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W tegorocznych wielkopostnych reflek-
sjach podejmowanych w naszym Informa-
torze* zatrzymujemy się na ostatnich sło-
wach Ukrzyżowanego. Św. Jan jako jedyny 
z ewangelistów opisał moment u progu 
agonii Pana Jezusa: „ujrzał Matkę i stoją-
cego obok Niej ucznia, którego miłował, 
rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». 
Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka 
twoja»”. Warto pytać, jakie jest znaczenie 
tej decyzji Chrystusa objawionej w Jego 
ostatniej ziemskiej godzinie? Czy to tylko 
pełne synowskiej miłości zalecenie skiero-
wane do najdroższego ucznia, aby zaopie-
kował się Maryją? A może pod realistyczną 
narracją ukryte są tajemnicze i duchowe 
treści? Czy słowa Jezusa stanowią tylko 
„domowy testament”, czy też są objawie-
niem nowego duchowego macierzyństwa 
Maryi, jak pisał Św. Ambroży i co powtó-
rzył Pius XII w encyklice Mystici Corporis 
i św. Jan Paweł II w Redemptoris Mater? 
Czy zawierzenie Maryi Janowi wspomina 
się tylko po to, aby podkreślić Jej dziewic-
two, to, że nie ma innych dzieci, którym 
mogłaby być oddana w opiekę, jak chcieli 
Ojcowie Kościoła: Atanazy, Hilary, Hiero-
nim i Ambroży? Albo, zgodnie z tym, co 
napisał Efrem Syryjczyk, tak jak Mojżesz 

zobowiązał Jozuego do opieki nad na-
rodem wybranym w jego zastępstwie, 
tak Jezus zobowiązał Jana do opieki nad 
Maryją, czyli Kościołem, ludem Bożym? 
Mamy do czynienia z jednym z najbar-
dziej analizowanych tekstów Ewangelii, 
posiadającym różnorodne interpretacje. 
Najbardziej starożytna, która przetrwała 

do wieków średnich, zatrzymywała się na 
oczywistym znaczeniu tekstu, wyciągając 
z niego pouczenie moralne: Jezus, przed 
swą śmiercią, objawia swoją miłość trosz-
cząc się o swą Matkę, która pozbawiona 
już małżonka, traci swego jedynego Syna. 
Aby uchwycić to aluzyjne odniesienie, de-
cydująca jest analiza równoległej dekla-
racji Jezusa: „Niewiasto, oto syn Twój [...] 
oto Matka twoja”. Nie są to formuły adop-
cyjne, jak przypuszczali niektórzy uczeni, 
ponieważ nie stosują się do schematu 
prawnego znanego z innych źródeł: „Tyś 
synem moim” (Ps 2,7). Jest to natomiast 
formuła objawienia podobna do słynnego 
zwrotu Jana Chrzciciela użytego wobec 
Jezusa: „Oto Baranek Boży” (J 1,29). Nie 
mamy więc do czynienia ze zwyczajnym 
publicznym aktem testamentowym, któ-
rego znaczenie można by opisać w zda-
niu: „Zostawiam moją matkę pod twoją 
opieką, abyś mógł się nią opiekować”. Za-
miast tego mamy do czynienia z uroczy-
stym słowem, które odsłania tajemnicę 
i ostateczne znaczenie danej osoby. To 
odsłonięcie zostaje wprowadzone w obu 
przypadkach, zarówno syna, jak i Matki, za 
pomocą greckiego czasownika ide, które 
oznacza „patrz, zobacz”, i może mieć rów-
nież wartość „oto” (po grecku idou), ale 
jest silniejsze i wyraźniej wskazujące pod-
miot. Pierwsze „objawienie” skierowane 
jest do Maryi, wezwanej dziwnym „Nie-
wiasto”. Termin ten, zwyczajowo używany 
w świecie żydowskim i greckim – a także 
przez Jezusa – w stosunku do kobiet (Ka-
nanejka z Tyru i Sydonu, Samarytanka, ko-
bieta uzdrowiona w szabat, cudzołożnica, 
Maria z Magdali), wydawałby się nieco eks-
trawagancki, gdyby użyć go w stosunku do 
własnej matki, jednakże, jak już widzieli- R. van der Weyden, R. van der Weyden, Chrystus z Maryją i JanemChrystus z Maryją i Janem, ok. 1460 r., ok. 1460 r.

