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Ostatnie słowa Ukrzyżowanego, które są 
tematem naszych tegorocznych refleksji, 
dzisiaj odnoszą nas do zapisanego przez 
ewangelistów Marka i Mateusza okrzyku  
psalmicznego: „Boże mój, Boże mój, cze-
muś Mnie opuścił?”. To wołanie przywo-
łuje List do Hebrajczyków, ale już otwiera 
go na światło: „z głośnym wołaniem i pła-
czem za swych dni doczesnych zanosił On 
gorące prośby i błagania do Tego, który 
mógł Go wybawić od śmierci, i został wy-
słuchany dzięki swej uległości” (Hbr 5,7). 
Warto uświadomić sobie ten kontekst, gdyż 
zgodnie z często stosowaną praktyką juda-
istycznej teologii, gdy wywołuje się frag-
ment tekstu, w sposób dorozumiany przy-
wołuje się jego całość. A „całość” tego 
Psalmu jest dość zróżnicowana i pozwala 
wyodrębnić trzy części. Z pewnością pierw-
szy i najdłuższy fragment (w. 2-22) stanowi 
rozdzierający lament, który w ustach umie-
rającego człowieka przybiera charakter nie-
mal kontestacji, interpelacji, protestu. La-
ment przypieczętowuje ostatni rozpaczliwy 
krzyk: „Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka; 
pomocy moja, spiesz mi na ratunek!”. I to 
właśnie u szczytu tej lamentacji w Psalmie 
pojawia się radykalny punkt zwrotny. Ci-
sza zostaje przerwana, a pragnienia osoby 
cierpiącej zostają wysłuchane. Pojawia się 
nowy okrzyk, już nie pełen desperacji, ale 

niemal zaskoczenia: „Wysłuchałeś mnie!” 
(w. 22). Mamy więc do czynienia z wielką 
przemianą, która wprowadza drugą 
część, w której powoli wznosi się nastrój 
świetlistej nadziei – wyzwolenie jeszcze 
się nie ujawniło w działaniu i dotykalnej 
rzeczywistości, ale słowo Boże wystar-
czy, aby rozkwitła niezachwiana pewność 
zbawienia. Psalm 22 ma jeszcze trzecią, 
ostatnią część, ze słowami: „Bo władza 
królewska należy do Pana” (w. 29). Mamy 
zatem królewskie panowanie Boga, który 
w swoim planie zbawienia może również 

umieścić zło. Psalm, który zakiełkował 
w Męce Pańskiej, rozkwita w Wielkanoc. 
Z tym wezwaniem Jezusa ukrzyżowanego 
wiąże się także świadectwo pierwotnego 
Kościoła, który zachował ostatnie słowa 
Jezusa w oryginalnej wersji. Nie ma tam 
poufałego abba, które w swojej narra-
cji o tej godzinie odnotowuje Łukasz, ale 
tradycyjny wołacz biblijnych modlitw, 
„Boże”, czego Chrystus nigdy wcześniej 
nie czynił. Przyjmuje przeto sposób zwra-
cania się do Boga wszystkich innych lu-
dzi, swoich braci w bólu. Jest oczywiste, 
że nie wątpi On w istnienie Boga; prze-
ciwnie, Jego wiara jest być może w szczy-
towym momencie, jak wiara Abrahama, 
kiedy wstępował na górę Moria, niosąc 
w sercu ofiarny rozkaz swego ukochanego M. Grünewald, M. Grünewald, UkrzyżowanieUkrzyżowanie, 1524 r., 1524 r.

i okrutnego Pana. Bóg nie jest postrzegany 
jako pustka, ale jako tajemnicza nieobec-
ność. Krzyk Jezusa na krzyżu nie jest świa-
dectwem rozpaczy ani utraty nadziei; On 
krzyczy z ufnością, że Bóg położy kres ci-
szy i wyobcowaniu Jego oddalenia. Inwo-
kacja Psalmu nie jest skierowana do jakie-
goś „Boga”, ale do „mojego Boga”, przeto 
ta nić zaufania, która następnie stawać 
się będzie coraz mocniejsza w kontynuacji 
Psalmu, nie zostaje zerwana, choć niesie 
ze sobą całą gorycz doświadczanego obec-
nie porzucenia. Jezus z pewnością jest te-
raz samotny i czuje się oddzielony od Ojca, 
nie mówi już jako Syn, ale jako zwykły czło-
wiek, cierpiący i umierający, czyli doświad-
czający w pełnej prawdzie realizmu naszej 
ludzkiej tożsamości.

 ▪ Uwaga! Odwiedziny chorych (przedświąteczne) odbędą się za dwa tygodnie, tj. 
w sobotę 9 kwietnia.

 ▪ W sobotę rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które po-
prowadzi o. prof. dr hab. Celestyn Paczkowski OFM, kierownik Zakładu Patrologii 
i Antyku Chrze ścijańskiego na Wydziale Teolo gicznym UMK w Toruniu, autor licz-
nych publikacji z zakresu patrologii, archeologii biblijnej, polityki krajów Bliskiego 
Wschodu i historii kościołów wschodnich. W planie rekolekcji m.in.:
—  Msze św. z kazaniami rekolekcyjnymi: sobota, godz. 9.00 i 18.00; w niedzielę 

według stałego porządku (8.00, 10.30 i 18.00); poniedziałek, godz. 9.00 i 18.00;
— kazania stanowe: w sobotę i w poniedziałek o godz. 19.00 oraz kazanie pasyjne 

w niedzielę o 17.15;
—  spotkanie z ojcem rekolekcjonistą i katecheza o Kościele w Ukrainie (w ramach 

„kawy z księdzem”) w niedzielę o godz. 15.00;
 ▪ Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza w przyszłą niedzielę na spotkanie mo-

dlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 w domu katechetycznym 
przy kościele św. Antoniego.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przekazana ojcu rekolekcjoniście na prowadzone przez niego 
dzieła, związane głównie z Ziemią Świętą. „Bóg zapłać”.
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Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

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
  – chrzest: Jan Jakub Garwol
 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

28 marca 28 marca – poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Irmgardę i Herberta Szołtysek, †† z pokrewieństwa 

z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

29 marca 29 marca – wtorek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Mirosława z okazji 
55. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

30 marca 30 marca – środa
 7.00 – za †† rodziców Jadwigę i Antoniego Olczyk, † brata Henryka oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron

31 marca 31 marca – czwartek
 18.00 – za zmarłych Parafian 

1 kwietnia 1 kwietnia – piątek 
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – za †† rodziców Annę i Gerarda, † siostrę Gizelę, † szwagra Rudolfa, 

†† dziadków z obu stron i †† z pokrewieństwa oraz o Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie w rodzinie

2 kwietnia 2 kwietnia – sobota 
 8.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 
 9.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra w kolejną 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 siódma 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 czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Po Mszy św. ok. godz. 18.40 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci, które przygo-
towują się i pragną przystąpić do Pierwszej Komunii św. w trzecią niedzielę maja 
br. (15 maja) w naszym kościele. Zapraszam na to spotkanie też dzieci, gdyż oprócz 
spraw organizacyjnych część spotkania będzie rodzinną katechezą.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w dniu 31 marca br. (czwartek) na multime-
dialno-modlitewne spotkanie z prośbą o pokój w Ukrainie i na świecie, które od-
będzie się o godz. 15.30 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pią-
tek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy 
litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam 
o godz. 8.30 (!!!) na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
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 18.00 – za † męża i ojca Karola Czapla, †† teściów Mari i Joachima Kura, 
†† dziadków z obu stron i †† chrzestnych

  – za † Jana Rosoła

33 kwietnia kwietnia  – – V V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUNIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Dronia, † brata Henryka, †† te-

ściów Czesławę i Stanisława † szwagra Stanisława
 10.30 – za † męża Georga Bronner w 16. rocznicę śmierci, †† rodziców Zo-

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

  – chrzest: Bartosz Ruczaj
 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – za † mamę Bertę Mainczyk oraz †† z rodzin Mainczyk i Kulawiak
  – Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo św. Ojca Pio o zdrowie 

i błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty


