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Kolejna biblijna opowieść, która zapowiada 
to, co wydarzyło się w życiu, męce i śmierci 
Jezusa Chrystusa – jak to wskazał Meliton 
z Sardes w swej Homilii paschalnej – doty-
czy jednej z głównych postaci Starego Te-
stamentu: „(…) w Mojżeszu podrzucony”.
Dziwne były losy życia wielkiego Prawo-
dawcy. Cudem przeżył w czasach, gdy fa-
raon wydał wyrok śmierci na wszystkich 
chłopców izraelskich (ocalał jak Chrystus 
w czasie rzezi niewiniątek). Podrzucony 
córce faraona i przez nią wychowywany 
na dworze, był jednak wykarmiony przez 
własną matkę. Gdy dorósł, stanął w obronie 
rodaka i zabił Egipcjanina, musiał więc ucie-
kać. Spotkanie z Bogiem, który objawia mu 
się w krzaku ognistym, odwróciło jego losy. 
Pełen różnych wątpliwości został podrzu-
cony narodowi wtedy, gdy represje egipskie 
w stosunku do Narodu Wybranego dosięgły 
zenitu. Obok egzekwowania od Żydów wy-
konywania ciężkich prac, faraon wydał de-
cyzję o mordowaniu noworodków płci mę-
skiej i utrudnił wykonywanie prac. W tym 
momencie dziejów Izraelitów Bóg postawił 
przed Mojżeszem zadanie wyprowadzenie 
narodu z niewoli egipskiej. Rzucony przez 
Boga w wir i splot wydarzeń, zadań i oko-
liczności, które trudno przyjąć, wydaje się 
być podrzucony także przez Boga – stał się 
narzędziem nie do końca odczytanych przez J . E. Millais, Zwycięstwo, o Panie! , 1871 r.

Naród Wybrany Bożych planów. Tradycja 
żydowska podkreśla cierpienia i oddanie 
się Mojżesza narodowi. Wiele razy słyszał 
słowa o spokojnym życiu w niewoli egip-
skiej: „Wspominamy ryby, któreśmy darmo 
jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę 
i czosnek. Tymczasem tu giniemy, pozba-
wieni tego wszystkiego”. Trudna wolność 
pustyni, gdzie pozostawało tylko zaufanie 
Bogu, zawsze skupiała się na Mojżeszu. 
Ileż razy musiał wstawiać się u Pana za lu-

dem o twardym karku, który ciągle grzeszył 
niewiernością, a nawet czcił złotego cielca. 
A Mojżesz, samotny rozmówca z Bogiem, 
modlił się za lud i cierpiał za niego. 
Jezus podrzucony jak Mojżesz, dany dla 
swojego ludu, nie zostaje przyjęty i zrozu-
miany. Gdy mówi o konieczności wiary, Ży-
dzi pytają Go o znaki, aby widzieli i uwie-
rzyli. Gdy Jezus przynosi nowy sposób 
myślenia, gdy mówi o tym, co jest nie-
pojęte – słuchacze się gorszą, choć są to 
właśnie te słowa, które mogą dać im zba-
wienie. Ale Jezus pozostaje Sługą Pań-
skim, „nowym Mojżeszem”, wodzem no-
wego Wyjścia – wyjścia z niewoli grzechu 
i śmierci. Jezus, jak Mojżesz, jest prorokiem 
i przynosi nową Torę – Nowe Prawo („nowe 
przykazanie daję wam…”), a także – powta-
rzając dla nowych pokoleń rolę, jaką kie-
dyś przeżywał Mojżesz – zawiera przymie-
rze dla potwierdzenia, że Bóg nie zapomina 
o człowieku, że Bóg dochowuje wierności.
Niezwykle wymowna jest scena zilustro-
wana na pierwszej stronie, która ukazuje 
Mojżesza jako pośrednika między Bogiem 
a Ludem Wybranym. Mojżesz bierze udział 
w walce Izraelitów z Amalekitami w Refi-

dim, ale nie chwyta za miecz, lecz ujmuje 
laskę Boga i staje na szczycie góry. W ge-
ście modlitwy podnosi tę laskę w stronę 
nieba i z rękami wzniesionymi do Boga 
błaga o pomoc. Przez niego spływa moc 
Boża na walczących. Te uniesione ręce są 
bowiem głośnym wezwaniem skierowa-
nym do Boga i są bardzo wyraźnym zna-
kiem dla walczących. Mojżesz nie wiedział 
o tym, że upłynie kilka wieków i Jezus po-
wtórzy tę scenę, tylko w znacznie drama-
tyczniejszy sposób: Jezus wstąpił również 
na górę i niósł tam swoją „laskę”, którą nie 
był lekki drewniany pręt, lecz ciężka belka, 
bo i walka, w której uczestniczył Jezus była 
o wiele cięższa i trudniejsza od tej w Refi-
dim. „Nowy Mojżesz”, który wyszedł na 
górę świata i wzniósł swoje ręce do Boga 
wiedział o tym, że będzie musiał trwać 
długo z wyciągniętymi ramionami – tak 
długo, aż dobro odniesie zwycięstwo. Stąd, 
aby Jego ręce nie opadły, pozwolił je przy-
bić do drzewa. I tak Jezus rozpoczął modli-
twę, wielkie błaganie skierowane do Ojca, 
by na ziemi zwycięstwo należało do wie-
rzących, do dobrych, do sprawiedliwych, 
do tych, którzy chcą kochać.

