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Tematy refleksji w tegorocznych wielko-
postnych Informatorach były poświęcone 
górom biblijnym. Dzisiaj, w Niedzielę Pal-
mową, warto „wznieść się” jeszcze na 
jedną z nich, gdyż jest chyba najmoc-
niej  związana z wydarzeniami obchodzo-
nymi w Wielkim Tygodniu. Chodzi o Górę 
Oliwną. Po arabsku nazywana jest tak 
samo, jak Synaj, Garizim i Tabor (Dżabal 
at-Tur), czyli „góra” –  góra święta. Roz-
ciąga się po wschodniej stronie Jerozo-
limy, równolegle do wzgórza Świątyni, 
oddzielona od niego doliną Cedronu. 
Składa się z trzech szczytów: północ-
nego (818 m), zwanego przez chrześci-
jan ,,Viri Galilaei” („Mężowie galilejscy”); 
środkowego (808 m), czyli właściwego 
Dżabal at-Tur, tradycyjnie uważanego za 

miejsce Wniebowstąpienia i południo-
wego (734 m), zwanego przez chrześci-
jan Górą Zgorszenia, gdyż tutaj Salomon 
miał wznieść miejsca kultu bożków czczo-
nych przez swe cudzoziemskie żony. Górę 
Oliwną uważano od najdawniejszych cza-
sów Izraela za miejsce święte. Według 
Księgi Ezechiela (Ez 11,23) „chwała Pań-
ska” opuściła Jerozolimę i zatrzymała się 
na Górze Oliwnej; tą samą drogą powróci 
w czasach eschatologicznych do świętego 
Miasta (Za 14,4). Według Talmudu na tej 
właśnie górze palono czerwoną krowę, 
której popiół służył do przygotowania 
wody do oczyszczeń rytualnych (zgod-
nie z Lb 19,2-10), oraz zapalano ognie 
obwieszczające nów księżyca. Ale Góra 
Oliwna jest droga chrześcijanom przede 
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wszystkim ze względu na pamiątki zwią-
zane z Panem Jezusem, gdyż to na tej gó-
rze dokonało się wiele wydarzeń zbaw-
czych – upamiętniają to liczne sanktuaria 
chrześcijańskie. Tylko na tej górze Jezus 
płakał dwa razy, jeden raz nad przyjacie-
lem Łazarzem, którego miłował, i drugi raz 
nad Jerozolimą, która nie poznała czasu 
nawiedzenia swego, o czym przypomina 
dzisiaj kościół „Dominus Flevit” („Pan za-
płakał”). Na tej górze Jezus przepowie-
dział zburzenie Jerozolimy (Mt 24,3; Mk 
13,3) i nauczył uczniów modlitwy Ojcze 
nasz (Łk 11,1-4) – utrwala to kościół „Pa-
ter noster”. Tutaj Jezus wygłosił mowę 
eschatologiczną (Mt 24,25) i spotykał się 
ze swymi uczniami przed wniebowstą-
pieniem (Łk 22,39; J 18,2), także tu miał 
prawdopodobnie miejsce epizod o kobie-
cie przyłapanej na cudzołóstwie (J 8,1-11). 
Na Górze Oliwnej znajduje się wioska Bet-
fage. To stąd Jezus wyruszył na osiołku, 
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przy wiwatach tłumu i okrzykach Hosanna 
do Jerozolimy, aby tam przejść do Ojca. 
Do dzisiaj pokazuje się pielgrzymom ka-
mień, na którym Jezus oparł stopę, wsia-
dając na osiołka. Na wschodnich zboczach 
Góry Oliwnej w odległości prawie 3 km 
od Jerozolimy znajduje się Betania, która 
przywołuje m.in. dom przyjaciół Jezusa: 
Łazarza, Marty i Marii – tam prawdopo-
dobnie udawał się na noce przed Wielkim 
Czwartkiem. U podnóża góry Oliwnej od 
strony Cedronu znajdowała się tłocznia 
oliwy w ogrodzie zwanym Getsemani. Tam 
Jezus na oczach uczniów prowadził roz-
mowę z Ojcem: „Nie moja wola, lecz Twoja 
niech się stanie”. Tam był zdradzony przez 
ucznia, dla którego lepiej byłoby, aby się 
nie narodził. Blisko Getsemani znaleziono 
miejsce na grobowiec dla Maryi, której 
ciało zostało przeniesione z Syjonu i skąd 
została wzięta do nieba. I wreszcie z Góry 
Oliwnej Jezus wstąpił do nieba.

– Od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do obrzędów Wigilii Paschal-
nej włącznie czynności liturgiczne będą sprawowane bez udziału ludu. W cza-
sie obrzędów liturgicznych kościół pozostanie zamknięty.

– Nie będzie przygotowanej Ciemnicy, ani też adoracji przy niej. W Wielki Piątek 
zachęcam do odprawiania Drogi Krzyżowej – w kościele można to uczynić in-
dywidualnie, przestrzegając limitu pięciu osób w kościele.

– W Wielką Sobotę nie będzie zwyczajowego poświęcania pokarmów; zachęcam, 
aby przez modlitwę pobłogosławić je w rodzinie przed śniadaniem wielkanoc-
nym. Propozycja tego obrzędu znajduje się w „Drodze do Nieba” (nr 77). Hołd 
krzyżowi można oddawać jedynie poprzez głęboki pokłon bądź przyklęknięcie 
(nie będzie okazji do dotykania lub ucałowania krzyża).

– W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie będzie procesji rezurekcyjnej. Je-
śli nie zmienią się przepisy co do możliwości udziału 50 osób w liturgii, to zosta-
nie odprawiona dodatkowa Msza św. o godz. 8.00.

– Zachęcam do udziału w obrzędach Wielkiego Tygodnia poprzez środki maso-
wego przekazu (terminy transmisji na ulotkach). 
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5 kwietnia 5 kwietnia – – NIEDZIELA PALMOWANIEDZIELA PALMOWA, czyli Męki Pańskiej, czyli Męki Pańskiej
 8.00 – za † męża Georga Bronner w 14. rocznicę śmierci, †† rodziców Zo-

fię i Jana, †† teściów Elżbietę i Jerzego, †† dziadków z obu stron 
oraz †† z pokrewieństwa

 10.30 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra w kolejną rocznicę śmierci
 15.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Beaty z okazji 50. 
rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

6 kwietnia 6 kwietnia – – Wielki Poniedziałek
 7.00 – za † ojca Stanisława Uruskiego w 6. rocznicę śmierci, † brata Zdzi-

sława oraz †† z rodziny
 18.00 – za † męża Bernarda Przygockiego, † syna Piotra, †† rodziców oraz 

†† teściów

7 kwietnia 7 kwietnia – Wielki Wtorek
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Anny z okazji 90. 
rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za †† z rodzin 
Palus i Knapiak

 18.00 – za † męża Helmuta Blautzik w 9. rocznicę śmierci, † syna Marcina 
w 6. rocznicę śmierci, † żonę Wiolettę Blaucik, †† rodziców z obu 
stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

8 kwietnia 8 kwietnia – Wielka Środa 
 7.00 – w intencji o ustanie epidemii, o zdrowie dla chorych oraz o Boże ła-

ski dla wszystkich ratujących życie 
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Heleny Butkiewicz 
z okazji 87. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

9 kwietnia 9 kwietnia – Wielki Czwartek
 18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w intencji Parafian oraz o nowe 

powołania kapłańskie i zakonne [bez udziału wiernych]

10 kwietnia 10 kwietnia – Wielki Piątek
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej [bez udziału wiernych]
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 ▪ Od dzisiaj rozpoczynamy obchód Wielkiego Tygodnia. W obecnej sytuacji cele-
bracje liturgiczne, spowiedź święta, obrzędy związane z pobożnością i tradycją 
tych dni ulegają wielu zmianom i modyfikacjom, które wynikają z rozporządzeń 
władz państwowych i kościelnych (Dekret Biskupa Opolskiego o przebiegu Wiel-
kiego Tygodnia i Wielkanocy w Diecezji Opolskiej w załączniku do niniejszego In-
formatora). Uwzględniając dekret naszego Biskupa oraz warunki i możliwości na-
szej parafii podaję informacje o posłudze duszpasterskiej w tych dniach: 
– z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, „podsta-

wową formą” pojednania z Bogiem i Kościołem musi stać się dla wielu w tym cza-
sie akt żalu doskonałego (propozycja duszpasterska, która może być pomocna 
w jego przeprowadzeniu jest załącznikiem do niniejszego Informatora).

– Do Wielkiej Środy włącznie będzie sprawowana dodatkowa Msza św., po któ-
rej na godzinę wystawiony zostanie Najświętszy Sakrament. Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu będzie też godzinę przed wieczorną Mszą św. Przy tej okazji 
apeluję, by pilnie przestrzegać przepisu o maksymalnie pięciu osobach, które 
mogą przebywać w kościele jednocześnie. 

 Przy okazji ośmielam się na zwrócenie uwagi, że pobożność, która nie uwzględ-
nia dobra drugiego człowieka i nie respektuje decyzji i zaleceń Pasterzy Kościoła 
jest egoizmem i nie jest zdrową religijnością.

11 kwietnia 11 kwietnia – Wielka Sobota
 12.00 – 16.00 – adoracja przy Bożym Grobie
 20.00 – Wigilia Paschalna w intencji Parafian [bez udziału wiernych]

12 kwietnia 12 kwietnia – Niedziela Wielkanocna– Niedziela Wielkanocna — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
 6.30 – w intencji Parafian
 8.00 – w intencji Parafian [będzie sprawowana, jeśli podtrzymana zosta-

nie decyzja o możliwości udziału w niej do 50 osób]
 10.30 – za † męża i ojca Joachima Jarosz w 10. rocznicę śmierci, †† rodzi-

ców Agnieszkę i Józefa, †† teściów Annę i Ernesta, †† szwagrów 
Wiktora i Norberta oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † mamę Różę Marię Jacheć w 13. rocznicę śmierci 
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