śmy, w Kanie Galilejskiej, na początku swo-
jej misji, Jezus zwracał się do Maryi tym 
samym słowem: „Czyż to moja lub Twoja 
sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła 
godzina moja”. Godzina, jak wiadomo, jest 
momentem krzyża i chwały, którą prze-
żywa teraz Chrystus i jest elementem łą-
czącym naszą scenę z epizodem z Kany 
Galilejskiej. Uroczysty tytuł „Niewiasta” 
może nawiązywać do „niewiasty” stoją-
cej u zarania historii ludzkości i do słyn-
nego fragmentu z Księgi Rodzaju: „Wpro-
wadzam nieprzyjaźń między ciebie [węża] 
a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje 
a potomstwo jej. [...] Mężczyzna dał swo-
jej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką 
wszystkich żyjących”. Pierwsza kobieta 
była początkiem i matką całej ludzkości; 
teraz Maryja staje się początkiem i Matką 
wszystkich wierzących w Jej Syna. Z tej ra-
cji w drugiej deklaracji umierający Jezus 
przedstawia ukochanemu uczniowi, sym-
bolowi wierzących, jego duchową Matkę: 
„Oto Matka twoja”. Gdy Maryja i uczeń 
opuszczają Kalwarię ewangelista pozosta-
wia jeszcze wskazówkę dotyczącą dwojga 
bohaterów: uczeń „bierze do siebie” Ma-
ryję. Można to rozumieć, że ukochany 
uczeń zabrał Maryję do swojego domu. Ale 
jeśli zdecydujemy się widzieć w słowach Je-
zusa skierowanych do Jego Matki i ucznia 
objawienie ich misji i jeśli będziemy pa-
miętać o symbolicznych odniesieniach tak 
częstych w czwartej Ewangelii, zobaczymy, 
że sformułowanie zamykające scenę Kal-
warii ma jeszcze jeden oddźwięk: Maryja 
i uczeń nie tyle będą mieli to samo miejsce 
zamieszkania, ile będą pozostawać w ko-
munii wiary i miłości, tak jak chrześcija-
nin, który przyjmuje Kościół za matkę i żyje 
z nim w głębokiej jedności.

* W opracowaniach korzystam m.in. z: G. Ravasi, Siedem 
słów Jezusa na krzyżu, Kraków 2020.  
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1313 marca marca  – – II II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUNIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za †† rodziców Józefa i Elfrydę Bienia, †† z rodzin Bienia i Wrożyna
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie dla 
Anety z okazji 30. rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – chrzest: Michalina Piętka
 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – za † Wiesława w 1. rocznicę śmierci, †† Wiesławę, Zofię, Ignacego, 

Edwarda, Urszulę, †† z rodzin Górskich, Olejniczaków i Jędrzejaków

14 marca 14 marca – poniedziałek
 18.00 – za †† Marię i Henryka Pola, †† rodziców z obu stron oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

15 marca 15 marca – wtorek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Teresy z okazji 70. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

16 marca 16 marca – środa
 7.00 – za † Jacka Kęsego oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17 marca 17 marca – czwartek
 18.00 – za † Tomasza Mickiewicza, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

18 marca 18 marca – piątek
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – za † Rudolfa Skóra, †† rodziców, †† teściów, †† rodzeństwo z obu 

stron, †† szwagierki i szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19 marca 19 marca – sobota — Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi PannyUroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Józefa o błogosła-

wieństwo Boże, zdrowie i wszelkie łaski dla wszystkich pracujących 
i pomagających przy naszym kościele i obiektach parafialnych oraz za 
rzemieślników naszej parafii

 13.00 – chrzest: Piotr Czech

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Bardzo gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwie Gorzkich żali – w naszym ko-
ściele rozpoczyna się ono o godz. 17.15, a kazania pasyjne głosi ks. Paweł Knop, 
wikariusz parafii w Leśnicy.

 ▪ Trwa «Nowenna niedziel» – dzisiaj czwarta z kolei – zachęcając do owocnego 
przeżycia Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej. Załącznik do niniejszego Infor-
matora jest okazją do przypomnienia kolejnej karty historii diecezji i czerpania  
inspiracji na przyszłość. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.15 odbędzie się spotkanie kandydatów do grona mi-
nistrantów.
Po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowa-
niem dla młodzieży z klas ósmych.

 ▪ W piątek serdecznie zachęcam do udziału w Drodze krzyżowej, która w naszym 
kościele rozpoczyna się o godz. 17.15. 

 ▪ Z całego serca dziękuję za pomoc w zorganizowaniu pobytu uchodźców z Ukrainy, 
a jeśli ktoś chciałby ich wesprzeć, może złożyć ofiarę do koszyka z tyłu kościoła.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; tak też będzie 
w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

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 † żonę, mamę i babcię Magdalenę Badura, †† z pokrewieństwa 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2020 marca marca  – – III III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUNIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za † mamę Krystynę Strancich w 4. rocznicę śmierci, † ojca Marcina 

oraz †† ich rodziców z obu stron
 10.30 – za †† rodziców Hildegardę i Józefa Niestrój, † męża Ryszarda Skórę 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  – chrzest: Cezary Józef Czok
 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – za † mamę Różę Gawron w 1. rocznicę śmierci, † tatę Rudolfa oraz 

†† z pokrewieństwa
  – modlitwa za roczne dziecko: Nadia Bogdan


