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Piąte z listy siedmiu „odezwań się” Ukrzy-
żowanego to w języku greckim zaledwie 
cztery litery (w transkrypcji na alfabet 
łaciński stają się pięcioma: dipsó – „pra-
gnę”). Mamy świadomość, że w tym sło-
wie, które wychodzi ze spragnionych ust 
Jezusa, ujawnia się nie tylko podstawowa 
fizjologiczna potrzeba ludzkiego organi-
zmu, ale także symbol o wielu ducho-
wych konotacjach. Jakie biblijne odnie-
sienia mógł mieć na myśli ewangelista? 
Wielu badaczy uważa, że Jan nawiązuje 
do lamentacji z Psalmu 69, gdzie pa-
dają słowa: „Dali mi jako pokarm truci-
znę, a gdy byłem spragniony, poili mnie 
octem” (w. 22). Jedzenie i picie mają tu 
wartość symboliczną, to metaforyczne 
znaki komunii, które stają się wyrazem 
agresji i nienawiści, ponieważ posiłek jest 
zatruty, a oferowane wino skwaszone. 
Opowieść Janowa po słowie Jezusa „Pra-
gnę” dodaje adnotację: „Stało tam na-
czynie pełne octu. Nałożono więc na hi-
zop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu 
podano. A gdy Jezus skosztował octu, 
rzekł: «Wykonało się!»”. Jeden z obec-
nych przybliża teraz trzcinę z gąbką na-
sączoną octem (po grecku óxos), a więc 
w istocie czerwonym kwaśnym winem, 
znanym po łacinie jako posca i używa-
nym przez rzymskich żołnierzy do gasze-

nia pragnienia. Ciekawe, że w odróżnieniu 
od Mateusza i Marka, którzy mówią o trzci-
nie (kalamos), Jan pisze o gąbce nasączonej 
óxos i nadzianej na hyssópos; słowo, które 
w Nowym Testamencie jest używane tylko 
tutaj i w Liście do Hebrajczyków (9,19: „Moj-
żesz […] wziął krew cielców i kozłów z wodą, 
wełną szkarłatną oraz hizopem”). Można 
więc przypuszczać – jak sugerują niektó-
rzy egzegeci – że Jan, zgodnie ze swoją ten-
dencją do nadawania symbolicznej warto-
ści nawet marginalnym elementom narracji, 

chciał zasugerować w podtekście kolejne 
przesłanie. W relacji ze święta paschal-
nego sprawowanego przez Żydów w noc 
wyzwolenia z niewoli faraona Księga Wyj-
ścia oświadcza: „Weźcie gałązkę hizopu 
i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczy-
niu, i krwią z naczynia skropcie próg i oba 
odrzwia” (12,22). To właśnie do tego rytu-
alnego gestu nawiązuje List do Hebrajczy-
ków we wspomnianym już fragmencie, by 
opisać ofiarną śmierć Chrystusa jako akt J. Tissot, J. Tissot, „Pragnę”: Ocet dany Jezusowi„Pragnę”: Ocet dany Jezusowi, 1894 r. , 1894 r. 

zawarcia nowego przymierza. Jezus ukrzy-
żowany ucieleśniałby wtedy Baranka Pas-
chalnego, tak jak nazwał go Jan Chrzciciel 
na początku swojej publicznej działalno-
ści.  W tym świetle aktualizuje się w pełni 
to początkowe ogłoszenie „wypełnienia” 
Pisma. Przyjmując kilka kropli óxos, Chry-
stus daje świadectwo, że przyjął ten kie-
lich, potwierdzając słowa skierowane do 
Piotra w Getsemani: „Czyż nie mam wypić 
kielicha, który Mi podał Ojciec?”.

 ▪ 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 ósmych.

 ▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – o godz. 17.00 zapra-
szam na Godzinę świętą w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

 ▪ W piątek o godz. 17.15 zachęcam do udziału w nabożeństwie Droga krzyżowa.

 ▪ W sobotę 9 kwietnia odbędą się przedświąteczne odwiedziny chorych.

 ▪ W przyszłą niedzielę obchodzimy Niedzielę Palmową. Poświęcenie palm będzie 
podczas każdej Mszy św. (procesja z palmami podczas Mszy św. o godz. 10.30). 
W tym dniu będzie można nabyć palmy przygotowane przez Parafialny Zespół Ca-
ritas – o włączenie się w przygotowanie palm proszę gorąco wszystkich chętnych 
w sobotę o godz. 10.00 – oraz świece paschalne (dobrowolne ofiary będą przezna-
czone na inicjatywy realizowane przez Parafialny Zespół Caritas).

 ▪ Caritas Diecezji Opolskiej zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli do udziału w akcji 
„Paczka dla Ukrainy”. Akcja polega na napełnieniu pustego kartonu z logo „Paczka 
dla Ukrainy” produktami wymienionymi w spisie (załącznik do kartonu). Więcej in-
formacji udzielam osobiście. 

 ▪ Dzisiejszą kolektę przekazujemy księdzu rekolekcjoniście na prowadzone przez 
niego dzieła związane głównie z Ziemią Świętą; takie też przeznaczenie mają ofiary 
za dewocjonalia przygotowane przez Komisariat Ziemi Świętej (za ich rozprowa-
dzanie dziękuję Parafialnemu Zespołowi Caritas); w przyszłą niedzielę kolekta bę-
dzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Ewę 
Wawrzyk, lat 60, z ul. Prusa (pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 11.00). Wieczny 
odpoczynek racz Jej dać Panie...
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Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

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
  – za † ojca Jana w 30. dzień po śmierci
 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

4 kwietnia 4 kwietnia – poniedziałek
 9.00 – za †† rodziców Martę i Karola Śmieja oraz Janinę i Mieczysława 

Wojniłowiczów, †† z pokrewieństwa
  – Do Opatrzności Bożej z prośbą o powrót do zdrowia dla Katarzyny 

i o opiekę Bożą w całej rodzinie [ofiarowana od teścia Mariana]
 18.00 – za † męża Huberta Paisdzior w 2. rocznicę śmierci, †† synów Kry-

stiana i Rolanda, †† z rodzin Gola i Paisdzior
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinach Lechowicz 
i Jatimek oraz za †† rodziny

5 kwietnia 5 kwietnia – wtorek
 18.00 – za † żonę Marię Kalińską, †† teściów Franciszkę i Wincentego Jasiń-

skich, †† rodziców Katarzynę i Czesława, † siostrę Bogusławę i † jej 
męża Marka oraz dusze w czyśćcu cierpiące

6 kwietnia 6 kwietnia – środa
 7.00 – za †† rodziców Pawła i Cecylię Waletzko, † ojca Georga Kałużę, 

† brata Jerzego, † szwagra Józefa, † szwagierkę Gizelę, †† z pokre-
wieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

7 kwietnia 7 kwietnia – czwartek
 17.00 – Godzina święta 
 18.00 – za †† rodziców Irenę i Pawła Josz oraz Krystynę i Stefana Janocha, 

†† dziadków z obu stron 

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W naszej parafii trwają rekolekcje wielkopostne. Wyrażam serdeczną wdzięcz-
ność rekolekcjoniście, o. prof. Celestynowi Paczkowskiemu, za prowadzenie nas 
w sposób duchowy śladami naszego Zbawiciela po Jego ziemskiej Ojczyźnie ku 
pogłębionemu spotkaniu z żywą Ewangelią.
Dzisiaj jeszcze serdecznie zapraszam na nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pa-
syjnym – o godz. 17.15, a wcześniej, o godz. 15.00, na katechezę („przy kawie”) o Ko-
ściele w Ukrainie, które poprowadzi nasz Ksiądz Rekolekcjonista. 
Jutro Msze św. z kazaniami rekolekcyjnymi o godz. 9.00 i 18.00 oraz nauka rekolek-
cyjna (tzw. stanowa) o godz. 19.00.

 ▪ Zachęcam do wspomnienia kolejnej karty historii naszej diecezji w ramach «No-
wenny niedziel» – pomocą służy załącznik do niniejszego Informatora. 

 ▪ W środę (6 kwietnia) o godz.  18.45 w klasztorze Sióstr Służebniczek odbędzie się 
spotkanie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.
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8 kwietnia 8 kwietnia – piątek 
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie dla 
Krystyny z okazji urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

9 kwietnia 9 kwietnia – sobota 
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Heleny Butkiewicz 
z okazji 89. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

1010 kwietnia kwietnia  – – NIEDZIELA PALMOWANIEDZIELA PALMOWA, czyli Męki Pańskiej, czyli Męki Pańskiej
 8.00 – za † Marię Kalińską [ofiarowana od koleżanek]
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Edeltraudy Kuchar-
czyk z okazji 90. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – za † ojca Stanisława Uruskiego w 8. rocznicę śmierci, † męża Arkadiu-

sza, † brata Zdzisława oraz †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące


