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Pisma Ojców Kościoła i starożyt-
nych pisarzy chrześcijańskich zaj-
mują ważne miejsce nie tylko w Li-
turgii Kościoła (np. w Liturgii Godzin), 
ale są też prawdziwą „kopalnią” wie-
dzy i duchowej głębi wydobywanej 
z wydarzeń zbawczych objawionych 
w Biblii. Warto więc częściej do nich 
sięgać. W dzisiejszą Niedzielę Pal-
mową proponuję refleksję nad tek-
stem anonimowego autora z IX w., 
zatytułowanego: Tajemnica gałązek 
oliwnych: „Gdy Pan nasz Jezus Chry-
stus przybył do miasta Jerozolimy na 
sześć dni przed swoją męką, wielkie 
tłumy, które zgromadziły się w Jero-
zolimie, aby tam obchodzić Paschę 
wedle Prawa Mojżeszowego, chwy-
ciwszy gałązki palm, wybiegły Mu 
naprzeciw, aby przez palmy okazać 
zwycięstwo jakoby ziemskiego króla 
w ludzie Izraela. U starożytnych bo-
wiem panował zwyczaj, aby zwycięz-
com dawać palmy. Niektórzy jednak 
spośród tego tłumu ucinali gałęzie 
drzew, szczególnie z oliwek, bo rzecz 
działa się na Górze Oliwnej, aby w ra-
zie potrzeby wygładzać drogę nad-
chodzącemu Panu. Tak powstał 
zwyczaj dzisiejszego święta, abyśmy 
śpiewając pieśni, nieśli w rękach 

gałązki palm czy oliwek i abyśmy tę niedzielę na-
zywali niedzielą gałązek palmowych lub oliwnych. 
Lecz fakt, że niesiemy te gałązki, zawiera w so-
bie wielką tajemnicę. Oliwka bowiem, niosąca 
w owocu ukojenie bólu i trudu, oznacza uczynki 
miłosierdzia; także i słowo „miłosierdzie” po 
grecku brzmi „oleos”. Palma zaś, choć ma twardy 
pień, posiada wspaniały koniec, czyli koronę, 
czym pokazuje, że przez twardość życia mamy się 
wznosić ku piękności ziemskiej ojczyzny. I dlatego 
Dawid, poeta i psalmista, śpiewa o mężu spra-
wiedliwym: „Sprawiedliwy zakwitnie jak palma” 
(Ps 91,13). Nieśmy więc gałązki oliwne w ręku, 
okazując w postępowaniu moc miłosierdzia. 
Weźmy więc i gałązki palm, abyśmy za spełnione 
uczynki miłosierdzia nie wyglądali ziemskich 

radości, ale piękna niebiańskiej ojczyzny, 
gdzie nas wyprzedził Pan nasz Jezus Chry-
stus, który wedle apostoła jest kresem  
Prawa dla każdego wierzącego (Rz 10,9).
Nie pominiemy jednak wiersza psalmu, 
który śpiewał tłum wybiegłszy naprzeciw 
Panu: «Hosanna na wysokości, błogosła-
wiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna 
na wysokości» (Mt 21,9). Nadejście bo-
wiem wcielenia Pańskiego nie tylko sta-
nowiło zbawienie ludzi na ziemi, ale także 
aniołów w niebie, bo w miarę jak ludzie 

na ziemi są zbawieni, zostaje uzupełniona 
liczba aniołów zmniejszona upadkiem sza-
tana. A więc «Hosanna na wysokości» to 
jakby było powiedziane: «Zbaw nas Ty, 
który jesteś zbawieniem na niebiesiech». 
I gdy bardzo pobożnie błagają o to zba-
wienie, ponownie mówią: «Hosanna na 
wysokości».
Do tego zbawienia oby wam pozwolił dojść 
błogosławiony Chrystus, który przychodzi 
w imię Boga Ojca, z którym żyje i króluje 
na wieki wieków. Amen”. Giotto, Giotto, Wjazd Chrystusa do JerozolimyWjazd Chrystusa do Jerozolimy, ok. 1305 r., ok. 1305 r.

kościele (przy otwartym konfesjonale, z zachowaniem limitu osób i dystansu 1,5 m) 
będzie w następujące dni: 
— Wielki Poniedziałek – 17.00–20.00 z przerwą na Mszę św.; 
— Wielki Wtorek – 16.30–20.00 z przerwą na Mszę św.;
— Wielka Środa – 9.00–10.00 i 16.30–20.00 z przerwą na Mszę św.; 
— Wielki Czwartek – 9.00–10.00 i 16.00–21.00 z przerwą na Mszę Świętą Wie-

czerzy Pańskiej;
— Wielki Piątek – 9.00–10.00 i 16.30–21.00 z przerwą na Liturgię Męki Pańskiej;
— Wielka Sobota – 9.00–10.00 i 15.30–17.00.

