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XIII Niedziela zwykła 
Z Ewangelii św. Mateusza (5,21-43) 
 
(…) Pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele 
przecierpiała od róŜnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej 
nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, 
więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. 
Mówiła bowiem: Ŝebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdro-
wa. Zaraz teŜ ustał jej krwotok i poczuła w ciele, Ŝe jest uzdrowiona z 
dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, Ŝe moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i 
zapytał: Kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, Ŝe tłum zewsząd Cię 
ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy 
kobieta przyszła zalękniona i drŜąca, gdyŜ wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu 
całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej 
dolegliwości! 
 

Co robimy będąc chorzy, gdy słyszymy o jakimś 
cudotwórcy, znachorze, o którym wszyscy mówią, 
Ŝe uzdrawia.? Najzwyczajniej w świecie idziemy 
do niego. Pewnie w głowie pojawia się myśl: „a 
nuŜ się uda”, nic nie ryzykuję… Ale czy na pewno?  

Czytając fragment, który Kościół daje nam na 
dzień dzisiejszy do rozwaŜenia, na pierwszy plan 
wysuwa problem wiary. Oto spotykamy Jezusa, 
który juŜ jest rozpoznawalny. Ludzie słyszeli o 
Nim i mocy, którą ma: mówił przecieŜ jak ten kto 
ma władzę (por. Mt 7,29), a nauka, którą głosił była 
pełna mocy (por. Mk 1,27). Kiedy tylko Jezus po-
jawia się podchodzi do Niego Jair – zwierzchnik 
miejscowej synagogi i prosi o uzdrowienie swojej 
córki. Gdy Jezus wyrusza za Jairem pojawia się 
kobieta, cierpiąca na upływ krwi. I nie chodzi tu o 
jakiś zwykły krwotok, ale o uporczywy krwotok 
związany z comiesięcznymi dolegliwościami ko-
biecymi. Ów krwotok według Prawa Ŝydowskiego 
sprawiał, Ŝe kobieta była nieczysta (por. Kpl 12,1-
5). Gdy owa kobieta dotyka się płaszcza Jezusa 
zostaje uzdrowiona. Wtedy Mistrz reaguje gwał-
townie – zaczyna szukać tej, która się Go dotknęła. 
Gdy ją znajduje, nie tyle ma do niej Ŝal, co raczej 
wywyŜsza jej wiarę. W między czasie inni przy-

chodzą oznajmić Jairowi, Ŝe jego córka umarła. I 
znowu Jezus zwraca uwagę na wiarę mówiąc: „Nie 
bój się, wierz tylko!”. Po czym idzie i wskrzesza 
jego córkę. 

Zwróćmy uwagę na wielką wiarę owych ludzi. 
Wiele stracili zdrowia, nerwów i pieniędzy na leka-
rzy. I Ŝadnej pomocy nie uzyskali. Dlaczego? Bo 
nie moŜna uzdrowić ciała, gdy chora jest dusza. 
Mawiamy przecieŜ „w zdrowym ciele zdrowy 
duch”, ciało i dusza stanowią jedną pełną osobę. 
Gdy choruje dusza choruje i ciało. Dlatego bio-
energoterapia, homeopatia, czy inne wschodnie i 
niekonwencjonalne metody leczenia tak są odrzu-
cane przez Kościół, poniewaŜ niszczą ducha.  

Kiedy Jezus uzdrawia, to leczy najpierw duszę a 
potem ciało. Dlatego tak waŜna tu jest wiara i tak 
waŜne są tu sakramenty chociaŜby namaszczenie 
chorych, w czasie, którego kapłan modli się sło-
wami: „Bóg, który odpuszcza ci grzechy niech cię 
wybawi i łaskawie podźwignie”. Dlatego trzeba 
nam dzisiaj prosić o silną wiarę. Wiarę nie tylko w 
to, Ŝe Bóg uzdrowi, ale i w to, Ŝe pomoŜe przetrwać 
trudny czas, tak, jak pomógł Jairowi. Dlatego trze-
ba nam wołać:  

Panie przymnóŜ nam wiary. Amen. 
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Poniedziałek – 2 lipca 2012        Mt 8,18-22 
   630     Za †† rodziców Marię i Pawła oraz †† dziadków i całe pokrewieństwo 
 1730   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1800      Za † męŜa Wilhelma Głombika w 3. rocznicę śmierci i †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 3 lipca 2012 – św. Tomasza, Apostoła     J 20,24-29 
   630     Za †† teściów Michalinę i Tadeusza oraz szwagra 
 1800      Za †† rodziców Franciszka i Magdalenę Mertuszka, Marię i Helenę Mertuszka, †† z rodzin 

Mertuszka, Warkocz i Kozimenko oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
Środa – 4 lipca 2012         Mt 8,28-34 
   630     Za † Józefa Sztukę 
 1800     Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Edwarda Bajsarowicza oraz †† rodziców z obu stron 
I Czwartek miesiąca – 5 lipca 2012       Mt 9,1-8 
   630     Za † męŜa Mariana Głąba w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, braci Jana i Józefa, 

bratową Annę i szwagierkę Krystynę oraz wszystkich †† z pokrewieństwa 
 1700   Godzina Święta 
 1800     O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
I Piątek miesiąca – 6 lipca 2012 – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.  Mt 9,9-13 
   630     Za † Teofila Panica 
 1700   NaboŜeństwo do Najświętszego Sakramentu 
 1800     W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
I Sobota miesiąca – 7 lipca 2012        Mt 9,14-17 
   630     Za wstawiennictwem Matki Boskiej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1400      Ślub: Roksana Kikina-Pietras – Marcin Pietras 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Do BoŜej Opatrzności w intencji Danuty i Michała z okazji urodzin z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie 
XIV Niedziela zwykła – 8 lipca 2012   Ez 2,2-5; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6 
   700    Za † Mariannę Martynus w 2. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców Stanisława i Mariannę, 

brata Jerzego 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do BoŜej Opatrzności, Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji 

Arkadiusza i Koryny Wójcickiej z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą pomoc oraz o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 

 1030    Do BoŜej Opatrzności w intencji Julii i Józefa Pustelak z okazji 40. rocznicy ślubu z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

 1200   O BoŜe błogosławieństwo i opiekę BoŜą dla Doroty i Daniela oraz dla rodziców i rodzeństwa z 
obu stron 

 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † ojca Alberta Gawełka w I rocznicę śmierci  
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo na czas wakacji 
 
• Dzisiaj, 1 lipca przypada w naszej parafii całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Początek 

Adoracji po Mszy o 1200. Zakończenie nieszporami Eucharystycznymi. Zapraszamy równieŜ na godz. 
1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie. 

• Rozpoczął się czas wakacyjny. W związku z tym Msze Święte w tygodniu będą o godz. 630 oraz o 
1800. Kancelaria w godzinach rannych będzie czynna do godz. 800, natomiast po południu bez zmian.  

• W okresie wakacyjnym w niektóre dni okazja do spowiedzi moŜe być tylko przed Mszą Świętą. 
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• W poniedziałek, 2 lipca spotkanie modlitewne Rycerstwa  
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 

czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. 
• W czwartek od godz. 1700 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego 

Serca Pana Jezusa (pierwsza część Adoracji w ciszy). 
• W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą 

rodziny. Zapraszają one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy. 
• Przypominamy o zapisach na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę, która wyruszy 30 lipca. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 

dzieci „Mały Gość Niedzielny”.  
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 

przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jadwiga Daniel, lat 86 
� Paweł Sarna, lat 19, zam. na ul. Słowackiego 

 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

 
 

Zarys dziejów Kościoła 
na Śląsku Opolskim 
 

W okresie Reformacji Śląsk Opol-
ski przeŜywał w mniejszym stopniu wszystkie jej 
skutki, niŜ to miało miejsce na Śląsku Dolnym; nie 
przeŜywano teŜ tutaj w poprzednim okresie takich 
napięć między władzą świecką (ksiąŜęta) a Kościo-
łem (biskupi). Wystąpienia reformatorów zbiegły 
się w czasie z bardzo znaczącymi zmianami dyna-
stycznymi. Do najwaŜniejszych naleŜało objęcie 
zarządu księstwa opolsko-raciborskiego, jak teŜ juŜ 
fakt posiadania księstw karniowskiego i opawskie-
go, a takŜe Bytomia i Bogumina przez zagorzałego 
zwolennika nowej nauki margrabiego Jerzego 
Hohenzollerna (zm. 1543). Nowe treści obecne 
byly na tym terenie juŜ wcześniej, za rządów tole-
rancyjnego księcia Jana Dobrego, ale przy braku 
aktywnego poparcia tego władcy, nowy ruch nie 
rozwijał się na szerszą skalę. Dopiero Jerzy, po-

dobnie jak później jego syn Jerzy Fryderyk, popie-
rali luteranizm na swoich terytoriach. Znaczącą siłą 
popierającą Reformację byly takŜe miasta, np. w 
Raciborzu nowe nauki zaczęły się upowszechniać 
od 1532 r. wśród bogatszych mieszczan; w Klucz-
borku, który od 1536 r. znalazł się w ręku księcia 
brzeskiego Fryderyka II, gorliwego protestanta, 
Reformacja została wprowadzona siłą od lat czter-
dziestych XVI w. W Opolu juŜ ok. 1530 r. opusto-
szały klasztory dominikanów i franciszkanów, a 
Wawrzyniec Jost przez blisko 30 lat nauczał i pra-
cował w duchu luterańskim, udzielając takŜe ko-
munii św. pod dwiema postaciami. Reformacja 
spowodowała dezorganizację dotychczasowego 
Ŝycia kościelnego, ale trzeba takŜe podkreślić po-
zytywne fakty, jak np. stworzenie przez ewangeli-
ków w rejonie kluczborskim silnego ośrodka 
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szkolnictwa i piśmiennictwa i to w języku polskim 
(szkola w Byczynie). 

 Od połowy XVII w. pod wpływem Habsbur-
gów rozpoczął się proces wypierania protestanty-
zmu (kontrreformacja), oparty na wcześniejszych 
decyzjach Soboru Trydenckiego (1545-1563) w 
zakresie odnowy Ŝycia katolickiego. Charaktery-
stycznym znakiem nowej sytuacji stało się sprowa-
dzenie jezuitów i rozwinięcie przez nich szerokiej 
działalności oświatowej i duszpasterskiej. W Nysie 
w 1624 r. z fundacji biskupa Karola Habsburga 
powstało gimnazjum, słynne Carolinum; zresztą 
tutaj znalazło juŜ nieco wcześniej, bo w 1575 r. 
pomieszczenie seminarium duchowne dla diecezji 
wrocławskiej. W Głogówku w dobrach gorliwego 
katolika hr. Oppersdorfa jezuici mieli szerokie 
moŜliwości pracy, w Opolu w latach 60-tych XVII 
w. otwarli kolegium. Oprócz jezuitów nad odno-
wieniem Ŝycia katolickiego pracowały takŜe inne 
zakony, jak np. franciszkanie-reformaci, którzy w 
1613 r. otwarli konwent w Gliwicach przynaleŜny 
do prowincji małopolskiej, zdolny w 1655 r. do 
objęcia placówki na Górze św. Anny. 

 Bardzo trudnym egzaminem religijnej wier-
ności dla katolicyzmu oraz etnicznej dla Ŝywiołu 
polskiego były czasy pruskie, zainaugurowane 
militarnymi krokami Prus przeciw Habsburgom w 
latach 1740-1763 r., w wyniku których niemal cały 
Śląsk, takŜe Opolski (poza Opawskim i Karniow-
skim) znalazł się w granicach nowego państwa o 
charakterze protestanckim. Następujący teraz czas 
to nieustanne inicjatywy państwowe zmierzające 
do wyeliminowania obcych sobie treści, za jakie 
uwaŜały Prusy katolicyzm i Ŝywioł polski. Na tym 
tle dochodziło do usiłowań przerwania zaleŜności 
diecezji wrocławskiej od metropolii w Gnieźnie, 
utrudnianie pielgrzymek - zwłaszcza na Jasną Gó-
rę, zakaz uŜywania języka polskiego i konsekwent-

ne egzekwowanie znajomości niemieckiego, co 
zresztą stało się zapalną kwestią takŜe na gruncie 
kościelnym i szkolnym. Dodajmy jednak, Ŝe bi-
skupi sufragani wrocławscy na ogół znali język 
polski, a w seminarium duchownym przyszli dusz-
pasterze górnośląscy musieli uczyć się języka pol-
skiego. 

Wiek XIX byl czasem bujnego rozwoju całego 
Śląska, szczególnie okręgu przemysłowego, pocią-
gającego istotne zmiany demograficzne, urbani-
styczne, a takŜe obyczajowe. Wzrastała liczba 
mieszkańców miast, pojawiły się takŜe problemy 
natury religijnej. Duszpasterze dostrzegali skom-
plikowany obraz nowej sytuacji i znaczne zagroŜe-
nie dla ludności związane z zabiedzeniem, przepra-
cowaniem i wyzyskiem, jak księŜa J. A. Fiecek, J. 
Szafranek, N. Bonczyk i wielu innych. Dzięki 
takim odwaŜnym kapłanom powstawały nowe 
kościoły, tworzone były nowe parafie, powstały 
szkoły, biblioteki, teatry, związki katolickie. Zie-
mia górnośląska obfitowała w powołania kapłań-
skie i zakonne, by wymienić werbistów, salezja-
nów, misjonarzy, franciszkanów, a takŜe z Ŝeń-
skich Szare Siostry św. ElŜbiety, jadwiŜanki czy 
SłuŜebniczki NMP. 

 Znaczne oŜywienie świadomości mieszkań-
ców przyniosła I wojna światowa, w wyniku której 
część Śląska ostatecznie po plebiscycie znalazła się 
w granicach Polski i utworzona została w 1922 r. 
najpierw Administracja Apostolska Górnego Ślą-
ska, a następnie w 1925 r. diecezja katowicka. 
Dojrzewało równieŜ podobne dąŜenie, by na Ślą-
sku Opolskim powstało osobne biskupstwo ze 
stolicą w Opolu. Było to moŜliwe jednakŜe dopiero 
po zakończeniu II wojny światowej. 
 

Ciąg dalszy w następnym numerze
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Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 – 800; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
Poradnia Rodzinna (tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów):  
Konsultant ds. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny.  
 

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


