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Już starożytni pisarze chrześcijańscy wskazywali 
na znak krzyża wykonywany jako pobożny gest.
Anonimowy autor Tradycji Apostolskiej pisał: 
„Wystarczy, jeśli dłonią zmoczoną wilgotnym od-
dechem zrobisz na sobie znak krzyża, a już całe 
ciało twoje, od stóp do głowy zostanie oczysz-
czone. Podobnie Tertulian (zm. 240 r.) w trakta-
cie De corona dokładnie wymienił okoliczności, 
w jakich chrześcijanin winien czynić znak krzyża: 
„Na każdym kroku, czy wychodzimy z domu, czy 
wchodzimy; przy ubieraniu szat i obuwia; czy 
siadamy czy wstajemy od stołu; czy korzystamy 
z kąpieli; przy zapalaniu światła; kiedy kładziemy 
się do łóżka i kiedy siadamy; we wszystkich oko-
licznościach czynimy sobie znak krzyża na czole”. 
Widziano w tym znaku obronę przed demo-
nami, pomoc w pokusach, umocnienie wiary 
i publiczne jej wyznanie. Początkowo czyniono 
mały znak krzyża palcem, przede wszystkim na 
czole. Hipolit wspomniał jeszcze uszy i nos. Pru-
dencjusz pisał o piersiach. Święty Cyprian dodał 
oczy. Późniejsze świadectwa wymieniały usta. 
Aż do IX w. celebrans, rozpoczynając Euchary-
stię, robił znak krzyża tylko na czole. Dopiero 
od XII w. przyjął się zwyczaj znaczenia czoła, ust 
i piersi. Trudno ustalić, kiedy pojawił się tzw. 
wielki znak krzyża, jaki praktykowany jest obec-
nie. Na pewno nie był powszechnie stosowany 
przed VIII w. Sikkard z Cremony (XIII w.) pisał, że 
kiedy się czyta i słucha Ewangelii: „Czyni się naj-
pierw kciukiem znak krzyża na czole, następnie 

na ustach i wreszcie na piersi. Znak 
krzyża kładzie się najpierw na czole, 
ponieważ czoło jest siedliskiem 
wstydu i skromności. Przez to oka-
zujemy, że nie wstydzimy się Pana 
naszego ukrzyżowanego. […] Znak 
na piersi oznacza wiarę, na ustach 
zaś jej wyznanie, na czole działa-
nie. […] Niewątpliwie dlatego wspo-
mniane wyżej trzy miejsca znaczymy 
kciukiem i łączymy je trzema pal-
cami, ponieważ całą naszą wiarę, 

jej wyznawanie, odwagę oraz działalność 
odnosimy do Boga żywego w Trójcy”. 
W liturgii wszystko błogosławi i poświęca 
się właśnie znakiem krzyża. Gest błogosła-
wieństwa polegał początkowo na nało-
żeniu rąk. Gest błogosławieństwa polega 
na wyprostowaniu prawej ręki i trzech 
pierwszych palców, podczas gdy pozostałe 
palce są ugięte. Ten gest błogosławień-
stwa jest nazywany łacińskim błogosła-
wieństwem, w odróżnieniu od greckiego. 
Dzisiaj przyjęło się, że wszystkie palce są 
wyprostowane. Na ikonach przedstawia-
jących Chrystusa bardzo często dostrzec 

możemy inny, wyglądający podobnie gest. 
Jezus unosi prawą rękę do błogosławień-
stwa, jego palce zaś układają się w kształt 
liter. Wyprostowany palec wskazujący 
tworzy literę I, palec środkowy zgina się 
w literę C. Skrzyżowany kciuk i palec ser-
deczny tworzą literę X, a zgięty mały palec 
ponownie C. Wszystkie razem to pierwsze 
i ostatnie litery słów IHCOYC XPICTOC (Je-
zus Chrystus). Zgodnie z inną interpreta-
cją, trzy wyprostowane palce są znakiem 
wiary w Trójcę Świętą, a dwa złożone – 
znakiem wiary w dwie natury w Chrystu-
sie. Ta symbolika jest jednak późniejsza. Ikona z kościoła w ArakasIkona z kościoła w Arakas

 ▪ W czwartek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która od lat obcho-
dzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczę-
tego. Przyrzeczenie trwającej 9 miesięcy modlitwy duchowej adopcji dziecka po-
czętego będzie można składać podczas Eucharystii o godz. 18.00, a także – z racji 
ograniczeń sanitarnych – indywidualnie w domu lub w kościele. 

 ▪ W piątek o godz. 17.15 zachęcam do udziału w wielkopostnym nabożeństwie Droga 
krzyżowa  które poprowadzi Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego

 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się przedświąteczne odwiedziny chorych.

 ▪ W przyszłą niedzielę obchodzimy Niedzielę Palmową. Poświęcenie palm będzie pod-
czas każdej Mszy św. Z racji obostrzeń sanitarnych nie będzie procesji z palmami. 
W tym dniu będzie można nabyć palmy przygotowane przez Parafialny Zespół Ca-
ritas oraz świece paschalne (dobrowolne ofiary będą przeznaczone na inicjatywy 
realizowane przez Parafialny Zespół Caritas).

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

 ▪ Dzisiejszą kolektę przekażemy ojcu rekolekcjoniście na misje i prowadzone przez 
niego inicjatywy duszpasterskie, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie prze-
znaczona na bieżące utrzymanie naszej parafii. Bardzo serdecznie dziękuję za 
wszystkie ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Różę Gaw-
ron, lat 82, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek racz 
Jej dać Panie...
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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 w 5. rocznicę śmierci oraz †† z po-
krewieństwa z obu stron

 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

22 marca 22 marca – poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Bernarda i Marię Neukirch, †† dziadków oraz †† z po-

krewieństwa

23 marca23 marca– wtorek
 18.00 – za † matkę Hildegardę w 20. rocznicę śmierci, † ojca Józefa, †† ro-

dzeństwo, † męża Ryszarda oraz dusze w czyśćcu cierpiące

24 marca 24 marca – środa
 7.00 – za † męża i ojca Henryka Wancke w 20. rocznicę śmierci, †† jego ro-

dziców i rodzeństwo, † szwagra Stefana, †† dwóch siostrzeńców, 
† Adama Wancke, †† z pokrewieństwa Wancke i Zając oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

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

Lebok, † teściową Zofię, † męża Gerharda, †† rodziców chrzest-
nych oraz dusze w czyśćcu cierpiące

26 marca 26 marca – piątek
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – za † Irmgardę Marię Swoboda w 2. rocznicę śmierci oraz †† z po-

krewieństwa

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dziś kończą się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Bardzo serdecznie dzię-
kuję wszystkim uczestnikom rekolekcyjnych nauk i modlitewnych spotkań, a szcze-
gólną wdzięczność wyrażam rekolekcjoniście, o. Błażejowi Kurowskiemu OFM, za 
prowadzenie nas w te mijające dni w duchowej szkole św. Józefa. Inspiracją był 
ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka i trwający nadal Rok św. Józefa. Nam 
pozostaną dobre natchnienia, które przywołuje „ojcowskie serce” wypełnione 
posłuszeństwem Bogu, twórczą odwagą, motywacją do pracy i życia w świętości.
Dzisiaj jeszcze zapraszam o godz. 17.15 na nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem 
pasyjnym, które wygłosi nasz rekolekcjonista.

 ▪ Biskup Opolski w minionym tygodniu wydał trzy dokumenty:
– Komunikat o śmierci śp. biskupa Gerarda Kusza, który w latach 1985–1992 był 

biskupem pomocniczym w diecezji opolskiej (pogrzeb odbył się w sobotę 20 
marca br.) – treść komunikatu opublikowana jest m.in. na naszej i diecezjal-
nej stronie internetowej;

– Dekret o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w diecezji opolskiej – 
opublikowany także w naszej gablotce ogłoszeniowej;

– Dekret ustanowienia odpustowych kościołów pątniczych w Roku Świętego 
Józefa w diecezji opolskiej (zostały nimi: kościół parafialny pw. św. Józefa 
w Opolu-Szczepanowicach, Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie i kościół 
parafialny w Jemielnicy z kaplicą św. Józefa) – opublikowany na diecezjalnej 
stronie internetowej.
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27 marca 27 marca – sobota
 12.00 – chrzest: Nataniel Golec
 18.00 – za † mamę Agnieszkę Rachwał w 1. rocznicę śmierci, † Tomasza 

Augustyna oraz † babcię Helenę Rachwał

2828 marca marca  –– NIEDZIELA PALMOWANIEDZIELA PALMOWA, czyli Męki Pańskiej, czyli Męki Pańskiej  
 8.00 – za † ojca Józefa, †† jego rodziców, †† braci, † siostrę oraz † kole-

żankę Klaudię oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – w intencji Parafian
 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – w intencji Parafian


