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Dzisiejsza niedziela, która wprowadza 
nas w przeżywanie męki, śmierci i zmar-
twychwstania naszego Pana, Jezusa Chry-
stusa, nie zostaje narażona na niezrozu-
mienie poprzez refleksję kontynuującą 
temat siedmiu „odezwań się” Ukrzy-
żowanego. Wręcz przeciwnie, ostat-
nie słowo zapisane w Ewangelii Jana – 
„Dokonało się [tetélestai]” – wskazuje 
właśnie na cel tych wydarzeń. Znacze-
nie nadawane temu słowu przez Chry-
stusa i ewangelistę jest zdecydowanie 
odmienne od wskazania, że „skończyło 
się” na zawsze jakieś życie lub przedsię-
wzięcie, z dodaną jeszcze ko-
notacją porażki lub wyzwo-
lenia. To, co mówi Jezus, nie 
jest pełną rezygnacji afirma-
cją końca, ale świadomością 
osiągnięcia celu, pełni, której 
skutek będzie trwał wiecznie. 
W zrozumieniu tego poma-
gają inne miejsca w Nowym 
Testamencie, w których po-
jawia się to słowo – a jest 
ich kilkadziesiąt,  odnosząc 
się do osiągniętej doskona-
łości, do ukończenia dzieła, 
do osiągniętego szczytu, a na 
pewno nie do upadku z po-
wodu porażki. 

Ewangelista Łukasz jako ostatnie odezwa-
nie się Ukrzyżowanego wkłada w Jego usta 
wołanie, które, podobnie jak w pierwszym 
z siedmiu słów („Ojcze, przebacz im...”), 
wyraża radykalne i najwyższe zaufanie do 
Boga, nazwanego Ojcem: „Ojcze, w Twoje 
ręce powierzam ducha mojego”. Choć bi-
bliści bez trudu zidentyfikowali, że słowa 
te są wyjęte z Psalmu 31 (wers 6), to jed-
nak już na początku Jezus wprowadza zna-
czącą zmianę wezwaniem do Ojca. Nie jest 
to tytuł: „JHWH, Bóg Wierny” psalmisty ani 
„Boże mój” z Psalmu 22, obecne w opowia-
daniu Mateusza i Marka. Należy podkre-

ślić, że pierwsze zdanie, które Jezus wy-
powiada w Ewangelii Łukasza (z epizodu 
o odnalezieniu Go w świątyni wśród uczo-
nych w Piśmie, gdy miał dwanaście lat) za-
wiera właśnie to odwołanie: „Czy nie wie-
dzieliście, że powinienem być w tym, co 
należy do mego Ojca?”. To ten Ojciec, na 
którego powołuje się w swojej modlitwie 
uwielbienia: „rozradował się Jezus w Du-
chu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Oj-
cze...»”. Tego samego imienia uczniowie 
mają wzywać w tej szczególnej i charak-
terystycznej dla uczniów Jezusa, pełnej in-
tymności i zaufania modlitwie: „Kiedy bę-
dziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech 
się święci Twoje imię…”. I jest to ten sam 
Ojciec, którego Jezus błagał w ciemną noc 
Getsemani, zlany krwawym potem: „Ojcze, 
jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich”. 
Głównym czasownikiem tej ostatniej inwo-
kacji jest paratithemai – „daję”, „powie-
rzam”, „kładę”: Jezus składa w ręce Ojca 
wszystko, czym jest i co posiada, swoje ży-
cie, swoją moc. W greckim oryginale wy-
raża to słowo pneuma. W języku biblijnym 
jest to nie tylko antropologiczna zasada eg-
zystencji, dana przez Stwórcę każdej oso-
bie, ale także boska obecność w człowieku. 
W oryginalnej osnowie Psalmu 31 jest być 
może także niuans „jurydyczny”, potwier-
dzony słowami mówiącymi o „okupie”, ter-
minie używanym na określenie wykupienia Giotto, Giotto, UkrzyżowanieUkrzyżowanie, ok. 1310 r. , ok. 1310 r. 

