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Dzisiejsza refleksja nad ostatnimi sło-
wami Ukrzyżowanego dotyczy dialogu 
Pana Jezusa z łotrem, który znamy z za-
pisu w Ewangelii św. Łukasza. Jezus, który 
w czasie swojego ziemskiego życia nie bał 
się przebywać wśród osób ze złego towa-
rzystwa, przyciągając do siebie celników, 
prostytutki, grzeszników, chorych i ze-
pchniętych na margines, kończy swoje ży-
cie między dwoma przestępcami, skazany 
na haniebny wyrok śmierci. Możemy w tym 
dostrzec przeznaczenie mesjańskiego Sługi 
Pańskiego, który „policzony został między 
przestępców” (Iz 53,12). Jak zauważy skru-
szony złoczyńca, Jezus „nic 
złego nie uczynił”, a jednak 
do końca znajduje się w tej 
przestrzeni, w której zawsze 
był „lekarzem dusz” („Nie 
potrzebują lekarza zdrowi, 
ale ci, co się źle mają”). Sta-
wiał się na równi z nimi nie 
po to, by akceptować ich wy-
bory, ale by ratować wyklu-
czonych lub zepchniętych 
na margines, by przywracać 
do życia tych, którzy umarli, 
i odnaleźć tych, którzy się za-
gubili. Łukasz, określony jako 
„pisarz łagodności Chrystu-
sowej”, wybrał jako ostatni 

akt Jezusa właśnie ten, który jest teraz 
przez nas opisywany, ponieważ w pełni 
jaśnieje w nim to miłosierdzie, które prze-
nikało całe Jego życie i dzieło. Wiadomo, 
że świat nizin społecznych to nie zawsze 
obszar solidarności między nędzarzami; 
często gnieździ się pośród nich egoizm, 
pragnienie posiadania i oszustwo. Mate-
usz i Marek zauważają, że ukrzyżowani 
razem z Nim złoczyńcy znieważali Jezusa. 
Łukasz, znany z konfrontowania ze sobą 
przeciwstawnych postaw (np. dobrego 
Samarytanina i kapłana lub lewity, Marty 
i Marii, bogacza i Łazarza, wdowy i sę-

dziego, faryzeusza i celnika), rysuje nato-
miast linię podziału między dwoma zło-
czyńcami. Jeden z ukrzyżowanych reaguje 
sarkastyczną obelgą: „Czyż ty nie jesteś 
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”, 
a drugi – zaczyna mówić, przede wszyst-
kim zwracając się do swego upartego ko-
legi, i czyni to w krótkim przemówieniu 
głoszącym niewinność Jezusa, ale przede 
wszystkim zawierającym akt pokuty i na-
wrócenia: „Ty nawet Boga się nie boisz, 
chociaż tę samą karę ponosisz? My prze-
cież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem 
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic 
złego nie uczynił”. Po czym nawrócony 
złoczyńca zwraca się bezpośrednio do 
Chrystusa: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy 
przyjdziesz do swego królestwa”. Ten spo-
sób wzywania zadziwia w swojej intym-
ności, ponieważ nigdzie indziej w Ewan-
gelii nikt nie zwraca się do Jezusa tylko 
Jego imieniem, bez żadnego określenia 
czy zwrotu grzecznościowego. Pierwszą 
i ostatnią zarazem osobą, która odnosi się 
do Niego z tak poufałą bliskością, jest ska-
zany przestępca. Jest on również ostatnią 
osobą na ziemi, która rozmawia z Jezusem 
przed Jego śmiercią. Rzeczywiście, nawet 
uczniowie nie mówili z taką poufałością 
i spontanicznością o swoim Mistrzu, po-
dobnie tłum. „Jezus z Nazaretu”, „Jezus, 
Syn Boży”, „Jezus, Syn Dawida”, „Nauczy- Tycjan, Tycjan, Chrystus i dobry łotrChrystus i dobry łotr, ok. 1566 r., ok. 1566 r.

ciel”, „Pan” to były imiona i tytuły, jakimi 
zwracano się do Jezusa. Prośba nawró-
conego złoczyńcy, by Chrystus o nim pa-
miętał, brzmią jak echo starożytnej mo-
dlitwy Psałterza: „Pamiętaj o nas, Panie”. 
To przyzywanie Boga przewija się przez 
całą Biblię. Człowiek obawia się, że zo-
stanie zapomniany. W rzeczywistości to 
on opuścił Boga. Ale Bóg nigdy nie może 
go opuścić. Jezus, Syn ukrzyżowany, jest 
przypomnieniem Ojcu o każdym zagubio-
nym dziecku. Niewiele słów wypowiada 
nawrócony łotr, ale jeszcze bardziej po-
wściągliwe, istotne i pełne światła są te, 
które wypowiada do niego Chrystus. Na-
znaczone zostały szczególną powagą, 
ponieważ Jezus wprowadza je częstym 
zwrotem obecnym w Ewangeliach, gdy 
wypowiada jakieś ważne stwierdzenie: 
„Zaprawdę, mówię ci”. „Dzisiaj”, które 
wskazuje Jezus, zawiera w sobie przepla-
tanie się chronologicznej teraźniejszości 
i wieczności. „Dzisiaj”, zaraz po śmierci, 
a więc nie w odległej przyszłości, osobiste 
przeznaczenie złoczyńcy znajdzie zbawcze 
wypełnienie w życiu z Chrystusem w kró-
lestwie, w raju: wieczność już teraz, dzi-
siaj! Prawdziwą chrześcijańską nowością, 
która interpretuje tradycyjne żydowskie 
wzorce raju, jest wspólnota z Chrystu-
sem. Być z Nim to być w niebie, być w Jego 
chwale, uczestniczyć w życiu wiecznym. 

 ▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone ksią-
żeczki do nabożeństwa „Droga do nieba”, które uroczyście wręczymy dzieciom 
przygotowującym się do Pierwszej Komunii św.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; zaś do koszyka (z tyłu 
kościoła) można złożyć ofiarę na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. W przyszłą 
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na rzecz naszego kościoła. „Bóg zapłać”.

Siedem słów Jezusa na krzyżu –Siedem słów Jezusa na krzyżu –  ciąg dalszy ciąg dalszy  __________________________________ __________________________________



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

2020 marca marca  – – III III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUNIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za † mamę Krystynę Strancich w 4. rocznicę śmierci, † ojca Marcina 

oraz †† ich rodziców z obu stron
 10.30 – za †† rodziców Hildegardę i Józefa Niestrój, † męża Ryszarda Skórę 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  – chrzest: Cezary Józef Czok
 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – za † mamę Różę Gawron w 1. rocznicę śmierci, † tatę Rudolfa oraz 

†† z pokrewieństwa
  – modlitwa za roczne dziecko: Nadia Bogdan

21 marca 21 marca – poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Emilię i Jana Otrząsek, † brata Alojzego, †† trzech 

szwagrów, † siostrzeńca Tadeusza oraz dusze w czyśćcu cierpiące

22 marca 22 marca – wtorek
 18.00 – za †† rodziców Bernarda i Marię Neukirch, †† dziadków oraz 

†† z pokrewieństwa

23 marca 23 marca – środa
 7.00 – za † męża i ojca Henryka Wancke, †† jego rodziców i rodzeństwo, 

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

24 marca 24 marca – czwartek
 18.00 – za † męża Janusza Miszkiewicza w 1. rocznicę śmierci

25 marca 25 marca – piątek — UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGOUROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
 15.00 – adoracja Najśw. Sakramentu w intencji pokoju zakończona o godz. 

17.00 Aktem Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi
 17.15 – Droga krzyżowa
 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 – sobota 
 18.00 – za † Dorotę Szymańską w 1. rocznicę śmierci

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Bardzo gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Gorzkie 
żale – w niedziele o godz. 17.15, Droga krzyżowa – w piątki o godz. 17.15.

 ▪ Dzisiaj przypada już szósta niedziela w ramach «Nowenny niedziel», zachęcającej 
do owocnego przeżycia Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej. Pomocą do przypo-
mnienia kolejnej karty historii diecezji jest załącznik do niniejszego Informatora. 

 ▪ W poniedziałek zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio, 
które rozpocznie się w kościele o godz. 17.00. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowa-
niem dla młodzieży z klas ponadpodstawowych.
Przy okazji informuję, że w tym roku sakrament bierzmowania będzie udzielany 
w naszym kościele wyjątkowo dwa razy: 22 kwietnia o godz. 16.00 i 28 kwietnia 
o godz. 18.00 – dla młodzieży z naszej parafii.

 ▪ W związku z apelem Ojca Świętego i zarządzeniem Biskupa Opolskiego, aby 25 
marca (piątek, uroczystość Zwiastowania Pańskiego) o godz. 17.00 we wszyst-
kich kościołach naszej diecezji odmówić Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepoka-
lanemu Sercu Maryi, serdecznie zapraszam już od godz. 15.00 na adorację w in-
tencji pokoju i nawrócenia Rosji (rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia Bożego), 
którą zakończy wspomniany Akt Poświęcenia. 

 ▪ Uroczystość Zwiastowania Pańskiego od lat obchodzona jest jako Dzień Święto-
ści Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przyrzeczenie trwającej 
9 miesięcy modlitwy duchowej adopcji dziecka poczętego będzie można składać 
podczas Eucharystii o godz. 18.00.

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

2727 marca marca  – – IV IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUNIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za † ojca Józefa, †† jego rodziców, †† braci, † siostrę oraz † kole-

żankę Klaudię oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za † Irmgardę Marię Swoboda w 3. rocznicę śmierci, †† z rodziny 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 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 Krystyny i Janusza 
z okazji 55. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny


