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Myśli w tegorocznych wielkopostnych In-
formatorach zostały poświęcone dziełom 
sztuki sakralnej związanym z męką na-
szego Pana. Dzisiaj, w Niedzielę Palmową, 
gdy do głosu dochodzi zarówno entuzja-
styczne wołanie „Hosanna” przy wjeździe 

Pana Jezusa do Jerozolimy, jak i ewangelijny 
opis ostatnich Jego chwil na ziemi, warto 
wejść w atmosferę napięcia między wier-
nością i zdradą, zachwytem a dojmującym 
tchórzostwem. Chodzi o dość często ma-
lowaną scenę zaparcia się apostoła Pio-
tra. Ilustracja tego wydarzenia pochodzi 
z poliptyku Maestà – nastawy ołtarzowej 
przeznaczonej do ołtarza głównego kate-
dry w Sienie, której autorem jest Duccio di 
Buoninsegnia. Artsyta pokazał zaparcie się 
Piotra w momencie, gdy apostoł w zimny 
wiosenny świt grzeje sobie gołe stopy przy 
ognisku wespół ze świątynnymi strażni-
kami, przytulony pod schodami, gdzie naj-
cieplej. Tamci wszyscy, opatuleni swoimi 
czerwonymi płaszczami, w białych chust-
kach na głowie, on jeden w innych kolo-
rach, z gołą głową, ale otoczoną złocistą 
aureolą wokół siwizny. I wydaje się, że tak 
jakby ta aureola go zdradziła, bo na obra-
zie jego galilejskiego akcentu przecież nie 
słychać. Przed grupką tych mężczyzn staje 
kobieta, pełniąca funkcję odźwiernej świą-
tynnej, bo trzyma kłódkę w ręce, i wyciąga 
oskarżycielsko prawe ramię w kierunku Pio-
tra. Ty też z Nim byłeś! Wszyscy spoglądają 
to na niego, to na nią, a przerażony Piotr 
w odpowiedzi podnosi swoją prawą rękę 
zupełnie jak w sądzie, w geście przysięgi: 
jego „NIE!” prawie słychać. Obraz uświa-Duccio, Zaparcie się Piotra , ok. 1310 r.

damia nam też  w jakimś sensie rzeczywi-
stość świątyni jerozolimskiej, która miała 
wiele poziomów i wiele dziedzińców, ale 
tylko część z nich była ogólnie dostępna, 
reszta zastrzeżona dla kapłanów. Dlatego 
Piotr dostał się na dziedziniec kapłański 
jedynie po znajomości; inny uczeń Jezusa, 
prawdopodobnie Jan, autor Ewangelii, 
jako znajomy arcykapłana ułatwił Pio-

trowi to wejście. Przy drzwiach świątyn-
nych dyżurowały młode kobiety i jedna 
z nich rozpoznała Piotra. On zaprzeczył, że 
był z Jezusem, ale zdradziła go – jako  Ga-
lilejczyka – jego mowa. Znawcy epoki Je-
zusa twierdzą, że „chłopi galilejscy mieli 
tak swoisty akcent, że w Jerozolimie pozna-
wał ich każdy, gdy tylko otworzyli usta […], 
a ich błędy językowe były przysłowiowe”.

Zaparcie się apostoła Piotra – ciąg dalszy  ___________________________________

 ▪ 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.

 ▪ Dzisiejszą kolektę przekazujemy księdzu rekolekcjoniście na prowadzone przez 
niego działania związane z kościelnymi zespołami śpiewaczymi oraz inicjatywy 
wydawnicze związane z muzyką kościelną; w niedzielę Zmartwychwstania Pań-
skiego kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś ofiary skła-
dane przy Bożym Grobie – na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Marię 
Kalińską, lat 61, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczy-
nek racz Jej dać Panie...

Ogłoszenia społeczne   ____________________________________________
 ▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, iż pro-

wadzony jest sondaż w sprawie powstania na terenie gminy Zdzieszowice Środowi-
skowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle chorych psychicznie i niepełno-
sprawnych intelektualnie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach (ul. Piastów 20) do 30 kwietnia 2019 r.

