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W Wielkim Poście Kościół zaprasza nas do 
rozważania tajemnic męki i śmierci Pana 
Jezusa, ponieważ w nich znajdujemy szcze-
gólny wyraz miłości Boga do człowieka. 
Z wydarzeń związanych ze śmiercią Chry-
stusa w tegorocznych refleksjach podej-
mowanych w naszym Informatorze wybie-
rzemy zaledwie kilka drobnych, ale zarazem 
dramatycznych i niezwykle ważnych mo-
mentów, wyrażonych w ostatnich słowach 
Ukrzyżowanego. Tych siedem „odezwań 
się”, które w greckiej redakcji Ewangelii skła-
dają się z 41 jeden słów (łącznie z rodzajni-
kami  i  partykułami)  otrzymały wspólną 
nazwę: Siedem słów Chrystusa. Ułożone 
zostały przez tradycję w różnej kolejności, 
ale dominuje prezentowana poniżej. Naj-
więcej z tych słów znajdziemy w Ewangelii 
według św. Łukasza – z niej pochodzą też 
słowa otwierające tę przedziwną listę: „Oj-
cze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. 
Pierwszym słowem Jezusa ukrzyżowanego 
jest zwrócenie się do Ojca i – jak zobaczymy 
– tak też będzie na końcu, gdy umierając, 
powierzy swego ducha temu samemu Ojcu, 
który posłał Go na świat. Ewangelista Łu-
kasz umieszcza więc śmierć Syna wewnątrz 
dialogu z Ojcem, w tej najintymniejszej re-
lacji, którą wyraża aramejskie abba, bo to 
ono najprawdopodobniej zostało oddane 
w Ewangelii greckim wołaczem Pater. Jak 

wiadomo, abba był terminem stosowa-
nym na określenie rodzinnej bliskości mię-
dzy rodzicem a jego synem. To wezwa-
nie skierowane do Ojca pojawiło się już 
wcześniej, gdy Jezus samotnie modlący się 
wśród śpiących uczniów w Getsemani wi-
dzi czekający Go koszmar śmierci: „Abba, 
Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe: 
zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, 
co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się sta-
nie]”.  Ostatnie  godziny  ziemskiego  ży-
cia Chrystusa nie niszczą więc Jego więzi 
z Bogiem Ojcem. To Jemu Jezus powie-

rza najwyższy akt miłości, jakim jest prze-
baczenie tym, którzy Go krzyżują, tortu-
rują i poniżają. Tę prośbę Jezusa z krzyża 
zawsze  interpretowano  jako  modlitwę 
wstawiennictwa. W czasie publicznej po-
sługi Chrystus często odpuszczał ludziom 
grzechy, ściągając na siebie ostrą krytykę 
uczonych teologów swoich czasów. Teraz 
przeżywa najbardziej autentyczne i rady-
kalne doświadczenie bycia człowiekiem, 
biorąc na siebie ból, samotność i śmierć, 
które są najbardziej specyficznymi cechami 
stworzeń. Chrystus, choć doświadcza w ca-
łej pełni ciężaru bycia człowiekiem, przyj-
mując na siebie wszystkie ludzkie cechy, 
nie przeklina, nie osądza i nawet nie prze-
bacza, ale przedstawia się Ojcu jako orę-
downik wszystkich swoich braci w ciele, 
także swoich oprawców. Jest jak Abraham, 
który wstawia się u Pana za Sodomą i Go-
morą; jest jak Mojżesz okazujący solidar-
ność z grzesznym Izraelem, aby uzyskać 
przebaczenie od Boga; jest jak Sługa Pań-
ski opiewany przez Izajasza, który „poniósł 
grzechy wielu i wstawiał się za przestęp-
cami”. Tym swoim gestem Jezus jednoczy 
się z nami, nawet z najbardziej niegodnymi 
pośród nas, i głosi nie porzucenie i pogardę 
dla grzeszników, ale swoją bliskość, biorąc 
na siebie nawet największe zło, aby po-
wierzyć je Bożemu przebaczeniu. Przez ten 
akt Jezus daje nam również lekcję zgodną 
z Jego wezwaniem z Kazania na górze: „Mi-
łujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za 
tych, którzy was prześladują […]”. 
Świadomość, że przebaczenie jest rzeczy-
wistością złożoną, która nie daje się spro-
wadzić do norm prawno-społecznych, po-
jawia się w wymownej statystyce: otóż 
w biblijnym języku hebrajskim, skromnym 
pod względem leksykalnym (zawierającym  Duccio di Buoninsegna, Duccio di Buoninsegna, UkrzyżowanieUkrzyżowanie, 1310 r., 1310 r.

