
R. VI: 2019, nr 12 (283) 24 marca 2019 r.

Kolejnym tematem w naszym wielkopostnym cyklu 
poświęconym dziełom sztuki, które pomagają po-
głębionej refleksji o wydarzeniach związanych ze 
zbawczą męką Pana Jezusa, jest ilustracja „Modli-
twy w Ogrójcu”. Scenę tę, pokazującą modlącego 
się Jezusa w noc przed pojmaniem i śpiących naj-
spokojniej Jego uczniów, malowano bardzo często. 
Przykładem jest obraz pędzla malarza włoskiego 
renesansu Andrei Mantegni (1431–1506). W jało-
wym skalistym pejzażu, gdzie nic nie przypomina 
ogrodu, gdzie nie widać ani jednej oliwki, na czymś 
w rodzaju skalnej platformy opatrzonej schodkami 
wyrąbanymi w skale klęczy pogrążony w modlitwie 
Jezus. Przed Nim na chmurce aż pięć aniołków z na-
rzędziami męki i krzyżem. Poniżej tego wyniesie-
nia skalnego leżą głęboko 
uśpieni, wsparci wzajem 
o siebie, trzej apostoło-
wie, Piotr, Jakub i Jan. Je-
zus ubrany na ciemno, 
apostołowie poniżej – na 
kolorowo. Wszyscy mają 
wokół głów aureole. Obok 
uschnięte drzewo, na któ-
rym przysiadł czarny ptak, 
zwiastun złej nowiny. Na 
drodze w kilku miejscach 
kicają króliki – według 
jednych to symbol duszy 
spragnionej Boga, według 
innych to trusie, czyli od-

wieczny symbol lęku (odpowiada 
to temu, o czym pisał ewangeli-
sta, że Jezus cały drżał). W oddali 
widać oddział żołnierzy w rzym-
skim rynsztunku, prowadzonych 
przez Judasza, który prawą ręką 
wskazuje kierunek. Ciekawa jest 
sceneria stanowiąca drugi plan 
obrazu – ma przedstawiać mo-
numentalny gród warowny na 
wzgórzu Moria, czyli Jerozo-
limę otoczoną murem z wieżami 
obronnymi. Ale tutaj artysta dał 
upust swojej fascynacji i rozko-
chaniu się w starożytnym Wiecz-
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nym Mieście: już same mury Jerozolimy 
są dziwnie podobne do murów aureliań-
skich wokół starożytnego Rzymu, a za nimi 
widoczne jest też Koloseum, a nawet do-
strzegalna jest tak zwana wieża Nerona. 
Znawcy zastanawiają się również nad zna-
czeniem dwóch potężnych gór ukazanych 
nad miastem, domniemując, że jest to od-
niesienie – jak na ikonie – do symbolicznych  
ksiąg Starego i Nowego Testamentu.
Myśląc o wydarzeniu, które poprzedzało 
mękę i śmierć naszego Pana, Jezusa Chry-
stusa, warto wspomnieć o historyczności 
tego miejsca i jego aktualnym stanie. Miej-
sce zwane Ogrójcem, w Dolinie Cedronu, 
u podnóża Góry Oliwnej, to Getsemani. 
Nazwa jest hellenistycznym zlepkiem 
słów hebrajskich Gat-Szemane = tłocznia 
oliwy. Był to ogród oliwny (sad), otoczony 
zapewne kamiennym murkiem z grotą, 
w której można było spędzić noc i w któ-

rej znajdowała się owa tłocznia. Prawdo-
podobnie była to prywatna własność któ-
regoś z uczniów Jezusa, bo bywał tu często. 
Dziś nad tym miejscem modlitwy Jezusa 
przed męką wznosi się sanktuarium, tak 
zwana bazylika Konania, nazywana też Ba-
zyliką Narodów, która stanęła w 1924 r. na 
fundamentach bazyliki z końca IV w., znisz-
czonej przez Persów już na początku VII w. 
Przed głównym ołtarzem bazyliki znaj-
duje się wyizolowany kamień wznoszący 
się 35 cm nad posadzką – jest to miejsce 
agonii Jezusa. Ogród Oliwny obejmuje dzi-
siaj ok. 1200 m2 i znajduje się w nim osiem 
starych drzew oliwnych. Specjaliści zba-
dali ich wiek, okazało się, że mają ok. 900 
lat i wszystkie mają to samo DNA, czyli są 
„spokrewnione”. A ponieważ oliwki odra-
stają od korzeni, prawdopodobnie obecne 
drzewa są odroślami oliwek z czasów Je-
zusa Chrystusa zniszczonych w 70 roku. 

 ▪ Również w piątek o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie formacyjne dla kandyda-
tów do grona lektorów naszej parafii.