„(…) w Mojżeszu podrzucony” – ciąg dalszy  __________________________________

 ▪ W przyszłą niedzielę obchodzimy Niedzielę Palmową. Poświęcenie palm będzie 
podczas każdej Mszy św., natomiast procesja z palmami rozpocznie Mszę św. 
o godz. 10.30 – gromadzimy się o godz. 10.20 na placu przed kościołem. 
W tym dniu będzie można nabyć palmy przygotowane przez Parafialny Zespół 
Caritas oraz świece paschalne (dobrowolne ofiary będą przeznaczone na inicja-
tywy realizowane przez Parafialny Zespół Caritas).

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Prucnal ze Świdnicy i Dawid Skóra ze Zdzie-
szowic — zapowiedź I; Ida Zając ze Zdzieszowic i Tomasz Bogacki z Obórek — za-
powiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, tak też będzie 
w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać”.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

18 marca – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za † Rudolfa Skóra, †† rodziców, †† teściów, †† rodzeństwo z obu 

stron, †† szwagierki i szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za † Józefa Orlak, †† jego rodziców i braci, † koleżankę Klaudię oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące  
  – modlitwa za roczne dziecko: Filip Santura
  – chrzest: Antoni Malkusch, Alan Skotniczny
 17.15 – Gorzkie żale
 18.00 – za † Remigiusza Wawrzonkowskiego w 1. rocznicę śmierci

19 marca – poniedziałek — Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
 18.00 – za †† Jóżefę i Józefa Słabosz, †† rodziców i rodzeństwo oraz bliskich 

†† z rodzin Słabosz i Respondek

20 marca – wtorek
 18.00 – za † matkę Annę Pandel w 1. rocznicę śmierci, † ojca Gerarda, † sio-

strę Annę Mandalka oraz †† z pokrewieństwa

21 marca – środa
 7.00 – za † Bogusławę Seiffert [od cioci Joanny Marczyk z rodziną]

22 marca – czwartek 
 18.00 – za † ojca Henryka Chucherko oraz †† z rodzin Chucherko i Kwiatek

23 marca – piątek
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – za †† rodziców Hildegardę i Józefa Niestrój oraz †† siostrę Adelajdę 

z mężem
 20.30 – nabożeństwo wielkopostne dla młodzieży z dekanatu leśnickiego

24 marca – sobota
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie 
dla Magdaleny z okazji 20. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w całej 
rodzinie

25 marca – NIEDZIELA PALMOWA, czyli Męki Pańskiej
 8.00 – za †† rodziców Rozalię i Józefa Czerneckich oraz Paulinę i Ryszarda 

Lebok, † męża, †† rodziców chrzestnych oraz dusze w czyśćcu cier-
piące

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze popołudniowe spotkania. Pierwsze 
z nich – katechetyczne – rozpocznie się o godz. 15.30 w sali parafialnej („przy ka-
wie”), a temat proponuję wielkopostny: Relikwie Męki Pańskiej. Drugim spotka-
niem, do którego gorąco zachęcam, będzie nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem 
pasyjnym – o godz. 17.15.

 ▪ Również dzisiaj Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają po 
przedpołudniowych Mszach św. na wystawę prac świątecznych, będzie też wy-
stawa obrazów wykonanych metodą haftu krzyżykowego oraz słodki poczęstunek.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio. Pierwsza część odbędzie się w salce parafialnej.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza mieszkańców Zdzieszowic na prelekcję nt. 
„Dzieje Zdzieszowic do 1945 roku”, którą wygłosi p. Arthur Schulwitz (autor książki 
„Zdzieszowice. Notatki historyczne”). Spotkanie odbędzie się w środę (21 marca) 
w po wieczornej Mszy św. w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

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

 ▪ W środę s. Nikola zaprasza nasze marianki na spotkanie w Ochronce przy klasz-
torze sióstr w Zdzieszowicach: o godz. 17.00 – młodsze, a o godz. 18.00 – starsze.

 ▪ W piątek zapraszam do udziału w nabożeństwie Droga krzyżowa. W naszym ko-
ściele będziemy się modlić tradycyjnie o godz. 17.15, zaś tych, którzy mogą, go-
rąco zachęcam do przeżycia Drogi krzyżowej, która będzie prowadzona ulicami 
naszego miasta (prosimy zabrać świece) – początek po Mszy św. wieczornej 
w kościele św. Antoniego (ok. godz. 18.40), a zakończenie w naszym kościele 
około godz. 20.30. Modlitewnym przedłużeniem Drogi krzyżowej będzie nabo-
żeństwo z udziałem Księdza Biskupa – jako ostatni akcent wizytacji kanonicznej 
– dedykowane głównie dla młodzieży ponadgimnazjalnej z całego dekanatu, ale 
też dla wszystkich chętnych. Czuwanie to będzie miało wymiar udziału w Męce 
Chrystusa razem z naszym Patronem z racji Jubileuszowego Roku św. Ojca Pio. 

 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się przedświąteczne odwiedziny chorych.

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

 10.30 – w intencji Parafian
 17.15 – Gorzkie żale
 18.00 – za † Bertę Mainczyk oraz †† Elżbietę i Franciszka Kulawiak oraz 

†† z rodzin Mainczyk i Kulawiak