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

 ▪ Liturgie Triduum Paschalnego będziemy przeżywać uwzględniając dekret naszego 
Biskupa (o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w Diecezji Opolskiej z dnia 
26 marca br.) oraz warunki i możliwości naszej parafii. A to oznacza, że będzie 
w nich można uczestniczyć także na zewnątrz kościoła (włączymy nagłośnienie, 
a jeśli warunki pozwolą także obraz). W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę nie bę-
dzie możliwości dotykania i całowania Krzyża, a jedynie oddanie mu czci poprzez 
pokłon bądź przyklęknięcie przed nim. Poświęcenie pokarmów będzie także na 
zewnątrz kościoła – w kościele będzie zasadniczo tylko sposobność na adorację. 
Nie będzie też procesji rezurekcyjnej w czasie Mszy św. o godz. 6.30, ale będzie 
dodatkowa Msza św. o godz. 8.00 (razem cztery Msze św.).  

 ▪ Dzisiejszą kolekta oraz kolekta niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego będzie 
przeznaczona na bieżące potrzeby naszej parafii, zaś ofiary składane przy Bożym 
Grobie – na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej. Bardzo serdecznie dziękuję 
za wszystkie ofiary.

Tajemnica gałązek oliwnych –Tajemnica gałązek oliwnych –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ____________________________________ ____________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

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 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla babci Genowefy 
z okazji 90. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

29 marca 29 marca – Wielki Poniedziałek
 18.00 – za † mamę i babcię Irenę Bohdan w 7. rocznicę śmierci, † jej męża 

oraz †† z pokrewieństwa

30 marca30 marca– Wielki Wtorek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Zenony z okazji uro-
dzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

31 marca 31 marca – Wielka Środa 
 18.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu marcu: śp. Erykę Wieczorek 

i śp. Różę Gawron

1 kwietnia 1 kwietnia – Wielki Czwartek
 18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w intencji Parafian oraz o nowe 

powołania kapłańskie i zakonne
  – adoracja Najświętszego Sakramentu przy Ciemnicy (do godz. 21.00)

2 kwietnia 2 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
  – adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie (do 21.00)

3 kwietnia 3 kwietnia – Wielka Sobota
 7.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań 

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W związku z trwającym stanem epidemii i związanymi z nim dodatkowymi re-
strykcjami pokornie proszę o respektowanie zasad bezpieczeństwa, a szczególnie 
limitu osób przebywających jednocześnie w kościele (obecnie jest to 27 osób), 
zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu zarówno wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz kościoła. Powinniśmy mieć świadomość, że prawdziwa pobożność uwzględ-
nia dobro drugiego człowieka i respektuje decyzje i zalecenia Pasterzy Kościoła.

 ▪ Dzisiaj jeszcze zapraszam o godz. 17.15 na nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem 
pasyjnym.

 ▪ 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 
(dobrowolne ofiary będą przeznaczone na inicjatywy realizowane przez Para-
fialny Zespół Caritas).

 ▪ Przypominam, że z uwagi na ograniczenia i w wielu sytuacjach niemożność przyj-
ścia do Kościoła, nadzwyczajną formą pojednania z Bogiem i Kościołem musi stać 
się dla wielu w tym czasie akt żalu doskonałego. Okazja do spowiedzi św. w naszym 

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf 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 : 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 10.00poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

 8.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja przy Bożym 
Grobie (do godz. 17.00)

 11.00 – święcenie pokarmów wielkanocnych (także przed kościołem)
 12.00 – święcenie pokarmów wielkanocnych (także przed kościołem)
 14.00 – święcenie pokarmów wielkanocnych (także przed kościołem)
 20.00 – Wigilia Paschalna w intencji Parafian

44 kwietnia kwietnia  –– Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
 6.30 – w intencji Parafian
 8.00 – w intencji Parafian
 10.30 – za † męża Georga Bronner w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców Zo-

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

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża Jerzego, †† teściów Annę i Franciszka oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące


