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Biskup Opolski w liście skierowanym do 
diecezjan w dzisiejszą niedzielę podkre-
śla m.in., że „do realizacji odnowy na-
szej chrześcijańskiej egzystencji mobi-
lizuje nas miłość Pana naszego Jezusa 
Chrystusa objawiona na krzyżu. To 
znak Bożego błogosławieństwa i prze-
możnej Jego miłości i jako taki źródło 
niezawodnej nadziei dla nas. To znak 
nam bliski także z tej racji, że w opol-
skiej katedrze mamy cząstkę drzewa 
Krzyża, na którym Pan Jezus przelał za 

nas swoją Krew”. Słowa Biskupa, jak też zbli-
żające się święto Podwyższenia Krzyża Świę-
tego, zachęcają nas do nowego przejęcia się 
tajemnicą Krzyża jako wydarzenia zbawczego, 
ale przy tej okazji może warto też poświęcić 
nieco uwagi niezwykle interesującym losom 
tej bezcennej relikwii. Historia odnalezienia 
Krzyża Świętego związana jest z osobą św. He-
leny (255–330). Była ona córką właściciela obe-
rży, która w młodym wieku wyszła za mąż za 
oficera rzymskich legionów Gajusza Flawiusza 
Konstancjusza. Miała z nim tylko jednego syna 
– Konstantyna. Jej mąż stale awansował w hie-
rarchii wojskowej i politycznej, a kolejne szcze-
ble kariery wiązały się z porzuceniem rodziny. 
Konstancjusz rozwiódł się więc z Heleną, by 
poślubić córkę cesarza Maksymiana, Teodorę. 
Dzięki temu został cesarzem Rzymu. W 306 r. 
Konstancjusz zmarł podczas wyprawy wojennej 
w Brytanii, a legiony rzymskie obwołały nowym 
cesarzem jego syna – Konstantyna. W tym sa-
mym roku Konstantyn sprowadził na dwór 
swoją matkę, nadając jej tytuł cesarzowej. Na-
wróciła się ona na chrześcijaństwo najprawdo-
podobniej w 312 r. pod wpływem swego syna. 
Konstantyn zapisał się w historii jako pierw-
szy chrześcijański cesarz imperium rzymskiego. 
Nie tylko wydał w 313 r. słynny edykt medio-
lański, dający wolność religijną wyznawcom 
Chrystusa, lecz także był autorem wielu zmian 
w rzymskim prawodawstwie zainspirowanych 

Ewangelią (m.in. zakazał walk gladiatorów, 
zabronił śmierci przez ukrzyżowanie, wy-
dał zakaz wypalania znaków na czołach 
niewolników, ułatwił procedurę ich wy-
zwalania, ustanowił niedzielę dniem świę-
tym i wolnym od pracy). W 325 r. zaprosił 
chrześcijańskich biskupów na sobór do Ni-
cei i tam poznał biskupa Jerozolimy Maka-
riusza. Ten ostatni opowiedział mu o żywej 
wśród chrześcijan jerozolimskich tradycji, iż 
w mieście tym (mimo doszczętnego znisz-
czenia Jerozolimy) znajdują się materialne 
pamiątki po ukrzyżowaniu Chrystusa. Ce-
sarz Konstantyn postanowił odszukać zagi-
nione relikwie, przede wszystkim zaś odko-
pać miejsce kaźni i grobowiec Jezusa oraz 
wznieść nad nimi chrześcijańską świątynię. 
Jeszcze w tym samym roku z taką właśnie 
misją wysłał do Jerozolimy swoją matkę 
Helenę. Jej wyprawę opisało wielu histo-
ryków z IV i V stulecia. To właśnie Helena 
nadzorowała w Jerozolimie prace wyko-
paliskowe i budowlane, podczas których 
robotnikom udało się odnaleźć trzy drew-
niane krzyże wraz z trzema gwoździami. 
Ukryte były w dawnej cysternie znajdu-
jącej się niedaleko Golgoty, czyli Wzgórza 
Czaszek, gdzie ukrzyżowano Jezusa. Miej-

sce schowka wydaje się zrozumiałe w świe-
tle znajomości żydowskich przepisów reli-
gijnych. Dość szybko Helena i jej doradcy 
stwierdzili, że odnaleźli autentyczne narzę-
dzia kaźni Chrystusa i dwóch łotrów. Jesz-
cze w Jerozolimie cesarzowa podzieliła zna-
lezisko na trzy części: pierwszą pozostawiła 
w mieście, drugą zabrała ze sobą do Rzymu, 
trzecią zaś przekazała synowi, który budo-
wał właśnie nową stolicę, Konstantyno-
pol, i w niej postanowił umieścić odnale-
zioną relikwię. Rodzi się jednak pytanie: 
skąd Helena wiedziała, że są to krzyże wła-
śnie z Golgoty, i w jaki sposób rozpoznała, 
który z nich należał do Jezusa? Według 
większości autorów wczesnochrześcijań-
skich w identyfikacji Krzyża Prawdziwego 
dopomógł cud, jaki się dokonał za jego po-
średnictwem, a mianowicie uzdrowienie 
nieuleczalnie chorej kobiety. Z kolei św. 
Ambroży z Mediolanu twierdził, że ziden-
tyfikowanie Krzyża było możliwe jedynie 
dzięki titulusowi, czyli drewnianej tabliczce  
z napisem wymieniającym imię skazańca. 
Refleksję o dalszych losach Krzyża Świę-
tego oraz istnieniu licznych jego cząstek 
w różnych miejscach świata podejmę przy 
następnej okazji.

 ▪ Zgodnie z sugestią wielu Parafian i obietnicą złożoną w refleksjach pokolędowych,   
serdecznie zapraszam w przyszłą niedzielę (17 września) o godz. 15.30 na niedzielne 
spotkanie nazwane „kawa z księdzem”, a rozumiane jako zalążek katechezy dla do-
rosłych. Spotkanie odbędzie się w naszej sali parafialnej.

 ▪ W domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego w Zdzieszowicach organi-
zowane są w soboty września i listopada (o godz. 16.00) nauki przedmałżeńskie. 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej i w gablotce.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed ko-
ściołem można złożyć ofiarę na Wydział Teologiczny w Opolu; w przyszłą niedzielę 
kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

Św. Helena — posąg w Bazylice św. Piotra w Rzymie 

… znak Bożego błogosławieństwa i przemożnej Jego miłości – ciąg dalszy  ______



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

10 września – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Leonardę i Kazimierza Kwiatkowskich oraz †† z po-

krewieństwa z obu stron
 10.30 – za †† rodziców Henryka i Annę Skrzypiec i dusze w czyśćcu cierpiące
  – modlitwa za roczne dziecko: Tymon Umiński
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Małgorzatę Cieślak oraz †† jej dziadków

11 września – poniedziałek
 18.00 – za † Eugeniusza Szajkowskiego w 3. rocznicę śmierci oraz †† rodzi-

ców z obu stron

12 września – wtorek
 12.00 – ślub rzymski: Sabina i Paweł Kupka
 18.00 – za † męża Jerzego Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana, † ojca 

Waltera Truch i † jego wnuka Dawida oraz †† z pokrewieństwa

13 września – środa — wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
 7.00 – za † Antoninę Kowolik w 1. rocznicę śmierci, † dwóch mężów 

i †† z pokrewieństwa
 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Anielskiej
 18.30 – nabożeństwo fatimskie (różaniec i procesja ze świecami)

14 września – czwartek — święto Podwyższenia Krzyża Świętego
 18.00 – za † męża Henryka Gola, † matkę Józefę Nawój oraz †† z pokre-

wieństwa Gola i Nawój

15 września – piątek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Joachima z okazji 
30. rocznicy ślubu oraz za †† rodziców Małgorzatę i Zenona Helak, 
†† dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa

16 września – sobota — wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
 13.00 – chrzest: Bartosz Michał Żyłka
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Hildegardy Zermann 
z okazji urodzin oraz opiekę Bożą dla rodziny

17 września – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Wiktorię i Pawła Pyrek, oraz Jadwigę i Józefa Mro-

zek, †† córkę Krystynę i zięcia Henryka, †† czterech braci, † siostrę 
Klarę, dwóch szwagrów oraz †† z pokrewieństwa

 10.30 – za † matkę Emmę Porada, †† rodziców Gertrudę i Gerharda Urba-
nek oraz †† z rodzin z obu stron

  – modlitwa za roczne dzieci: Emilia Kowolik, Laura Kliś, Adam Baran, 
Oliwia Piksa

  – chrzest: Karol Antoni Zieliński
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Elżbietę Gaczyński w 1. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Tradycyjnie we wrześniu Biskup Opolski zaprasza tegorocznych Srebrnych i Zło-
tych Jubilatów Małżeńskich na modlitewne dziękczynienie za dar małżeńskiej mi-
łości. Srebrni Jubilaci wraz z najbliższymi zaproszeni są do Opola w dzisiejszą nie-
dzielę (10 września) na godz. 14.00 do kościoła seminaryjno-akademickiego przy 
ul. Drzymały 1. Małżonkowie obchodzący Złote Gody spotkają się w tym samym 
miejscu tydzień później – w niedzielę 17 września o 14.00.

 ▪ W środę serdecznie zapraszam na nabożeństwo fatimskie (po Mszy św. zostanie 
odmówiony różaniec, a po nim procesja ze świecami).

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów.  

 ▪ Również w czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, które 
pragną przygotować się i przystąpić do Pierwszej Komunii św. w 2018 r. w naszym 
kościele. Tematem będzie m.in. ustalenie harmonogramu celebracji liturgicznych 
(np. z wręczaniem różańców, modlitewników „Droga do nieba”) oraz przedsta-
wienie ogólnych wymagań stawianych dzieciom i inne sprawy organizacyjne. 

 ▪ Od czwartku do niedzieli na Górze Świętej Anny odbędzie się Wielki Odpust Kal-
waryjski Podwyższenia Krzyża Świętego z obchodami kalwaryjskimi.

 ▪ Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprasza do udziału w 22. 
Pielgrzymce Narodów do Maria Hilf niedaleko Zlatych Hor w Czechach, która od-
będzie się w sobotę 16 września. Rozpoczęcie pielgrzymki modlitwą różańcową 
o godz. 9.30. Uroczysta Msza św. o godz. 11.00. 

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


