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Podobnie jak w czasie Wielkiego Postu 
podejmowaliśmy refleksje o ostatnich 
słowach Pana Jezusa, które wypowie-
dział na krzyżu, tak w czasie wielkanoc-
nym proponuję rozważania o pierwszych 
Jego słowach po zmartwychwstaniu. 
Mimo bogactwa tradycji przekazanej nam 
przez ewangelistów, dzisiaj rozpoczniemy 
od przesłania liturgii, która od najdaw-
niejszych czasów w dniu Wielkanocy roz-
poczyna się słowami: „Resurrexi et adhuc 
tecum sum – Zmartwychwstałem i za-
wsze jestem z Tobą; położyłeś na mnie 
swą rękę”. Jak mówił papież Benedykt XVI 

w Wigilię Paschalną 2007 r., według litur-
gii są to pierwsze słowa skierowane przez 
Syna do Ojca po zmartwychwstaniu, po po-
wrocie z nocy śmierci do świata żyjących. 
Ręka Ojca podtrzymała Go także w ową 
noc, i dzięki temu mógł On się podnieść, po-
wstać z martwych. Słowa te zaczerpnięte są 
z Psalmu 139 i w nim pierwotnie mają inne 
znaczenie. Psalm jest pieśnią wyrażającą za-
chwyt nad wszechmocą i wszechobecno-
ścią Boga, pieśnią wyrażającą ufność w tego 
Boga, który nigdy nie wypuszcza nas ze swo-
ich rąk. A Jego ręce to dobre ręce. Modlący 
się człowiek wyobraża sobie podróż przez 

wszystkie sfery wszechświata – co go tam 
spotka? „Gdy wstąpię do nieba, tam je-
steś; jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu po-
łożę. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, za-
mieszkał na krańcu morza, tam również 
Twa ręka będzie mnie wiodła, i podtrzyma 
mnie Twoja prawica. Jeśli powiem: «Niech 
mnie przynajmniej ciemności okryją (…)» 
nawet ciemność nie będzie ciemna dla Cie-
bie (…) [mrok jest dla Ciebie jak światło]”.
W dniu Wielkanocy Kościół mówi nam: Je-
zus Chrystus odbył dla nas tę podróż przez 
sfery wszechświata. W Liście do Efezjan 
czytamy, że On zstąpił do niższych części 
ziemi. Ten, który zstąpił, jest Tym, który 
wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby 
wszystko napełnić. I tak wizja z Psalmu 
stała się rzeczywistością. W nieprzenik-
nione mroki śmierci On wszedł jako światło 
– noc stała się jasna jak dzień, a ciemność 
przemieniła się w światło. Dlatego Kościół 
ma słuszny powód, by uznać słowa dzięk-
czynienia i ufności za słowa Zmartwych-
wstałego skierowane do Ojca: „Tak, odby-
łem podróż do największych głębin ziemi, 
w otchłań śmierci, i wniosłem światło; a te-
raz zmartwychwstałem i na zawsze jestem 
w Twoich rękach”. Lecz te słowa Zmar- Fra Angelico, Fra Angelico, Zmartwychwstały wysławiany w niebieZmartwychwstały wysławiany w niebie, XV w. , XV w. 

twychwstałego do Ojca są także słowami, 
jakie Pan kieruje do nas: „Zmartwych-
wstałem i teraz zawsze jestem z tobą” 
– mówi do każdego z nas. Moja ręka cię 
podtrzymuje. Gdybyś gdziekolwiek miał 
upaść, upadniesz w moje ręce. Jestem na-
wet u bram śmierci. Tam gdzie już nikt nie 
może ci towarzyszyć i gdzie ty nie możesz 
niczego zabrać, tam Ja na ciebie czekam 
i dla ciebie przemieniam mroki w światło.
Nie znamy rzeczywistości śmierci i dlatego 
możemy sobie wyobrazić ten proces prze-
zwyciężenia śmierci jedynie za pośrednic-
twem obrazów, które zawsze pozostają 
niezbyt trafne. Pomimo całej swej niedo-
skonałości pomagają nam wszakże zrozu-
mieć coś z tajemnicy. Gdy liturgia mówi 
o zstąpieniu Jezusa w noc śmierci, posłu-
guje się słowami Psalmu 24: „Bramy, pod-
nieście swe szczyty i unieście się, prastare 
podwoje”. Brama śmierci jest zamknięta, 
nikt zza niej nie może powrócić, nie ma 
klucza. Chrystus jednak posiada ten klucz. 
Jego krzyż, radykalizm Jego miłości są klu-
czem otwierającym tę bramę. Miłość Tego, 
który będąc Bogiem, stał się człowiekiem, 
aby mógł umrzeć – ta miłość miłość jest sil-
niejsza od śmierci. 

 ▪ W piątek bp Paweł Stobrawa udzieli podczas Mszy św. o godz. 16.00 sakramentu 
bierzmowania młodzieży z parafii: Jasiona, Rozwadza i Zalesie Śląskie.

 ▪ Gorąco dziękuję za ogromną życzliwość oraz pomoc w przygotowaniu i prze-
życiu Triduum Paschalnego, zwłaszcza za wykonanie Bożego Grobu, ciemnicy 
i wielu prac porządkowych.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Justyna Rędziniak z Rybnika i Dariusz Ściebura ze Zdzie-
szowic (aktualnie z Rybnika) — zapowiedź II.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; tak też będzie ju-
tro, a w przyszłą niedzielę kolekta będzie przekazana Caritas Diecezji Opolskiej. 
„Bóg zapłać” za ofiary.

„Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą” –„Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą” –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ____________________ ____________________

Wszystkim Drogim  Wszystkim Drogim  
Parafianom i Gościom  Parafianom i Gościom  

życzę przeżycia bliskości  życzę przeżycia bliskości  
Zmartwychwstałego Pana  Zmartwychwstałego Pana  

oraz zdrowia i obfitych  oraz zdrowia i obfitych  
w radość, nadzieję i pokój świąt. w radość, nadzieję i pokój świąt. 



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

1717 kwietnia kwietnia  – – Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
 6.30 – Msza św. z procesją rezurekcyjną w intencji Parafian
 10.30 – za † Różę Marię Jacheć w 15. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † żonę i mamę Helenę Borecką z okazji ziemskich urodzin, † jej 

siostrę Irenę oraz †† rodziców z obu stron

18 kwietnia18 kwietnia  –– Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy 
 8.00 – za † żonę, mamę i babcię Janinę Ignatowicz w 2. rocznicę śmierci, 

†† z rodzin Ignatowicz i Garbolińskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za †† rodziców Jadwigę i Eugeniusza Skóra, †† dziadków Gertrudę 

i Leona Kopton oraz Stanisławę i Stanisława Skóra, † babcię Anto-
ninę Szewczuk i †† z pokrewieństwa

 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Krystyny i Joachima 
oraz o opiekę Bożą w rodzinach ich dzieci

19 kwietnia 19 kwietnia – Wtorek w Oktawie WielkanocyWtorek w Oktawie Wielkanocy
 15.00 – chrzest: Olivier Wilk
 18.00 – za † męża i ojca Stanisława Jusiela w 2. rocznicę śmierci, †† teściów  

Stefanię i Bronisława, †† rodziców Władysławę i Jana Bulskich, 
†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

20 kwietnia 20 kwietnia – Środa w Oktawie WielkanocyŚroda w Oktawie Wielkanocy
 7.00 – za † Gabrielę Maciak

21 kwietnia 21 kwietnia – Czwartek w Oktawie WielkanocyCzwartek w Oktawie Wielkanocy
 17.15 – nabożeństwo Drogi światła 
 18.00 – za †† rodziców Annę i Stanisława Wodo oraz Mariannę i Józefa 

Mielczarek, † syna Macieja

22 kwietnia 22 kwietnia – Piątek w Oktawie WielkanocyPiątek w Oktawie Wielkanocy
 16.00 – MSZA ŚW. Z UDZIELANIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Klaudii i Krzysztofa 
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą w całej rodzinie

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – największą uroczy-
stość w roku kościelnym, rozpoczynającą okres wielkanocny w liturgii. 
Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę Wielkanocy i obcho-
dzi się je jako uroczystości Pańskie. Z tego powodu w piątek w oktawie Wielkanocy 
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa. 
Dzisiaj serdecznie zapraszam na Nieszpory w naszym kościele o godz. 17.30.

 ▪ Poniedziałek Wielkanocny obchodzimy zwyczajowo jako drugi dzień świąt wiel-
kanocnych. Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym, ale nie będzie 
Nieszporów. 

 ▪ W czwartek o godz. 17.15 gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwie wielka-
nocnym Drogi światła (Via Lucis).

 ▪ Również w czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Po Mszy św. o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowa-
niem dla młodzieży z klas ponadpodstawowych.

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

23 kwietnia 23 kwietnia – Sobota w Oktawie WielkanocySobota w Oktawie Wielkanocy 
 8.00 – za † o. Rolanda Klose SVD w 1. rocznicę śmierci
 11.00 – chrzest: Alicja Šulek
 18.00 –za † męża Ryszarda Filusz, † brata Romana, † kuzyna Wincentego, 

†† rodziców i †† teściów, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

2424 kwietnia kwietnia  – II – II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia BożegoNiedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
 8.00 – za †† rodziców Agnieszkę i Kazimierza Bukowińskich oraz †† z po-

krewieństwa z obu stron
 10.30 – za † mamę Otylię Prysak, †† chrzestnych z obu stron oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące
  – chrzest: Zuzanna Kubis
 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 oka-
zji urodzin oraz o opiekę Bożą w całej rodzinie


