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Podejmowane w naszym Informatorze 
wielkopostne myśli o krzyżu, jako rze-
czywistości zbawczej, prowadzą nas od 
ukazania przykładów starotestamental-
nych figur krzyża, poprzez wspomnienie 
o tzw. krzyżach ukrytych i monogramach 
chrystologicznych, do symboli i metafor 
krzyża, których trzy przykłady chcemy 
wskazać dzisiaj. We wczesnym chrześci-
jaństwie starano się odnaleźć obecność 
znaku krzyża w znakach i symbolach spo-
tykanych często w codziennym życiu 
i przyrodzie. Zgodnie z tą tendencją na-
wet w stojącym prosto człowieku z unie-
sionymi ku górze rękami dostrzegano 
znak krzyża. Zwrócił na to uwagę m.in. 
autor 42. Ody Salomona (III w.): „Wycią-
gnąłem moje ręce i zbliżył się mój Pan, 
ponieważ wyciągnięcie rąk jest Jego zna-
kiem. I moje wyciągnięcie jest podobne 
krzyżowi, który Sprawiedliwy dźwigał na 

swojej drodze”. Także św. Justyn (II w.) zali-
czył wyprostowaną sylwetkę człowieka do 
znaków implikujących krzyż: „Z doświad-
czenia wiadomo, że wygląd człowieka nie 
czym innym wyróżnia się od innych zwie-
rząt, jak tylko prostą postawą i tym, że ma 
rozłożone ramiona i z przodu na twarzy ma 
wystający nos, który jako istocie żyjącej 
służy do oddychania, i nie co innego, jak 
formę krzyża ukazuje”. Św. Maksym z Tu-
rynu (III/IV w.) w jednym z kazań pisał: 
„dlatego nakazujemy modlić się ze wznie-
sionymi rękami, aby samym gestem ciała 
wyznawać mękę Pana”. Było to nawiąza-
nie do powszechnej we wczesnym chrze-
ścijaństwie postawy modlitewnej, którą 
ukazywała postać oranta.
W tradycji Kościoła istniało jednoznaczne 
przekonanie, że krzyż, na którym umarł 
Chrystus, był prototypem ołtarza. Św. 
Jan Złotousty († 407 r.) w Homilii o krzyżu 

i łotrze samą belkę krzyża uznał za ołtarz: 
„A gdzie został ofiarowany, powiedz! Na 
wysokiej belce. Nowy to ołtarz na taką 
ofiarę, bo i ofiara jest nowa i niezwykła”. 
Interpretacje wielu wcześniejszych pisa-
rzy podsumował św. Tomasz z Akwinu 
(† 1274 r.): „Ołtarz jest obrazem krzyża, 
na którym Chrystus we własnej osobie 
się ofiarował”. Owocem tych przekonań 
stało się przedstawianie na krzyżu Chry-
stusa jako Baranka, co z czasem zaczęło 
budzić sprzeciwy i zostało zakazane przez 
Sobór Trydencki. Jednak świadomość ana-
logii krzyża i ołtarza była tak żywa, że 
wielu pisarzy starało się uzasadnić sym-
bolikę i konieczność obecności krzyża na 
mensie ołtarzowej podczas sprawowania  
ofiary eucharystycznej. 
Ojcowie Kościoła dosyć czę-
sto stosowali metaforę krzyża 
jako klucza. Inspiracją do ta-
kiego porównania były m.in. 
teksty biblijne i liturgiczne. 
Klucz, wspominany często w Bi-
blii jako narzędzie służące do 
otwierania, był także symbo-
lem władzy, zrozumienia, au-
torytetu, obowiązku. Typologia 
krzyża pojmowanego jako klucz 

została oparta przede wszystkim na pro-
roctwie Izajasza o królu Eliachimie: „I bę-
dzie dnia owego: zawezwę sługę mego 
Eliachima [...]. I dam klucz domu Dawido-
wego na ramię jego; i otworzy, a nie bę-
dzie, kto by zamknął, i zamknie, a nie bę-
dzie, kto by otworzył” (Iz 22,20-22). Także 
w dwu miejscach Apokalipsy jest mowa 
o kluczu: „Oto ja jestem żyjący na wieki 
wieków i mam klucze śmierci i otchłani” 
oraz „To mówi Święty i Prawdziwy, który 
ma «klucz Dawida, który otwiera i nikt nie 
zamyka, zamyka i nikt nie otwiera»” (Ap 
1,18; 3,7). Metaforę klucza odnoszono 
przede wszystkim do osoby Chrystusa–
Mesjasza, jednak pisarze wczesnego 
chrześcijaństwa klucz pojmowali jako typ 
krzyża Chrystusa, którym otworzył bramy 
nieba. Przekonany o tym św. Hieronim pi-
sał: „Krzyż Chrystusa jest kluczem do raju, 
krzyż Chrystusa otwiera raj”. Także św. 
Augustyn kilka razy wyraźnie odniósł po-
jęcie klucza do krzyża. Np. w komentarzu 
do Psalmu 45,1 określił klucz krzyża jako 
możliwość poznania tajemnic: „Ponadto, 
ponieważ krzyż Pana naszego był kluczem, 
który otwiera to, co zamknięte, uwierzmy, 
że będzie on przy nas obecny, ażeby zo-
stały objawione owe tajemnice”. Orant z fresku w katakumbach Priscilli w Rzymie,Orant z fresku w katakumbach Priscilli w Rzymie, III w. III w.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Wilkus z Krępnej i Dariusz Śmieja ze Zdzie-
szowic — zapowiedź II. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na bieżące utrzymanie naszej parafii, zaś 
w przyszłą niedzielę kolekta będzie przekazana ojcu rekolekcjoniście na misje 
i prowadzone przez niego inicjatywy duszpasterskie. Bardzo serdecznie dziękuję 
za wszystkie ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Erykę 
Wieczorek, lat 79, z ul. Spokojnej (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpo-
czynek racz Jej dać Panie…
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Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

1414 marca marca  –– IV IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUNIEDZIELA WIELKIEGO POSTU –  – LAETARELAETARE
 8.00 – za †† rodziców Kazimierę i Albina, † siostrę Janinę, †† dziadków 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
 10.30 – za † Alfreda Szenkel w 2. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa 

z obu stron dusze w czyśćcu cierpiące
 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – za † męża i ojca Huberta Szulca, †† rodziców i teściów, † brata 

i † bra tową, † siostrę oraz †† z pokrewieństwa

15 marca 15 marca – poniedziałek
 18.00 – za †† ojców Jana Plutę i Leona Mandalę

16 marca16 marca– wtorek
 18.00 – za † Alfonsa Kwoczałę oraz † o. Paschallisa OFM i † o. Piotra OFM

17 marca 17 marca – środa
 7.00 – za † Rudolfa Skóra, †† rodziców, †† teściów, †† rodzeństwo z obu 

stron, †† szwagierki i szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18 marca 18 marca – czwartek
 16.30 – w intencji Parafian
 18.00 – za † Krystynę Strancich w 3. rocznicę śmierci, † jej męża Marcina 

oraz †† ich rodziców z obu stron

19 marca 19 marca – piątek — Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi PannyUroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
 9.00 – za † Alfonsa Kwoczałę [ofiarowana od Róży Różańcowej pw. Wniebo-

wzięcia NMP]; Droga krzyżowa
 16.30 – Droga krzyżowa z kazaniem rekolekcyjnym
 18.00 – do Opatrzności Bożej o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie 

łaski dla wszystkich pracujących i pomagających przy naszym kościele 
i obiektach parafialnych oraz za rzemieślników naszej parafii

20 marca 20 marca – sobota
 9.00 – za †† rodziców Leokadię i Jana Kachnowiczów, †† z pokrewieństwa 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 16.30 – w intencji Parafian

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj o godz. 17.15 zapraszam na nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym.
 ▪ W czwartek – przy zachowaniu reżimu sanitarnego – rozpoczynamy w naszej pa-

rafii rekolekcje wielkopostne, które – zgodnie z zapowiedzią – poprowadzi o. dr 
Błażej Kurowski OFM, wieloletni prowincjał Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci 
Mniejszych, gwardian i kustosz sanktuarium na Górze Świętej Anny, aktualnie Wi-
kariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego naszej diecezji. Tematyka rekolekcji bę-
dzie związana z ogłoszonym przez Ojca Świętego i aktualnie przeżywanym Rokiem 
św. Józefa. Plan rekolekcji jest następujący:
– czwartek (18 marca) – Msze św. z naukami rekolekcyjnymi o godz. 16.30 i 18.00; 

okazja do spowiedzi św. będzie pół godziny przed każdą Mszą św.,
–  piątek (19 marca) – Msze św. z naukami rekolekcyjnymi o godz. 9.00 i 18.00 

oraz Droga krzyżowa z nauką rekolekcyjną o godz. 16.30; okazja do spowiedzi 
św. będzie pół godziny przed każdą Mszą św. i godzinę przed Drogą krzyżową,

– sobota (20 marca) – Msze św. z naukami rekolekcyjnymi o godz. 9.00, 16.30 
i 18.00; okazja do spowiedzi św. będzie pół godziny przed każdą Mszą św.

– niedziela (21 marca) – Msze św. z naukami rekolekcyjnymi będą celebrowane 
jak w każdą niedzielę oraz dodatkowa – o godz. 16.00; o godz. 17.15 będą Gorz-
kie żale z kazaniem pasyjnym wygłoszonym przez rekolekcjonistę. 
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 18.00 – za † mamę Otylię Prysak, † ojca Norberta, †† dziadków z obu 
stron, †† chrzestnych oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2121 marca marca  –– V V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUNIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  
 8.00 – za † ojca Tadeusza Kopieckiego, †† dziadków Pytlik i Kopieckich, 

†† Zofię i Daniela Sikorskich, † Tadeusza Pytlika, †† szwagrów oraz 
†† z pokrewieństwa 

 10.30 – za †† rodziców Czesławę i Mieczysława Pietruszka, †† dziadków 
Annę i Antoniego Bieleckich oraz †† z pokrewieństwa z obu stron 

 16.00 – za † mamę Stanisławę Wawrzyk
 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – za †† rodziców Irmagardę Jadwigę i Herberta Andrzeja Szołtysek 

z okazji ich ziemskich urodzin, † brata Artura oraz †† z pokrewień-
stwa z obu stron


