszym kościele co-
dziennie o godz. 17.30. 

 ▪ W poniedziałek o godz. 18.45 zapraszam na posiedzenie Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej, które odbędzie się w kościele. W programie m.in. bieżące sprawy 
gospodarcze oraz ustalenie trasy procesji Bożego Ciała. 

 ▪ W czwartek o godz. 16.45 odbędzie się w kościele dodatkowa katecheza dla dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. w naszej parafii. Spotkanie bę-
dzie połączone z krótkim nabożeństwem, podczas którego zostaną poświęcone 
i wręczone dzieciom w formie prezentu modlitewniki Droga do nieba.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Patrycja Piecha ze Zdzieszowic i Mateusz Gajda ze Zdzie-
szowic — zapowiedź I. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, takie przeznacze-
nie ofiar będzie też za tydzień. Serdecznie dziękuję za życzliwość i wsparcie oka-
zywane także przez wpłaty na konto parafialne. 

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

 12.00 – chrzest: Mateo Jan Kunecki
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Johanna i Hildegardę Knopp, † siostrę Johannę  

Grochla, † szwagra Jana, † chrzestną Jadwigę i † jej męża Huberta, 
†† z pokrewieństwa Knopp i Lipok oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2323 maja maja  –– UROCZYSTOŚĆ UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGOZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
 8.00 – za †† rodziców Otylię i Józefa Kalisz, † siostrę Erykę, †† braci Mak-

symiliana i Ernsta, † szwagra Henryka i † szwagierkę Marię oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, zdrowie dla Marianny z okazji 70. rocznicy urodzin 
i o opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za † męża Ryszarda

 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 Damiana z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny


