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W okresie Wielkiego Postu Kościół otwiera 
przed swoimi wiernymi bogaty skarbiec zwy-
czajów, różnego rodzaju nabożeństw i sakra-
mentaliów. Niektóre z nich wpisały się w na-
szą pobożność bardzo mocno – np. posypanie 
głów  popiołem,  rekolekcje  wielkopostne, 
Droga krzyżowa, Gorzkie żale – a inne, jak 
choćby  tradycja  rzymskich  kościołów  sta-
cyjnych, są może mniej znane. Niewątpliwie 
wszystkie mogą pełnić rolę dobrych przewod-
ników duchowych na Wielki Post, dlatego 
warto je znać i praktykować. Nabożeństwem 
specyficznie polskim, znanym w innych kra-
jach jedynie poprzez środowiska polonijne, 
jest nabożeństwo Gorzkich żali. Jego geneza 
sięga przełomu XVII i XVIII w. i łączy się z histo-
rią Bractwa św. Rocha przy kościele Świętego 
Krzyża w Warszawie, gdzie posługę duszpa-
sterską pełnili Księża Misjonarze św. Wincen-
tego à Paulo. Członkom tego Bractwa i ich 
opiekunowi, ks. Wawrzyńcowi Stanisławowi 
Bennikowi CM przypisuje się napisanie spe-
cjalnego tekstu, który w 1707 r. wydano dru-
kiem pod tytułem „Snopek Myrry z Ogroda 
Gethsemańskiego albo żałosne Gorzkiey Męki 
Syna Bożego (…) rozpamiętywanie”. Nabo-
żeństwo otrzymało akceptację Stolicy Apo-
stolskiej i bardzo szybko rozpowszechniło się 
dzięki Księżom Misjonarzom, którzy wówczas 
prowadzili w Polsce większość seminariów 
duchownych; klerycy po święceniach wpro-

 ▪ Drugą niedzielę Wielkiego Postu zwaną „ad gentes” prze-
żywamy jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjo-
narzami pod hasłem: „Z misjonarzami głośmy pojednanie”. 
Pomagając misjonarkom i misjonarzom, spłacamy nasz dług 
wdzięczności za wiarę oraz wspieramy tysiące ludzi żyjących 
w nędzy z powodu prześladowań i konfliktów.

 ▪ Caritas Diecezji Opolskiej zachęca po raz kolejny do sięgnię-
cia w Wielkim Poście po papierową skarbonkę jałmużny wiel-
kopostnej. Zwłaszcza dla dzieci jest to ważna pomoc w od-
krywaniu społecznego wymiaru swojej wiary, a ponadto ma 
przypominać o umiejętności dzielenia się oraz zachęcać do 
stawiania czoła pokusie zachłanności. 

 ▪ Serdecznie zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopost-
nych. W piątki o godz. 17.15 odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 
17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.  

 ▪ We wtorek, 3 marca o godz. 16.00 Mniejszość  Niemiecka zaprasza swoich człon-
ków na zebranie sprawozdawczo-wyborcze w klubie przy ul. Akacjowej 2.

 ▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną, a po niej o godz. 
19.00 odbędzie się spotkanie dla młodzieży z klas drugich gimnazjalnych. 

 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. An-

toniego odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
 ▪ Zgodnie z zapowiedzią w refleksjach pokolędowych, pragniemy w naszej parafii 

zainicjować tzw. wykłaDy otwarte. Pierwszy wykład wygłosi 13 marca (piątek) 
o godz. 19.00 biskup gliwicki prof. dr hab. Jan Kopiec na temat: „Życie religijne 
w parafiach na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku”. Już dziś serdecznie zapraszam.

 ▪ Parafia św. Antoniego organizuje 10 kwietnia br. wyjazd do teatru w Bielsku-Białej 
na spektakl komediowy pt. „Co widział kamerdyner?”. Cena 80 zł. Zapisy w zakrystii.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Izabela Krug ze Zdzieszowic i Daniel Bienia ze Zdzieszo-
wic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby seminarium i Kurii, a przed ko-
ściołem można złożyć ofiarę na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”; w przyszłą 
niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Hen-
ryka Kudera, lat 73, z ul. Zawadzkiego (pogrzeb odbył się w środę), zaś z para-
fii św. Antoniego odeszli do wieczności: śp. Irena Grzeszczuk, lat 64, mieszkała 
w Roz wa dzy oraz śp. Teodor Janic, lat 65, z ul. Fabrycznej (pogrzeb w poniedzia-
łek o 15.00). wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 

wadzali je w swoich parafiach. Układ 
nabożeństwa opiera się na schemacie 
modlitwy brewiarzowej, a treść czer-
pie zarówno z ewangelicznego opisu 
męki, jak też z tekstów Starego Testa-
mentu, takich jak Psalm 22 oraz Pieśń 
o Cierpiącym Słudze Jahwe z Księgi Pro-
roka Izajasza. To w nich jest źródło bar-
dzo plastycznych, pełnych emocji opi-
sów  przeżyć  torturowanego  Jezusa 
podczas biczowania oraz upokorzeń, 
jakich doznawał od otaczających Go  
żołnierzy i tłumu, aż do ukrzyżowania. 

 Albrecht Altdorfer, Chrystus na krzyżu, XVI w.



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

1 marca – Niedziela II Wielkiego Postu
  8.00 – za † Burmistrza Dietera Przewdzinga
  10.30 – za †† Mariannę i Józefa Dzienniak oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  17.15 – Gorzkie żale
  18.00 – za † Teofila Kowolika, †† z rodziny Niemiec

2 marca – poniedziałek
  18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinie Krystyny i Ry-
szarda oraz o opiekę Bożą w rodzinach ich dzieci

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

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Ewy z okazji 50. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

4 marca – środa — święto św. Kazimierza, królewicza
  7.00 – za † męża Antoniego, † syna Henryka Gola, †† teściów Paulinę i Al-

bina, †† rodziców Rozalię i Alfreda Malkusz

5 marca – czwartek
  17.00 – Godzina święta
  18.00 – za † Martę Freimann, † jej męża, †† Elżbietę i Piotra oraz † brata Al-

berta

6 marca – piątek
  7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
  17.15 – Droga krzyżowa
  18.00 – za † męża i ojca Bernarda Kwoczała oraz †† teściów Katarzynę i Jana, 

† ojca Pawła Gabor, †† szwagierki i †† szwagrów oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

7 marca – sobota
  8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Izabeli z okazji urodzin 
oraz o opiekę Bożą dla Zuzanny i całej rodziny

  18.00 – za †† rodziców Elżbietę, Małgorzatę i Jerzego Grochla, †† czterech 
braci, †† trzy siostry, †† szwagierki i †† szwagrów

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Komunikat▪Biskupa▪Opolskiego▪dotyczący▪powołania▪Kapituły▪Odnowy▪Kate-
dry▪Opolskiej:▪

Drodzy Diecezjanie! Od wielu lat parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Opolu podejmuje liczne prace konserwatorskie w trosce o naszą zabyt-
kową Katedrę, która jest kościołem biskupim, a zarazem pełni funkcję świą-
tyni parafialnej. Prace te są podejmowane ze względu na stan wnętrza na-
szej Katedry oraz jej murów zewnętrznych, które wymagają pilnej renowacji.
Aby zintensyfikować te działania, 1 stycznia 2015 roku powołałem Kapitułę 
Odnowy Katedry Opolskiej, której celem są działania promujące odnowę za-
bytkowego kościoła. W skład Kapituły wchodzą ludzie różnych stowarzyszeń 
i instytucji, mediów publicznych i kościelnych, uczelni wyższych, mecenasów 
kultury i sztuki, artystów oraz innych. Uroczysta inauguracja działalności Ka-
pituły będzie miała miejsce 8 marca 2015 roku, o godz. 10.30 podczas Mszy 
Świętej w Katedrze Opolskiej.
Na dzieło odnowy Katedry pragnę uwrażliwić wszystkich drogich diecezjan. 
Kościół katedralny jest przecież Matką wszystkich kościołów w diecezji. To 
z tej świątyni wychodzą wyświęceni tutaj diakoni, kapłani i biskupi, którzy 
potem są posłani, aby głosić Ewangelię.
Dlatego – Drodzy Bracia i Siostry – zwracam się do Was o zrozumienie i wspar-
cie działań parafii katedralnej oraz powołanej Kapituły, bo ten szczególny 
kościół jest również naszym dziedzictwem duchowym, kulturowym i histo-
rycznym. Niech nasza wspólna troska o odnowę opolskiej Katedry będzie wy-
razem wielkiej wdzięczności dla pokoleń, które uświęcały się w tym kościele, 
ale również odzwierciedleniem naszej wiary, którą odpowiedzialnie chcemy 
przekazać następnym pokoleniom. 

†▪Andrzej▪Czaja,▪Biskup▪Opolski

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; www.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tki  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

8 marca – Niedziela III Wielkiego Postu
  8.00 – za †† rodziców Elżbietę i Adolfa Bucher, †† Agnieszkę i Teodora Ko-

nieczny oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
  10.30 – za †† teściów Marię i Michała Niżborskich, † ojca Antoniego Bieniek, 

† brata Henryka oraz †† z pokrewieństwa
  17.15 – Gorzkie żale
  18.00 – za † Heinricha Dudę


