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Opowiadanie 

Kawałek drewna 

Lekcja religii. Michał ma pewne pytanie, które najwyraźniej bardzo go zajmuje: 

„Dlaczego każda chrześcijańska rodzina ma krzyż w swoim mieszkaniu?” - pyta. 

„Lepiej byłoby wieszać na ścianie znak zmartwychwstania” - mówi ktoś inny. Wtedy 

siadam obok moich chłopców i opowiadam i pewną historię. 

Dziadek poszedł z Pawłem na spacer. Było mroźne, zimowe popołudnie. Paweł cieszył 

się na widok śniegu i lodu, podskakiwał, tupał i ślizgał się. Dziadek szedł za nim  

z uśmiechem, ale powoli, ponieważ szybko się męczył. Jego serce było chore, już 

bardzo chore. Paweł chciał pójść nad staw, który był teraz zamarznięty. 

„Można na nim wspaniałe jeździć na łyżwach” - zawołał Paweł - „chcę przynajmniej 

wypróbować, jak się na ślizga na tym lodzie!” Dziadek ostrzegał go. Stał już bardzo 

blisko brzegu, gdy chłopiec postawił obie nogi na lodzie. „Wracaj Pawełku...” 

Wołanie staruszka przyszło za późno. Paweł wrzasnął ze strachu, lód się pod nim 

załamał - a on wpadł do zimnej wody i usiłował trzymać się brzegu kry. Dziadek, drżąc 

na całym ciele, wystawił w kierunku swojego wnuczka laskę. Paweł chwycił ją  

i pociągnął ze wszystkich sił. A dziadek ze wszystkich sił próbował utrzymać się na 

nogach i nie wypuścić laski z zaciśniętych pięści. Udało się. 

Dziadek ukrył wnuka w ramionach, aby go choć trochę ogrzać. Tak szybko jak tylko 

potrafili, wrócili do domu. Chłopcu pomogła gorąca kąpiel i łóżko, ale dla dziadka było 

to zbyt męczące i zbyt denerwujące. Gwałtowna zawał serca odebrał mu życie. Smutek 

jego bliskich był ogromny. 

Wkrótce rodzina chciała wszystko to, co należało do dziadka, oddać, sprzątnąć, wynieść 

z domu. Paweł przyglądał się z nieruchomą twarzą. „Nie! - zawołał nagle - nie 

wyrzucajcie tej laski, ona należy do mnie! To dzięki niej dziadek uratował mi życie,  

a przy tym stracił swoje! Jak długo będę żyć, chcę mieć tę laskę przy sobie jako znak 

jego miłości do mnie!” 

Nie musiałem mówić już dalej. Moi chłopcy zrozumieli. Michał powiedział: „Teraz już 

wiem, co może oznaczać dla człowieka kawałek drewna... Wiem, czym dla chrześcijan 

jest znak krzyża”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na 

Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł 

im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz 

znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je  

i przyprowadźcie do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, 

powiecie: "Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści"». Stało się 

to, żeby się spełniło słowo Proroka: Powiedzcie Córze 

Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, 

siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli  

i uczynili, jak im Jezus polecił.  Przyprowadzili oślicę  

i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na 

nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni 

obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły 

za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który 

przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! Gdy wjechał do Jerozolimy, 

poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest 

prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei». Mt 21,1-11 
 

OGŁOSZENIA 

 

 Dzisiejszą Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej rozpoczynamy przeżywanie 

Wielkiego Tygodnia.  

 Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem ks. Biskupa, od Mszy Wieczerzy 

Pańskiej w Wielki Czwartek do obrzędów Wigilii Paschalnej włącznie 

czynności liturgiczne będą sprawowane przy zamkniętym kościele bez 
udziału ludu (sine populo).  

 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO rozpocznie się w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej  

o godz. 18
00

.  

 W Wielki Piątek o godz. 9
00 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a o godz. 18
00

 Liturgia 

Męki Pańskiej. W tym dniu obowiązuje abstynencja i post ścisły.                 

 W Wielką Sobotę o godz. 18
00 

Obrzędy Wigilii Paschalnej. W tym dniu zalecana 

jest wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.  

Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP  

i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. 
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Odwołane zostało zwyczajowe poświęcanie pokarmów. Zachęcamy wiernych, 

aby przez modlitwę pobłogosławił je ojciec, matka bądź inna wierząca osoba w 

rodzinie przed śniadaniem wielkanocnym. Odpowiedni obrzęd znajduje się w 

„Drodze do Nieba” (nr 77) lub na stronie internetowej w specjalnym wydaniu 

gazetki parafialnej. 

 W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6
00

 Msza św. Rezurekcyjna.  

O godz. 16
30

 świąteczne Nieszpory. 

 W II dzień świąt o godz. 8
15

 Msza św. w intencji kobiet, o godz. 9
45

 Msza św. w 

intencji mężczyzn. Nie będzie Nieszporów! 

 Z związku ograniczeniem możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech 

podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stanie się w tym czasie akt 

żalu doskonałego. Tekst z propozycją takiego aktu żalu jest wyłożony na stoliku 

pod chórem w kościele i zamieszczony na stronie internetowej w specjalnym 

wydaniu gazetki parafialnej.  

 Msze św. i nabożeństwa z naszego kościoła transmitowanie są przez naszego p. 

organistę na Facebooku – Patryk Blania.  

 Kancelaria parafialna  ze względu na bezpieczeństwo interesantów będzie 

zamknięta. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie pod numerem - 77 44 

66 300 - w dotychczasowych godzinach urzędowania. 

 W związku z zaistniałą sytuacją  zwracamy się z prośbą o wsparcie materialne na 

rzecz utrzymania i funkcjonowania naszej parafii. Ofiary na ten cel, jak i stypendia 

mszalne można wpłacać na parafialne konto:  

          Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001 

Za zrozumienie i złożone już wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej diecezji opolskiej: 

diecezja.opole.pl oraz parafialnej: parafiaotmet.pl 

 

LITURGIA TYGODNIA 

Wielki Poniedziałek – 6.04 

7
00

 1) Za † Bożenę Przybysz – od Ewy i Mariana Bęben z rodziną. 

2) Za † Bożenę Przybysz – od Marii. 

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Gramala.  

Wielki Wtorek – 7.04 

7
00 1) Za † Marcina Hońka – od rodziny Woźniaków. 

2) Za †† rodziców Jadwigę i Pawła Kabela, †† siostrę Irmgardę, brata Huberta 

oraz †† z pokrewieństwa.   

18
00 W intencji Róż Różańcowych. 

Wielka Środa – 8.04 

7
00

 1) Za † ojca Thanasis Rallis w 1. rocznicę śmierci. 

2) Za †† rodziców Zofię i Stefana Cyga, dziadków, pokrewieństwo, chrzestnych i 

†† z rodziny Cyga.   

17
00

 Za † Huberta Sowada w 30. dzień po śmierci.  

Wielki Czwartek – 9.04   

18
00

 Msza św. Wieczerzy Pańskiej – Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe 

powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, za pracujących i pochodzących  

z naszej Parafii kapłanów i siostry zakonne oraz za zmarłych kapłanów  

i siostry zakonne. (bez udziału wiernych) 

Wielki Piątek Męki Pańskiej – 10.04 

9
00

 Droga krzyżowa. (bez udziału wiernych) 

18
00

 Liturgia Męki Pańskiej. (bez udziału wiernych) 

Wielka Sobota – 11.04 

18
00

 Obrzędy Wigilii Paschalnej. (bez udziału wiernych) 

Niedziela – 12.04 – Zmartwychwstanie Pańskie 

6
00

 1) Rezurekcja w intencji Parafian. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji kolejnej rocznicy urodzin Jadwigi 

Halemba oraz za † męża Ryszarda. 

8
15 Za † Rafała Podleska w 7. rocznicę śmierci, †† braci Joachima i Henryka 

Podleska, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. (w j. niem.) 

9
45 Za †† rodziców Józefę i Józefa Smolak i †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

11
15

 Za †† rodziców Sławomira i Czesławę Broniszewskich oraz dziadków 

Antoniego i Stanisławę oraz Aleksandra i Franciszkę.    

16
30 Nieszpory świąteczne. 

17
00

 Za † Zofię Dziura, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.   

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 13.04  

7
00

 Za †† syna Piotra i męża Krzysztofa Zawieja, rodziców Natalię i Edwarda 

Stawirej, Emilię i Franciszka Zawieja, braci Horsta i Helmuta Zawieja, szwagra 

Andrzeja Fikus, Adama Gruchot, †† z rodziny Zawieja, Stawirej  

i Fikus oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

8
15 W intencji kobiet. 

9
45 W intencji mężczyzn. 

11
15

 Do Anioła Stróża w intencji dziecka przyjmującego sakrament chrztu św.: 

Kornelia Zajączkowska.   

17
00

 Za †† rodziców Zofię i Józefa Łachut, teściów Adama i Jadwigę Wójcik oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 