 ▪ W dniach 29–31 marca 2019 r. w opolskim seminarium odbędą się rekolekcje 
powołaniowe pod hasłem «Tajemnica». Mają one na celu pomoc młodym męż-
czyznom w rozeznaniu powołania i pokazanie jak wygląda codzienne życie w se-
minarium. Rekolekcje te są skierowane do tegorocznych i przyszłorocznych ma-
turzystów oraz osób, które już zdały maturę. Formularz zgłoszeniowy znajduje 
się na stronie internetowej www.seminarium.opole.pl.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na rzecz naszego kościoła. „Bóg za-
płać” za złożone ofiary.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Samanta Mechnik z Tarnowa Opolskiego i Dawid Piecha 
ze Zdzieszowic — zapowiedź II.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Małgo-
rzatę Korzeńską, lat 88, z Placu 1 Maja (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny od-
poczynek racz Jej dać Panie...

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – ciąg dalszy ________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

24 marca – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za † ojca Józefa Orlak, †† jego rodziców, braci, siostrę i dziadków 

oraz † koleżankę Klaudię
 10.30 – za † męża i ojca Mieczysława Pietruszkę, †† rodziców Annę i Anto-

niego Bieleckich, † brata Zbigniewa, † siostrę Stefanię oraz †† z po-
krewieństwa z obu stron

 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – za † męża i ojca Henryka Wancke, †† rodziców z obu stron, †† ro-

dzeństwo, † szwagra, †† dwóch siostrzeńców, † Adama oraz 
†† z pokrewieństwa Wancke i Zając

25 marca – poniedziałek — UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
 18.00 – za †† rodziców Rozalię i Józefa Czerneckich oraz Paulinę i Ryszarda 

Lebok, † męża Gerharda, †† rodziców chrzestnych oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

26 marca – wtorek
 18.00 – za †† rodziców Hildegardę i Józefa, †† siostrę Adelajdę z mężem 

oraz † brata Reinharda

27 marca – środa
 7.00 – za † męża Henryka w rocznicę ziemskich urodzin, †† rodziców i te-

ściów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

28 marca – czwartek
 18.00 – za † ojca Henryka Nalewaję w 1. rocznicę śmierci, † mamę Bogu-

sławę, †† rodziców Marię i Joachima Kura oraz †† z pokrewieństwa

29 marca – piątek
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – za † Czesława Palusa w 10. rocznicę śmierci oraz do Opatrzności Bo-

żej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla Anny z okazji 89. rocznicy urodzin

30 marca – sobota
 12.30 – chrzest: Hanna i Zofia Pyka
 18.00 – za †† rodziców Jadwigę i Antoniego Olczyk oraz † syna Henryka

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj jeszcze gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwie Gorzkich żali z kaza-
niem pasyjnym – w naszym kościele rozpoczyna się ono o godz. 17.15.

 ▪ W poniedziałek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą Kościół prze-
żywa jako Dzień Świętości Życia. Podczas Eucharystii o godz. 18.00 będzie możli-
wość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Specjalne błogosławieństwo 
zostanie udzielone również matkom oczekującym narodzin dziecka.

 ▪ Również w poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie 
Parafialnego Zespołu Caritas. 

 ▪ Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Jana Nepomucena w Rozwadzy serdecznie 
zaprasza na Dekanalny Dzień Skupienia Parafialnych Zespołów Caritas, który odbę-
dzie się 27 marca 2019 r. (środa) od godziny 14.00 w Rozwadzy. W programie spo-
tkania m.in.: Droga krzyżowa, konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, 
Koronka do Miłosierdzia Bożego, przerwa na kawę i wymianę doświadczeń, róża-
niec oraz Msza św. (godz. 18.00) kończąca spotkanie. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 swoje spotkanie formacyjne mają kandydaci do 
grona ministrantów. 
Po Mszy św. o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowa-
niem dla młodzieży z klas trzecich gimnazjalnych.

 ▪ W piątek o godz. 17.15 bardzo gorąco zachęcam do udziału w wielkopostnym na-
bożeństwie Droga krzyżowa. 

31 marca – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za † męża i ojca Bernarda Przygockiego, † syna Piotra, †† rodziców 

i teściów, †† z pokrewieństwa Przygockich i Sędziaków oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

 10.30 – za † męża Ryszarda Filusz, † brata Romana, †† rodziców Annę i Ro-
mana Rzepka, †† teściów Bertę i Ryszarda Filusz, †† z pokrewień-
stwa Rzepka i Filusz oraz dusze w czyśćcu cierpiące

  – modlitwa za roczne dzieci: Jagoda Ruczaj, Wiktor Pawlak
 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu marcu: † Zofię Zawada, † Alfreda 

Szenkel oraz † Małgorzatę Korzeńską

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