 ▪ Starostwo Powiatowe w Krapkowicach zaprasza 17 kwietnia od godz. 14.00 przy 
ul. 3 Maja w Krapkowicach na kiermasz wielkanocny połączony ze Środą Żurową. 

 ▪ Mobilne Centrum Badań organizuje badanie pod kątem m.in. miażdżycy tętnic, 
osteoporozy, wydolności płuc i oskrzeli oraz zakwaszenia organizmu. Badanie od-
będzie się 23 kwietnia (wtorek) o godz. 14.00 w Ambulansie Diagnostycznym na 
parkingu przy naszym kościele. Szczegóły na plakatach i ulotkach.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

14 kwietnia – NIEDZIELA PALMOWA, czyli Męki Pańskiej
 8.00 – w intencji Parafian
 10.30 – za †† rodziców Annę i Henryka Skrzypiec oraz dusze w czyśćcu cier-

piące
  – w intencji Parafian
 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Teresy i Henryka z okazji 
45. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

15 kwietnia – Wielki Poniedziałek 
 18.00 – za †† rodziców Mariannę i Juliana Górniak, †† teściów Katarzynę 

i Jana Banak oraz †† z pokrewieństwa

16 kwietnia – Wielki Wtorek
 18.00 – za † Różę Marię Jacheć

17 kwietnia – Wielka Środa
 18.00 – za †† teściów Jadwigę i Ernesta Korzekwa w kolejne rocznice 

śmierci, † ich syna Franciszka, †† rodziców i rodzeństwo

18 kwietnia – Wielki Czwartek
 18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w intencji Parafian oraz o nowe 

powołania kapłańskie i zakonne

19 kwietnia – Wielki Piątek
 7.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań 
 8.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja przy Ciemnicy 

(do godz. 15.00)
 15.00 – Droga krzyżowa
 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej

20 kwietnia – Wielka Sobota
 7.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań 
 8.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja przy Bożym 

Grobie (do godz. 17.00)
 11.00 – święcenie pokarmów wielkanocnych

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ Dziś kończą się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Wyrażam serdeczną 
wdzięczność rekolekcjoniście, ks. dr. Joachimowi Waloszkowi, za prowadzenie 
nas w te mijające dni ku pogłębionemu odkrywaniu prawdziwego sensu życia, 
a nawet sensu cierpienia, ku doświadczeniu Miłości Bożej objawionej w Jezusie 
Chrystusie jako czegoś najdroższego w życiu, ku odnowionemu spojrzeniu na Ko-
ściół, co łączy się z misją, jaką mamy do spełnienia.
Dzisiaj jeszcze serdecznie zapraszam na ostatnie w tym Wielkim Poście nabo-
żeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym – o godz. 17.15, a wcześniej, o godz. 
15.30, na comiesięczne spotkanie katechetyczne „przy kawie”, które poprowadzi 
nasz Ksiądz Rekolekcjonista w formie audycji muzycznej zatytułowanej: „Credo 
Mozarta. Wielka niedokończona Msza c-moll”.

 ▪ 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 trwały w naszej parafii rekolekcje dla dzieci. Na-
uki będą się odbywać dla dwóch grup wiekowych, tj. dzieci z klas I–V od godz. 
14.00, zaś młodzież z klas VI–VIII od 15.00.

 ▪ Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko w poniedziałek (16.00–
17.00) i we wtorek (9.00–10.00).

 12.00 – święcenie pokarmów wielkanocnych
 14.00 – święcenie pokarmów wielkanocnych
 20.00 – Wigilia Paschalna w intencji Parafian

21 kwietnia – Niedziela Wielkanocna — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
 6.30 – Msza św. z procesją rezurekcyjną w intencji Parafian
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Ireny i Mikołaja z okazji 
55. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – chrzest: Aleksandra Więcek, Anton Leon Gorka, Zofia Baranowska
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Doroty i Rudolfa z okazji 
35. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

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


