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Tegoroczne rozważania wielkanocne 
poświęcamy (poza ostatnim, związa-
nym z uroczystością Pierwszej Komu-
nii Świętej) słowom i spotkaniom Zmar-
twychwstałego Pana. Z pewnością 
może zastanawiać fakt, że na kartach 
Ewangelii nie ma ani jednego zdania na 
temat spotkania Maryi i Jezusa – Matki 
i Syna. To milczenie nie znaczy jednak, 
że po zmartwychwstaniu Chrystus nie 
ukazał się Maryi, ale zachęca nas ra-
czej do refleksji nad przyczynami, dla 
których Ewangeliści dokonali takiego 
właśnie wyboru. Być może uczynili tak 
dlatego, że tego rodzaju świadectwo 
mogłoby zostać uznane za zbyt mało 
obiektywne, a zatem niewiarygodne. 
Ewangelie poza tym przytaczają tylko 
kilka epizodów, w których zmartwych-
wstały Jezus się ukazuje, nie dają zaś 
kompletnego opisu tego, co wydarzyło 
się podczas 40 dni po Wielkanocy. Św. 
Paweł na przykład wspomina o uka-
zaniu się Chrystusa „więcej niż pięciu-
set braciom jednocześnie”, co też nie 
zostało zapisane przez Ewangelistów, 
choć musiało być faktem znanym. Po-
mimo milczenia autorów natchnio-
nych, wczesna tradycja chrześcijańska 
wyraża przekonanie, że po Zmartwych-
wstaniu Jezus ukazał się także swojej 

Matce. Bo przecież dlaczego Najświętsza Ma-
ryja Panna, obecna w pierwszej wspólnocie 
uczniów (o czym czytamy w Dziejach Apostol-
skich), miałaby być wyłączona z grona tych, 
którzy spotkali Jej Boskiego Syna wskrzeszo-
nego z martwych? Istnieją natomiast wszel-
kie powody, by przypuszczać, iż Matka była 
pierwszą osobą, której zmartwychwstały Je-
zus się ukazał. Nieobecność Maryi w grupie ko-
biet, które o świcie poszły do grobu, mogłaby 

wskazywać na to, że spotkała Ona Jezusa 
już wcześniej. Ten wniosek mógłby znaleźć 
potwierdzenie również w fakcie, że pierw-
szymi świadkami zmartwychwstania, 
zgodnie z wolą Jezusa, były kobiety, które 
wiernie stały pod Jego krzyżem, a więc wy-
kazały większą wytrwałość w wierze. Se-
duliusz, autor z V w., twierdzi, że Chrystus 
ukazał się w blasku zmartwychwstałego 
życia przede wszystkim swojej Matce: 
„Istotnie, Ta, która poprzez zwiastowa-
nie stała się Jego drogą do świata, była 
powołana, by szerzyć cudowną nowinę 
o zmartwychwstaniu i głosić Jego przyjście 
w chwale”. Na potwierdzenie tego w okre-
sie wielkanocnym wspólnota chrześcijań-
ska zwraca się do Matki Pana z wezwa-
niem do radości: „Regina Caeli, laetare. 
Alleluia!” – „Wesel się, Królowo Nieba! Al-
leluja!”. Hymn ten używany już w XII w., 
a czasem przypisywany Grzegorzowi Wiel-
kiemu (zm. 604 r.), wspomina w ten spo-
sób radość Maryi ze zmartwychwstałego 
Jezusa, nawiązując do wyrażenia „ciesz 
się”, skierowanego do Niej przez anioła 
w momencie zwiastowania, aby stała się 
„przyczyną radości” dla wszystkich ludzi. 
Wydarzenie spotkania Zmartwychwsta-
łego Pana z Matką upamiętnia też m.in. 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Oliwia Koncewicz ze Zdzieszowic i Łukasz Kowalczyk 
z Opola-Czarnowąs — zapowiedź III; Klaudia Kołaczkiewicz ze Zdzieszowic i Se-
bastian Pierskała z Jasionej — zapowiedź II; Magdalena Nowicka ze Zdzieszowic 
i Patryk Oremek ze Zdzieszowic — zapowiedź II. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; takie przeznaczenie ofiar 
będzie też za tydzień. Serdecznie dziękuję za życzliwość i ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Teresę 
Grabińską, lat 72, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpo-
czynek racz Jej dać Panie...

Zmartwychwstały Pan spotyka swoją Matkę? –Zmartwychwstały Pan spotyka swoją Matkę? –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ____________________ ____________________
kaplica Najświętszego Sakramentu w Ba-
zylice Grobu Pańskiego. Co ciekawe, rów-
nież wielu świętych w swoich pismach po-
twierdza ten fakt niezwykłego spotkania 
dwóch sobie najbliższych Osób. Przykła-
dem może być Sprawozdanie Duchowe św. 
Teresy od Jezusa z 1571 r. lub wizje św. Bry-
gidy Szwedzkiej (zm. 1373 r.) czy bł. Anny 
Katarzyny Emmerich (zm. 1824 r.). Oczy-
wiście, można w tym miejscu przywołać 
także barwne opisy ewangelii apokryficz-
nych, które – choć często przesiąknięte le-
gendami – powstały z pobożności ludowej 
i próbowały poszerzać horyzonty, stawia-
jąc Zmartwychwstałego Jezusa na drodze 
licznych postaci ewangelicznych, poczy-
nając właśnie od Jego Matki, Maryi. I tak 
w Ewangelii Gamaliela, koptyjskim dziele 
z V wieku, Jezus pociesza Maryję: „Wylałaś 
dość łez. Ten, który został ukrzyżowany, 
żyje i rozmawia z Tobą i teraz przyobleka 
Cię w niebiańską purpurę”. Maryja odpo-
wiada na to: „Zatem zmartwychwstałeś, 
mój Panie i mój Synu? Szczęśliwe zmar-
twychwstanie!”. Przyklęka, by Go ucało-
wać i przyjąć Jego błogosławieństwo wraz 
z misją „udania się do braci i niesienia wia-
domości i szczęśliwego orędzia o Jego po-
wstaniu z martwych”. R. van der Weyden, R. van der Weyden, Tryptyk z MirafloresTryptyk z Miraflores (fragment), 1440 r. (fragment), 1440 r.
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2222 maja maja  – VI – VI Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna
 8.00 – za †† rodziców Annę i Jerzego Noglik oraz Jadwigę i Stefana Gidel 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za †† rodziców Johanna i Hildegardę Knopp, † siostrę Johannę  

Grochla, † szwagra Jana, †† z pokrewieństwa Knopp i Lipok oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † żonę i mamę Brygidę Cieślak oraz † Małgorzatę i † Mirosława

23 maja 23 maja – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † męża Helmuta Blautzika w 11. rocznicę śmierci, † syna Marcina 

Blaucika w 8. rocznicę śmierci, † synową Wiolettę Blaucik, †† rodzi-
ców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące  

24 maja 24 maja – wtorek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † męża i ojca Norberta Kowolika w 6. rocznicę śmierci, †† z po-

krewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

25 maja 25 maja – środa
 7.00 – za †† rodziców Otylię i Józefa Kalisz, †† braci Maksymiliana i Ernsta, 

† siostrę Erykę, † szwagierkę Marię i † szwagra Henryka oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

 17.30 – nabożeństwo majowe [przy Kaplicy Trzech Braci!?]

26 maja 26 maja – czwartek — wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za wszystkie mamy z naszej parafii z prośbą o Boże błogosławień-

stwo dla nich, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

27 maja 27 maja – piątek 
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † męża Władysława Matwijewskiego w 9. rocznicę śmierci, 

†† rodziców Zofię i Wilhelma Kurpiela, †† teściów Stefanię i Jana 
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Serdecznie zapraszam do udziału w codziennych nabożeństwach majowych, które 
w naszym kościele są sprawowane o godz. 17.30.

 ▪ 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 przypada Dzień Matki. Gorąco zachęcam – zwłaszcza wszystkie dzieci 
– o włączenie się w modlitwę podczas nabożeństwa majowego oraz podczas Mszy 
św. szkolnej o godz. 18.00. Dla dzieci będzie to okazja do ofiarowania swoim ma-
mom szczególnego daru – modlitwy zgodnie z intencją mszalną.

 ▪ W piątek o godz. 18.45 na plebanii odbędzie się posiedzenie Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej. W programie m.in. bieżące sprawy duszpasterskie oraz ustale-
nie trasy procesji Bożego Ciała.

 ▪ Ponawiam zaproszenie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP na „Modlitwę o ka-
nonizację bł. Edmunda Bojanowskiego w 150. rocznicę jego śmierci, która odbę-
dzie się na Jasnej Górze dnia 25 czerwca br. w godz. od 11.00 do 16.00. Zaintere-
sowanych wyjazdem proszę o kontakt z siostrami w Zdzieszowicach.

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

28 maja 28 maja – sobota 
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 –za † żonę Elżbietę Michalską-Wilk w 3. rocznicę śmierci, † Barbarę 

Wilk, †† rodziców Jana i Ewę oraz †† z pokrewieństwa

2929 maja maja  – – NiedzielaNiedziela  – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO– UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Artura z okazji 50. 
rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † ojca Jana Kachnowicza w 25. rocznicę śmierci, † mamę Leoka-
dię, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

  – modlitwa za roczne dziecko: Zuzanna Langer
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Krystynę Chruścicką w 1. rocznicę śmierci