niewolnika i uciśnionego, które było pod-
stawowym zadaniem ojca (go'el, „wyku-
piciel”, „odkupiciel”). Teraz Jezus oddaje 
wszystko w ręce Ojca, a Bóg bierze na sie-
bie pełną odpowiedzialność i obowiązek 
ochrony Syna. Wiemy też, jakie jest zna-
czenie antropomorficznego symbolu ręki 
Boga w Biblii: ręki stwarzającej, ręki bło-
gosławiącej i podtrzymującej, ręki uwal-
niającej, ręki karmiącej i ręki chroniącej.
Jest więc w tym akcie, w którym Jezus 
zwraca i powierza Darczyńcy całą swoją 
istotę, świadomy wybór, dobrze sformu-
łowany na stronach czwartej Ewange-
lii, gdzie Chrystus mówi: „Dlatego miłuje 
Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby 
je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, 
lecz sam z siebie je oddaję” (J 10,17-18). 
Śmierć nie jest więc pogrążeniem się w ot-
chłani nicości, ale uściskiem; nie jest do-
tarciem do bezsensu, ale powierzeniem 
się doskonalszemu planowi; nie jest po-
rażką ani zwykłą koniecznością skończo-
ności twórczej, ale otwarciem na wiecz-
ność, na inne oblicze życia niż to, które 
teraz przed nami stoi. Śmierć przestaje 
więc być sekretem, a staje się tajemnicą; 
z końca staje się celem, jak to odkryliśmy 
w ostatnim słowie Jezusa na krzyżu według 
Jana (tetélestai). Duch oddany Ojcu zosta-
nie przez Ojca zwrócony zmartwychwsta-
łemu Synowi, który wyleje go na Kościół.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Justyna Będziniak z Dąbrówek k. Rybnika i Dariusz Ście-
bura ze Zdzieszowic (aktualnie z Dąbrówek) — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza 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.

„Dokonało się”; „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” –„Dokonało się”; „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ____ ____



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

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 Arka-

diusza, † brata Zdzisława, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

11 kwietnia 11 kwietnia – Wielki Poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Różę i Ewalda Kozioł, †† z pokrewieństwa oraz du-

sze w czyśćcu cierpiące

12 kwietnia 12 kwietnia – Wielki Wtorek
 18.00 – za † męża Gerarda Szymaindę w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców 

Irenę i Stanisława Tabakowskich, † ich syna Piotra oraz za † Cze-
sława Bubiak

13 kwietnia 13 kwietnia – Wielka Środa
 18.00 – za † męża Ryszarda Skórę oraz do Opatrzności Bożej z podziękowa-

niem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 
zdrowie dla syna Sebastiana z okazji 50. rocznicy urodzin i o opiekę 
Bożą dla całej rodzin

14 kwietnia 14 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)

15 kwietnia 15 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)

16 kwietnia 16 kwietnia – Wielka Sobota 
 7.00 – Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań 

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj jeszcze zapraszam o godz. 17.15 na Gorzkie żale 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).

 ▪ Zachęcam do wspomnienia najnowszej karty historii naszej diecezji w ramach 
«Nowenny niedziel» – pomocą służy załącznik do niniejszego Informatora. 

 ▪ W środę odbędą się spotkania rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły: 
dzieci z klas I–IV od godz. 11.00, młodzież z klas V–VII od godz. 13.00.

 ▪ Okazja do spowiedzi św.: 
— 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 16.30–21.00 z przerwą na Mszę św.; 
— Wielki Czwartek – 16.00–21.00 z przerwą na Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej;
— Wielki Piątek – 8.30–10.00 i 16.00–21.00 z przerwą na Liturgię Męki Pańskiej;
— Wielka Sobota – 8.30–10.00 i 15.30–17.00.
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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

1717 kwietnia kwietnia  – – Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE — ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
 6.30 – w intencji Parafian
 10.30 – za † Różę Marię Jacheć w 15. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † żonę i mamę Helenę Borecką z okazji ziemskich urodzin, † jej 

siostrę Irenę oraz †† rodziców z obu stron