zaledwie 5750 słów), mamy do dyspozycji 
aż osiem czasowników dla opisania prze-
baczenia. Najlepszym przykładem jest sam 
Bóg objawiający samego siebie w Księdze 
Wyjścia:  świętemu  tetragramowi  imie-
nia  Bożego,  JHWH,  towarzyszą  cztery 
„łaskawe” atrybuty: „JHWH, JHWH, Bóg 
rahum (czuły, miłosierny), hanun (wielko-
duszny, łaskawy), nieskory do gniewu, bo-
gaty w hesed i emet (miłość i wierność)”. 
Szczytem tego obrazu jest ewidentne prze-
kroczenie sprawiedliwości przez przeba-
czającą miłość:  zgodnie  z mistyką  cyfr 
przekazuje się, że Bóg zsyła kary „za nie-
godziwość ojców na synów i wnuków aż 
do trzeciego i czwartego pokolenia”, ale 
też zachowuje „swą łaskę w tysiączne po-
kolenia”. Cyfry 3 i 4 dodane do siebie przy-
wołują cyfrę 7 oznaczającą pełnię spra-
wiedliwości, 1000 odnosi się natomiast 
do boskiej nieskończoności, a to oznacza 
bezgraniczne przebaczenie, przekraczające 
logikę prawa. Ten moralny profil Boga daje 
podstawę do zaufania, które poświadcza 
prorok Jeremiasz: „Wszyscy bowiem od 
najmniejszego do największego poznają  
Mnie, ponieważ odpuszczę im występki”.
Na koniec warto jeszcze zauważyć, że he-
brajski czasownik salah, najczęściej stoso-
wany na określanie przebaczenia, zakłada 
wymazanie  z  pamięci  doświadczonego 
zła; pamięć, uwolniona od wspomnienia 
o złu, nie poprowadzi już do zemsty. Wo-
łanie grzesznika zawiera się w kluczu „pa-
mięci”:  „Nie  wspominaj  grzechów mej 
młodości ani moich przewin, ale o mnie 
pamiętaj w Twojej łaskawości, ze względu 
na dobroć Twą, Panie!” (Ps 25,7). Zaś Boża 
odpowiedź brzmi: „Ja, właśnie Ja, przekre-
ślam twe przestępstwa i nie wspominam 
twych grzechów!” (Iz 43,25).
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66 marca marca  – – I I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUNIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  8.00 – za †† rodziców Kazimierę i Albina, † siostrę Janinę, †† z rodzin Ko-

walski i Kordek
  10.30 – za † żonę i mamę Bogusławę Seiffert, †† z rodzin Rusin i Seiffert 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące
   – modlitwa za roczne dziecko: Natalia Frączkiewicz
  17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
  18.00 – za † męża Stefana Nitka, †† rodziców, †† teściów, †† rodzeństwo 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

7 marca 7 marca – poniedziałek
  18.00 – za † męża Wincentego Kucharczyka w 2. rocznicę śmierci, †† jego 

rodziców Agnieszkę i Johana, † siostrę Magdalenę, † brata Józefa, 
† bratową Stefanię oraz dusze w czyśćcu cierpiące

8 marca 8 marca – wtorek
  18.00 – za †† rodziców Erykę i Józefa Gintera Wieczorków, † brata Walde-

mara oraz †† z rodziny

9 marca 9 marca – środa
  7.00 – za † żonę Antoninę Sziotka w 7. rocznicę śmierci, † syna Mariusza, 

†† rodziców i †† teściów, †† siostry i †† szwagrów, † Antoniego 
Mośko oraz †† z pokrewieństwa

10 marca 10 marca – czwartek
  18.00 – za † męża Leszka, † mamę Helenę, †† dziadków Annę i Grzegorza 

Cieślak, †† z rodziny

11 marca 11 marca – piątek
  17.15 – Droga krzyżowa
  18.00 – za †† rodziców Agnieszkę i Horsta Adamek, † babcię Martę, † szwa-

gierkę Krystynę, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

12 marca 12 marca – sobota 
  18.00 – za † siostrę Elżbietę Bienia, † jej córkę Krystynę, †† braci Edmunda, 

Franciszka i Józefa, † męża Gerharda oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Jeszcze dzisiaj serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwie Gorzkich żali, 
które w naszym kościele są odprawiane w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 
17.15. Kazania pasyjne wygłosi ks. Paweł Knop, wikariusz parafii w Leśnicy.

 ▪ Trwa «Nowenna niedziel» – dzisiaj czwarta z kolei – zachęcając do owocnego 
przeżycia Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej. Załącznik do niniejszego Infor-
matora jest okazją do przypomnienia kolejnej karty historii diecezji i czerpania  
inspiracji na przyszłość. 

 ▪ W środę o godz. 18.45 w klasztorze Sióstr Służebniczek w Zdzieszowicach odbę-
dzie się spotkanie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.15 odbędzie się spotkanie kandydatów do grona mi-
nistrantów.
Po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowa-
niem dla młodzieży z klas ponadpodstawowych.

 ▪ W piątek serdecznie zachęcam do udziału w tradycyjnym nabożeństwie wielko-
postnym Drogi krzyżowej (związanym z możliwością uzyskania odpustu zupeł-
nego), które w naszym kościele rozpoczyna się o godz. 17.15. 

 ▪ Wyrażam ogromną wdzięczność za pomoc w doprowadzeniu do stanu używal-
ności naszego obiektu, który tymczasowo pozostawiamy do ewentualnej dyspo-
zycji uchodźców z Ukrainy.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; tak też będzie 
w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

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

1313 marca marca  – – II II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUNIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  8.00 – za †† rodziców Józefa i Elfrydę Bienia, †† z rodzin Bienia i Wrożyna
  10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie dla 
Anety z okazji 30. rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny

   – chrzest: Michalina Piętka
  17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
  18.00 – za † Wiesława w 1. rocznicę śmierci, †† Wiesławę, Zofię, Ignacego, 

Edwarda, Urszulę, †† z rodzin Górskich, Olejniczaków i Jędrzejaków


