
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: 
„Pójdziemy do domu Pana”.

Już stoją nasze stopy 
w twoich bramach, Jeruzalem.

Jeruzalem, wzniesione jak miasto 
gęsto i ściśle zabudowane.

Do niego wstępują pokolenia, pokolenia 
Pańskie,

aby zgodnie z prawem Izraela 
wielbić imię Pana.

Tam ustawiono trony sędziowskie, 
trony domu Dawida.

Proście o pokój dla Jeruzalem: 
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, 

a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na moich braci i przyjaciół 

będę wołał : „Pokój z tobą!”
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, 

modlę się o dobro dla ciebie.
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Parafialna pielgrzymka do ziemskiej ojczy-
zny Jezusa skłania mnie do podjęcia te-
matu, który może pomóc w ożywieniu pra-
gnienia chodzenia śladami naszego Pana 
– chodzi o Jego i naszą modlitwę. Wiemy 
z przekazu Ewangelii, że Jezus nauczył nas 
jednej modlitwy – „Ojcze nasz”, wiemy też, 
jak się modlił w czasie Ostatniej Wiecze-
rzy (św. Jan zawarł to w kilku rozdziałach 
swojej Ewangelii), znamy modlitwę Jezusa 
w Ogrojcu oraz tę na krzyżu. Ale jednego 
możemy również być pewni, że Jezus–czło-
wiek uczył się modlitwy przy pomocy psal-
mów, a potem często się nimi modlił, aż 
po ten, który zaczął odmawiać na krzyżu 

(Ps 22). Rozumieli to pierwsi chrześcija-
nie, a za nimi Ojcowie Kościoła i tak jest 
do dziś. Już św. Paweł pisał do Efezjan i Ko-
losan: „Przemawiajcie do siebie wzajemnie 
w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych 
ducha, śpiewając i wysławiając Pana w wa-
szych sercach”. Papież Paweł VI, w doku-
mencie wprowadzającym Liturgię Godzin, 
apelował, „by Pismo Święte stało się rze-
czywiście głównym źródłem każdej mo-
dlitwy chrześcijańskiej. Zwłaszcza jest rze-
czą konieczną, ażeby Lud Boży umiłował 
na nowo modlitwę psalmów, która nie-
ustannie kontynuuje i przepowiada Boże 
działanie w historii zbawienia. Stanie się to 

osiągalne, gdy głębsze zrozumienie psalmów, 
będzie rozwijało się gorliwiej u duchowień-
stwa, a przez odpowiednią katechezę zosta-
nie przekazane wszystkim wiernym”. 
Warto więc zakosztować tej głębi emo-
cji, obrazów i idei zawartych w psalmach… 
Dziś proponuję się zatrzymać przy Psalmie 
122 – nie jest on jakiś najważniejszy, jed-
nak w tych dniach, w kontekście przeżywa-
nej pielgrzymki, jest mi szczególnie bliski. 
Należy on do grupy nazywanej przez bibli-
stów „psalmami wstępowań” (z łac. „gradu-
alnymi”). Istnieje wiele interpretacji tej na-
zwy, ale bardzo prawdopodobne wydaje się 
ich powiązanie z liturgią żydowskich świąt 
pielgrzymkowych – a może śpiewał go już 
dwunastoletni Jezus idący do Jerozolimy?! 
Psalm ten jest hymnem na cześć Jerozolimy, 
której centrum stanowiła Świątynia. Na sa-
mym początku połączone są ze sobą dwa wy-
darzenia przeżywane przez wiernego: dzień, 
w którym przyjął zaproszenie, by „pójść do 
domu Pana” (oczekiwanie też jest piękne!), 
i radosne przybycie do „bram” Jeruzalem. 
Jest to miasto „gęsto i ściśle zabudowane” 
— symbol bezpieczeństwa i trwałości. Wierni 
zdążają tam, aby w miejscu ustanowionym 
przez „prawo Izraela” jako jedyne prawo-
wite i doskonałe sanktuarium „wielbić imię 
Pana”. W Jeruzalem znajdujemy jeszcze je-
den istotny znak obecności Boga w Izraelu: 
są to „trony domu Dawida”, co oznacza, że 
rządzi dynastia Dawidowa, która wyda na 
świat Mesjasza. „Trony domu Dawida” na-
zywane są też „tronami sędziowskimi”, po-
nieważ król był zarazem najwyższym sędzią. 
Tak więc Jeruzalem, stolica polityczna, była 
również siedzibą najwyższego wymiaru spra-
wiedliwości, gdzie spory były rozstrzygane 
w sposób ostateczny – pielgrzymi żydowscy 
wracali do swoich wiosek bardziej sprawie-

