
Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość  
została odpuszczona,

a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,

a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Gdy milczałem, wysychały me kości 

wśród codziennych moich jęków.
Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, 

z sił opadłem jak w czas letniej spiekoty.
Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy.

Rzekłem: "Wyznaję mą nieprawość Panu",
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny,
gdy znajdzie się w potrzebie.

Choćby nawet wezbrały wody,
fale go nie dosięgną.

Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku
i dasz mi radość mego ocalenia.

„Będę cię uczył i wskażę drogę, którą pójdziesz,
mój wzrok będzie czuwał nad tobą.

Ale nie bądź jak muł i koń bez rozumu,
można je okiełznać tylko wędzidłem,

inaczej nie podejdą do ciebie”.
Liczne są cierpienia grzesznika,
ufających Panu łaska ogarnia.

Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!.
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Kontynuując myśl z poprzedniej niedzieli 
i mając na względzie zbliżający się okres 
Wielkiego Postu oraz tzw. czterdziestogo-
dzinną adorację, zapraszam do rozważe-
nia kolejnego psalmu. Już jego pierwsze 
słowa pozwalają zrozumieć, dlaczego tra-
dycja chrześcijańska włączyła go do zbioru 
siedmiu Psalmów pokutnych. Modlący się 
opisuje przede wszystkim, jak bolesny był 
stan jego sumienia, kiedy to „milczał”, bo 
wiele zawinił i nie miał odwagi wyznać 
Bogu swych grzechów. Doznawał wówczas 

straszliwej wewnętrznej udręki, którą opi-
sał w przejmujących słowach. Grzesznik 
czuł nad sobą rękę Boską i był świadomy, 
że Bóg nie pozostaje obojętny wobec zła 
popełnionego przez Jego stworzenie, 
ponieważ jest stróżem sprawiedliwości 
i prawdy. Nie mogąc się już dłużej opierać, 
grzesznik postanowił wyznać swą winę. 
To tylko kilka słów, ale płyną one z głębi 
sumienia. Bóg odpowiada na nie natych-
miast wspaniałomyślnym przebaczeniem. 
Tak więc przed «każdym wiernym», który 
okazał skruchę i otrzymał przebaczenie, 
otwiera się wizja bezpieczeństwa, ufności 
i pokoju, pomimo trudnych doświadczeń 
życiowych. Czas trwogi może jeszcze po-
wrócić, ale strach nie dosięgnie człowieka 

wiernego, ponieważ Pan zaprowadzi go 
w bezpieczne miejsce. W tym momencie 
odzywa się Pan i obiecuje, że poprowadzi 
nawróconego już grzesznika. Nie wystar-
czy bowiem, że został oczyszczony; trzeba, 
by szedł właściwą drogą. Wezwanie prze-
nika troska ze szczyptą ironii, zawartej 
w sugestywnym porównaniu z mułem i ko-
niem, symbolizującymi upór. Prawdziwa 
mądrość prowadzi bowiem do nawróce-
nia, do odrzucenia przewrotności i po-
zwala cieszyć się pokojem, który rodzi się  
z wyzwolenia i uzyskania przebaczenia.
Warto wspomnieć sobie słowa psalmu 
przy sakramencie pojednania, gdy do-
świadczając poczucia grzechu, możemy 
przeżyć radość, płynącą z przebaczenia.

– 17.00 – dzieci z rodzicami
– 17.30 – nabożeństwo eucharystyczne

 ▪ W środę rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu. Msze św. w Środę Popielcową z ob-
rzędem posypania popiołem będą celebrowane o godz. 7.00 i 18.00. W tym dniu 
wiernych obowiązuje post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy (wstrzemięźliwość 
od potraw mięsnych obowiązuje wiernych od 14. roku życia, bez górnej granicy 
wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje wiernych od 18. do 60. roku życia; 
obowiązek ten nie dotyczy chorych). Przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych  
w całym Wielkim Poście do powstrzymania się od udziału w zabawach. 
Parafialne rekolekcje wielkopostne będziemy przeżywać od 6 do 9 kwietnia br.; 
rekolekcjonistą będzie ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, dyrektor Instytutu Nauk 
o Rodzinie, kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej UO.
Zapraszam na tradycyjne nabożeństwa Drogi krzyżowej (w piątki o godz. 17.15) 
i Gorzkich żali z kazaniami pasyjnymi, które będzie głosił ks. wikariusz z parafii 
św. Antoniego (w niedziele o godz. 17.15). 

 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś w przyszłą nie-

dzielę kolekta będzie przekazana Kurii Diecezjalnej w Opolu. „Bóg zapłać”.
 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Włady-

sława Cwynara, lat 66, z ul. Słowackiego (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny 
odpoczynek racz Mu dać Panie... 

Psalm 32

James Tissot, Czytający Jezus w synagodze, XIX w.

Psalm 32 – ciąg dalszy  ____________________________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

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

Szulc, † brata Stefana i †† z pokrewieństwa
 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

27 lutego – poniedziałek
 10.00 – w intencji Parafian 
 10.45 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za † matkę Marię Slominski, poległego ojca Franciszka, † ks. misjona-

rza Józefa Ziemmermana, † kuzynkę Elżbietę i †† z pokrewieństwa

28 lutego – wtorek
 10.00 – w intencji Parafian 
 10.45 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro śbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinie Kauf i opiekę 
Bożą dla dzieci i wnuków

1 marca – Środa Popielcowa
 7.00 – w intencji Parafian
 18.00 – w intencji Parafian

2 marca – Czwartek po Popielcu – Dzień powszedni 
 11.00 – chrzest: Kaja Justyna Jelonek 
 17.00 – Godzina święta
 18.00 – w intencji Parafian 

3 marca – Piątek po Popielcu – Dzień powszedni 
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – za †† rodziców Mariannę i Józefa Duda oraz za † teścia Alojzego Pa-

sternak

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, 
którego wstępem jest Narodowy Kongres Trzeźwości pod hasłem: „Ku trzeźwo-
ści Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. 

 ▪ Zgodnie ze starym zwyczajem przed Środą Popielcową w kościołach organizowane 
są tzw. nabożeństwa czterdziestogodzinne z wystawionym Najświętszym Sakra-
mentem. Zapraszam więc serdecznie dzisiaj, a także w poniedziałek i wtorek, na 
adorację poprzedzoną i zakończoną Mszą św. Dla zapewnienia ciągłości osób ad-
orujących, podaję ramowy plan czuwania przed Najświętszym Sakramentem (jest 
to tylko propozycja, gdyż wszyscy są zaproszeni według swoich możliwości):

niedziela
– 15.00 – wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego 
– 15.15 – Róże Różańcowe
– 16.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio oraz Parafialny Zespół Caritas
– 16.45 – adoracja w ciszy
– 17.30 – nabożeństwo eucharystyczne

poniedziałek i wtorek
– 11.00 – Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
– 12.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Anielskiej
– 13.00 – Róża Różańcowa pw. Wniebowzięcia NMP 
– 14.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Różańca 
– 15.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio oraz Parafialny Zespół Caritas
– 16.00 – adoracja w ciszy

4 marca – sobota — święto św. Kazimierza, Królewicza
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – w intencji Parafian
 18.00 – za †† rodziców Annę i Jerzego Noglik oraz †† dziadków z obu stron
5 marca – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za † męża Antoniego Gola, † syna Henryka, †† z rodzin Gola, Kowolik 

i Malkusz
 10.30 – za † szwagra Joachima Kalę, †† jego rodziców i †† z pokrewieństwa
 17.15 – Gorzkie żale
 18.00 – za † żonę Antoninę Sziotka w 2. rocznicę śmierci, † syna Mariusza, 

†† rodziców i teściów, †† siostry i szwagrów, † swata Antoniego 
oraz †† z pokrewieństwa

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


