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„Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju 
ludzkiego na drzewie Krzyża. Na drzewie rajskim 
śmierć wzięła początek, na drzewie Krzyża po-
wstało nowe życie, a szatan, który na drzewie 
zwyciężył, na drzewie również został pokonany, 
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa” – te słowa 
prefacji są dobrym przykładem tego, jak w świa-
domości Kościoła ciągle obecne są figury krzyża, 
których tak wiele wskazali chrześcijańscy pisarze 
w Starym Testamencie. Spośród nich uczeni wy-
różniają tzw. cykl rajski i cykl patriarchów. W cy-
klu rajskim, który czerpie przede wszystkim z ob-
razów zawartych w Księdze Rodzaju i Apokalipsie, 
krzyż był utożsamiany jako figura drzewa życia 
i wiedzy: „Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby 
wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc 
rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu 
i drzewo poznania dobra i zła” (Rdz 2,9); „Zwy-
cięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które 
jest w raju Boga” (Ap 2,7). Konsekwencją m.in. 
tych tekstów i komentarzy do nich była konwen-
cja przedstawiania krzyża jako drzewa (także 
jako ulistnionego i kwitnącego – tzw. crux flo-
rida). Z pewnością mniej znane są inne drzewa 
biblijne, które też tłumaczono w kluczu zapowie-
dzi krzyża. Tak pisano np. o dębie z Mamre, pod 
którym Jakub zakopał wyobrażenia obcych boż-
ków (Rdz 35,4). Osobą, która zawisła i poniosła 
śmierć na dębie, był zbuntowany syn Dawida, Ab-
salom. Jego śmierć w średniowieczu zestawiano 
ze sceną Ukrzyżowania. Św. Beda Czcigodny pisał, 

że tak jak sykomora nazwana zo-
stała głupią figą, podobnie krzyż 
Pański żywiący wierzących jak figa, 
został wyśmiany przez niewiernych 
jako głupi (słowa św. Pawła: „Nauka 
krzyża głupstwem jest dla tych, co 
idą na zatracenie”). W XII w. Ho-
noriusz z Autun dostrzegł pasyjny 
aspekt w drzewie, pod którym stał 
Abraham podczas gościny trzech młodzieńców (Rdz 18,8): „Podobnie jak 

Abraham stał pod drzewem, gdy usługiwał 
Panu w trzech aniołach, w których jakby 
Jednego czcił [...] tak wierny lud stoi pod 
ramionami krzyża przez wiarę”. Według te-
goż autora figurą krzyża było drewno, któ-
rym Kain zabił niewinnego Abla (Rdz 4,8): 
„Abel został zabity drewnem, Chrystus 
także został przybity do drzewa krzyża”.
O biblijnych prefiguracjach krzyża, szeroko 
rozbudowanych w tzw. cyklu patriarchów, 
Teodor Studyta (zm. 826 r.) pisał: „Od po-
czątku świata tylko obrazy i zapowiedzi 
tego krzyża oznaczały i wskazywały na 
przyszłe wielkie cuda. Niech więc patrzy 
każdy, którego ogarnia pragnienie wiedzy 
Czyż nie za sprawą Bożą uniknął Noe za-
głady w wodach potopu, gdy schronił się 
w arce z kruchego drzewa [...] A cóż po-
wiemy o lasce Mojżesza? Czyż i ona nie 
była obrazem krzyża? Na jej skinienie wody 
zamieniły się w krew; owa laska pożarła 

węże wróżbitów egipskich; to znowu ude-
rzeniem jej rozdzielił morze, a następnie 
zwrócił fale na swoje miejsce i zatopiły 
wrogów, ocalając lud wybrany Także la-
ska Aarona była obrazem krzyża: w jeden 
dzień zakwitła i wskazała prawowitego ka-
płana. Również Abraham wskazywał na 
drzewo krzyża, gdy swojego związanego 
syna położył na stosie drzewa”. Ciekawa 
jest też myśl związana z laską pasterską 
dobrego pasterza z Psalmu 23: „Twój kij 
i Twoja laska są tym, co mnie pociesza”. 
Grzegorz z Elwiry (IV w.) twierdził, że naj-
pewniejszą laską w rękach uczniów jest 
krzyż, a Peregryn z Opola (XIII/XIV w.) do-
dał, że słusznie święty krzyż nazywany jest 
laską, bo tak jak laski lękają się psy, tak 
krzyża boją się demony. Także laska mni-
cha czy pastorał biskupa uznawane były za 
symbol drzewa życia i krzyża Chrystuso-
wego (dawniejsze formy pastorałów grec-
kich były w kształcie litery greckiej T). Drzewo życia – krucyfiks gałęziowyDrzewo życia – krucyfiks gałęziowy, Toruń, XIV w., Toruń, XIV w.
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KI Drodzy Diecezjanie, przed miesiącem, razem z Przewodniczącym Kon-

ferencji Episkopatu Polski, prosiłem Was o pomoc finansową dla ofiar 
trzęsienia ziemi, które w grudniu ub. roku nawiedziło Chorwację Dzisiaj 
pragnę Was poinformować, że na ten cel we wszystkich parafiach naszej 
diecezji zebraliśmy 320 tysięcy złotych. Jest to duża kwota.
Wasze ofiary świadczą o tym, że nic tylko odmawiając Credo wyznaje-
cie prawdę o jedności i powszechności Kościoła, ale potraficie ją także 
urzeczywistniać w życiu naszego podzielonego świata. Wasze ciężko za-
pracowane pieniądze posłużą zaspokojeniu potrzeb naszych cierpiących 
Sióstr i Braci Chorwatów.
Za ten znak braterstwa, który odpowiada wymaganiom wiary w Chry-
stusa i w Jego Kościół, gorąco Wam dziękuję i z serca błogosławię w imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego.

† Andrzej Czaja, Biskup Opolski
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2828 lutego lutego  –– II II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUNIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Danuty i Marka 
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Ryszarda 
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny 

 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – za †† w miesiącu lutym: śp. Annę Palus

1 marca 1 marca – poniedziałek
 18.00 – za † Alojzego w 25. rocznicę śmierci, † jego żonę Danutę, † córkę 

Aleksandrę, †† rodziców i †† rodzeństwo

2 marca2 marca– wtorek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja z okazji 60. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny 

3 marca 3 marca – środa
 7.00 – za † męża Wincentego Kucharczyka w 1. rocznicę śmierci, †† jego 

rodziców Agnieszkę i Jana, † brata Józefa i † bratową Stefanię, 
† szwagierkę Magdalenę oraz †† z pokrewieństwa

4 marca 4 marca – czwartek — święto św. Kazimierza, Królewicza
 17.00 – Godzina święta
 18.00 – za †† rodziców Józefę i Stanisława Głuszek, †† dwie siostry, †† szwa-

grów oraz †† z pokrewieństwa Głuszek i Kral

5 marca 5 marca – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – za †† rodziców Elfrydę i Antoniego Gola, †† braci Henryka i Michała 

oraz †† z pokrewieństwa

6 marca 6 marca – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Serdecznie zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych, 
które związane są z odpustem zupełnym. W piątki o godz. 17.15 odprawiamy 
Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

 ▪ W dzisiejszą niedzielę przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, 
tzw. Niedziela «Ad gentes», w tym roku przeżywana pod hasłem: «Żyjmy Eucha-
rystią». Wyrazem wsparcia misji jest organizowana w kościołach w Polsce zbiórka 
ofiar składanych po Mszach św. 

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji powo-
łań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu wyna-
grodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczę-
ciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ W przyszłą niedzielę (7 marca) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spo-

tkanie modlitewne, które odbędzie się o godz. 14.30 w kościele  św. Antoniego. 
 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na bieżące utrzymanie naszej parafii, zaś w przy-

szłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na prowadzony w parafialnych obiek-
tach remont. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary.

 8.00 – za † żonę Antoninę Sziotka w 6. rocznicę śmierci, † syna Mariusza, 
† szwagra Dariusza Basznicę w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców  
i teściów, †† siostry i szwagrów, † Antoniego Moszko oraz †† z po-
krewieństwa

 18.00 – za † żonę, mamę i babcię Magdalenę Badura, †† z rodziny oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

77 marca marca  –– III III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUNIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  
 8.00 – za † męża Stefana Nitka w 1. rocznicę śmierci i †† z pokrewieństwa
 10.30 – za †† męża i ojca Bernarda Kwoczałę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – za † żonę i mamę Bogusławę Seiffert w 3. rocznicę śmierci, †† rodzi-

ców i teściów, †† braci, †† siostry oraz †† z pokrewieństwa
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