dliwi i pogodzeni. Psalm przedstawia za-
tem idealny obraz świętego miasta i jego 
roli zarówno religijnej, jak i społecznej, 
pokazując, że komunia z Bogiem musi 
rodzić wzajemną komunię braci. Rytm 
końcowych wersów wyznacza hebraj-
skie słowo „szalom – pokój”, od którego, 
zgodnie z tradycją, pochodzi nazwa świę-
tego miasta Jerushalajim, interpreto-
wana jako „miasto pokoju”. Słowo sza-
lom nawiązuje do pokoju mesjańskiego, 
oznaczającego radość, pomyślność, do-
bro i obfitość. Kiedy pielgrzym żegna się 
na koniec ze świątynią, „domem Pana, 
Boga naszego”, do słowa pokój dodaje 
„dobro”: „modlę się o dobro dla ciebie”. 
Jakież to podobne do franciszkańskiego  
pozdrowienia: „Pokój i dobro”! 

P s a l m  1 2 2

James Tissot, W drodze do Jerozolimy, XIX w.

Ju ż stoją nasze stopy w twoich bramach, Jeruzalem.



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

19 lutego – VII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Lidii i Zygfryda z oka-
zji 35. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Teresy z okazji 65. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża Józefa Pamułę, †† rodziców Waleskę i Karola Pluta, †† te-

ściów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

20 lutego – poniedziałek
 18.00 – za † Henryka Kuder w 2. rocznicę śmierci, †† z rodziny Kuder i Piero-

nek oraz dusze w czyśćcu cierpiące

21 lutego – wtorek
 18.00 – za † ojca Antoniego w 4. rocznicę śmierci

22 lutego – środa — święto Katedry św. Piotra, Apostoła
 7.00 – w intencji Parafian

23 lutego – czwartek — wspomnienie św. Polikarpa, Biskupa i męczennika
 18.00 – za †† rodziców Matyldę i Antoniego Skóra, †† rodzeństwo oraz 

†† z pokrewieństwa 

24 lutego – piątek 
 18.00 – za † męża Jerzego Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana, † ojca Wal-

tera Truch, † jego wnuka Dawida. †† dziadków z obu stron oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

25 lutego – sobota 
 18.00 – za † matkę Annę w kolejną rocznicę śmierci, † ojca Jerzego, † brata 

Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

26 lutego – VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za †† rodziców Teklę i Wilhelma Wołowskich oraz Mari i Jerzego 

Szulc, † brata Stefana i †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Z racji trwającej parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej w najbliższym tygodniu 
kancelaria parafialna będzie nieczynna. Ks. Prałatowi Antoniemu z serca dziękuję 
za podjęcie się zastępstwa i życzę radosnych spotkań „wśród swoich”, a Parafia-
nom „oddechu” wzbogaconego pięknymi wspomnieniami. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę (22 lutego) na spotkanie z mgr. Se-
bastianem Malkuszem, które odbędzie się po wieczornej Mszy św. w domu ka-
techetycznym przy kościele św. Antoniego. Temat spotkania: „Wprowadzenie do 
Starego i Nowego Testamentu”.

 ▪ Zgodnie z sugestią Biskupa Opolskiego, odpowiadając na apel Komendanta Głów-
nego Policji o pomoc w rozpropagowaniu kampanii informacyjnej na temat uru-
chomienia aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, uprzejmie komuni-
kuję o tej inicjatywie, która umożliwia m.in. obywatelom wskazanie przez Internet 
miejsca zagrażającego bezpieczeństwu lub będącego lokalizacją zjawisk o charak-
terze przestępczym (plakat w gablotce).

 ▪ Międzydiecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje kurs liturgiczny dla operatorów 
sprzętu audiowizualnego w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Ko-
minka 1A) w trzy soboty Wielkiego Postu: 11, 18 i 25 marca 2017 r., w godz. od 
10.00 do 15.00. Zgłoszenia przyjmowane są w Kurii Diecezjalnej w Opolu do 28 lu-
tego: tel. 77 44 32 130; wd@diecezja.opole.pl. Wymagane jest pisemne podanie, 
2 fotografie oraz opinia proboszcza lub innego kapłana. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; podobnie będzie 
w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Kamilę 
Bazyluk, lat 91, z ul. Katowickiej (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczy-
nek racz Jej dać Panie... 

 10.30 – za † syna Henryka Miedza w 1. rocznicę śmierci, † męża Szymona, 
†† teściów, †† rodziców Emmę i Antoniego Majnusz, †† dwóch braci 
Franciszka i Teodora oraz †† z pokrewieństwa

  – chrzest: Oliwia Piksa, Maciej Siebler
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Ryszarda z okazji 50. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

Paraf 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 : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


