osiołku w pozycji charakterystycznej dla
ówczesnych władców Bliskiego Wschodu –
siedzi bokiem mając złączone stopy, jakby
zasiadał na tronie. Swoją prawą dłonią
błogosławi, ukazując dwa palce jako symbol Jego dwóch natur – Boskiej i ludzkiej.
W lewej dłoni trzyma zwój proroctw Starego Testamentu na świadectwo, że w Nim

one się wypełniają. Chrystus zwrócony jest
w stronę grupy uczniów, którzy wydają
się wychodzić z ciemnej groty. Są oni znakiem tego ludu, który będąc „pogrążonym
w ciemnościach ujrzał światłość wielką”.
Widoczne na ikonie dzieci są prorockim
znakiem: „Jeśli nie staniecie się jak dzieci,
nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego”.

W I E L K I C Z WA R T E K
– o godz. 9.30 Msza Krzyżma w kościele seminaryjnym
– o godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej w intencji Parafian
oraz o powołania kapłańskie i zakonne
– po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 21.00
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W I E L K I P I ĄT E K
– o godz. 7.00 Liturgia Godzin: Jutrznia z Godziną Czytań i adoracja
Najświętszego Sakramentu w ciemnicy do godz. 15.00
– o godz. 15.00 Droga krzyżowa
– o godz. 18.00 liturgia ku czci Męki Pańskiej
– po liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie do godz. 22.00

W I E L K A S O B O TA
– o godz. 7.00 Liturgia Godzin: Jutrznia z Godziną Czytań i adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie do godz.
19.00
– święcenie pokarmów wielkanocnych o godz. 11.00, 12.00
i 14.00
– o godz. 20.00 liturgia Wigilii Paschalnej; na tę najważniejszą
liturgię w roku przynosimy ze sobą świece

NIEDZIEL A ZM A R T W YCH WSTA NI A
–
–
–
–

o godz. 6.30 procesja rezurekcyjna i Msza św.
o godz. 10.30 Msza św.
o godz. 17.30 Nieszpory
o godz. 18.00 Msza św.

Tryptyk z klsztoru św. Katarzyny na Synaju, XII w.

Niedziela Palmowa, rozpoczynająca Wielki
Tydzień, jako święto kościelne została ustanowiona już w IV w. Jej obchody związane
są z upamiętnieniem opisanego w Ewangeliach uroczystego wjazdu Chrystusa do
Jerozolimy, którego rzesze witały symbolizującymi królewską chwałę gałązkami palmowymi oraz okrzykami: „Hosanna!” i „Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”.
Wydarzenie to z czasem przybrało formę
liturgicznych obrzędów, a także było ilustrowane od dawna w sztuce chrześcijańskiej.
Jedno z najstarszych takich przedstawień
znajduje się w Monasterze św. Katarzyny na
Synaju. Wykonane jest ono w formie tryptyku, który obejmuje najistotniejsze treści
Wielkiego Tygodnia. Ciekawa jest symbo-

lika ikon triumfalnego wjazdu Chrystusa
do Miasta Dawidowego. Postacią centralną
jest Chrystus dosiadający osiołka – spełnienie się proroctwa wypowiedzianego
przez Zachariasza: „Nie bój się, Córo Syjonu! Oto Król twój przybywa siedząc na
osiołku”. Zwierzę to wskazuje na łagodność
Króla. Chrystus ubrany jest w purpurową
tunikę, wyrażającą człowieczeństwo Syna
Bożego przyjęte we wcieleniu. Na tunikę
narzucony jest niebieski płaszcz symbolizujący Jego Bóstwo. Na łączność Chrystusa
z Ojcem i pozostawanie w jedności Trójcy
Świętej wskazuje złoty nimb wokół Jego
głowy, na którym widnieje imię Boga objawione Mojżeszowi przy krzewie ognistym:
„Jestem, który Jestem”. Chrystus jedzie na

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

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 cierpiące
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

▪▪ Biskup opolski zaprasza dziś na godz. 14.00 do katedry opolskiej osoby żyjące po
rozwodzie w ponownym związku niesakramentalnym na nabożeństwo Gorzkich
żali z nauką oraz z błogosławieństwem sakramentalnym.
▪▪ Dzisiaj serdecznie zapraszam na dzisiejsze nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem
pasyjnym – o godz. 17.15.
▪▪ Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód
misterium paschalnego Chrystusa. Dziękuję Parafialnemu Zespołowi Caritas za
przygotowanie i rozprowadzanie przed kościołem palm oraz świec paschalnych.
▪▪ Od poniedziałku do środy będą trwał w naszej parafii tzw. rekolekcje szkolne. Nauki będą się odbywać dla dwóch grup wiekowych, tj. od godz. 10.50 i od 12.50.
▪▪ Okazja do spowiedzi św.:
— Wielki Poniedziałek – 17.00–20.00 z przerwą na Mszę św.;
— Wielki Wtorek – 16.30–20.00 z przerwą na Mszę św.;
— Wielka Środa – 8.30–10.00 i 16.30–21.00 z przerwą na Mszę św.;
— Wielki Czwartek – 16.00–21.00 z przerwą na Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej;
— Wielki Piątek – 8.30–10.00 i 16.00–22.00 z przerwą na Liturgię Męki Pańskiej;
— Wielka Sobota – 8.30–10.00 i 15.30–17.00.
▪▪ Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko w poniedziałek (15.30–
16.30) i we wtorek (9.00–10.00).
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Prucnal ze Świdnicy i Dawid Skóra ze Zdzieszowic — zapowiedź II; Ida Zając ze Zdzieszowic i Tomasz Bogacki z Obórek — zapowiedź II.
▪▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii; podobnie będzie w Niedzielę Zmartwychwstania. Ofiary składane przy Bożym Grobie będą
przeznaczone na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Krystynę
Strancich, lat 71, z ul. Góry Świętej Anny (pogrzeb odbył się w środę). Wieczny
odpoczynek racz Jej dać Panie...

26 marca – Wielki Poniedziałek
18.00 – za † męża i ojca Henryka Wancke, †† jego rodziców i rodzeństwo,
† szwagra i †† dwóch siostrzeńców
27 marca – Wielki Wtorek
18.00 – za † męża Henryka w dniu ziemskich urodzin, †† rodziców i teściów
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
28 marca – Wielka Środa
18.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu marcu: † Bogusławę Seiffert oraz
† Krystynę Stracich
29 marca – Wielki Czwartek
18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w intencji Parafian oraz o nowe
powołania kapłańskie i zakonne
30 marca – Wielki Piątek
7.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań
15.00 – Droga krzyżowa
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej
31 marca – Wielka Sobota
7.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań
20.00 – Wigilia Paschalna w intencji Parafian
1 kwietnia – Niedziela Wielkanocna — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
6.30 – Msza św. z procesją rezurekcyjną w intencji Parafian
10.30 – za † ojca Zbigniewa Ciesielka w 30. rocznicę śmierci, †† babcie
i dziadków Ciesielka i Mazurek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Władysława Sotera w kolejną rocznicę śmierci

Ogłoszenie społeczne ________________________________________________________________
▪▪ Starostwo Powiatowe w Krapkowicach zaprasza na kiermasz wielkanocny połączonego ze Środą Żurową, który odbędzie się 28 marca od godz. 14.00 na boisku osiedlowym przy ul. 3 Maja w Krapkowicach. Będzie też okazja dla udzielenia wsparcia
4-letniemu Pascalowi Boronowskiemu, chorującemu na wrodzoną łamliwość kości.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

