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XIV Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Marka (6, 1-6)
„Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta. A
towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął
nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze
zdziwieniem: Skąd to u niego? I co to za mądrość, która mu jest
dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce! Czy nie jest to
cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? CzyŜ
nie Ŝyją tu u nas takŜe jego siostry? I powątpiewali o Nim. A
Jezus mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu moŜe być prorok tak
lekcewaŜony. I nie mógł tam zdziałać Ŝadnego cudu, jedynie na kilku chorych połoŜył ręce i uzdrowił ich.
Dziwił się teŜ ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.”
Nie jest łatwo świadczyć o Jezusie w swoim
środowisku. Myślę, Ŝe nie jeden z nas, juŜ nie raz
borykał się z rozterkami czy przeŜegnać się przed
posileniem wśród znajmy czy nie? I czekamy na
tego, który pierwszy to uczyni. Niełatwo przyznać
się wśród swoich, Ŝe chodzi się na Msze Św. JednakŜe doświadczenie uczy, Ŝe im trudniej coś przychodzi, tam rodzą się błogosławione owoce.
Stajemy dziś z Jezusem w synagodze wczytując się w Słowo BoŜe. I jesteśmy świadkami jak
Jezus płomiennie wykłada i wyjaśnia im Proroków
czy Pisma. Jak moŜna to dziś zauwaŜyć, słowa
Jezusa muszą trafiać do ludzi, bo ono ich porusza.
Ale jak widać równieŜ, nie za bardzo w niego wierzyli tzn. nie za bardzo wierzyli jego prawdomówności.
Pismo Święte pokazuje niejednokrotnie, Ŝe
Słowo BoŜe jest niechętnie słuchane. Doświadczają
tego uczniowie w dniu Pięćdziesiątnicy – gdy wielu
twierdziło, Ŝe się upili młodym winem (zob. Dz
2,1-13), czy św. Paweł na Areopagu (zob. Dz
17,22-33). Śledząc dalej Ŝycie Jezusa, Apostołówm
czy św. Pawła dostrzegamy, Ŝe ich misja przyniosła
dobre efekty: wielu się nawróciło i uwierzyło na
nowo w Boga.

Co zatem przekonało tylu ludzi do prawdziwości nauki przez nich głoszonej? Wydawać się przede
wszystkim, Ŝe przykład Ŝycia połączony z wytrwałością. Sam Pan przecieŜ obiecał, Ŝe nieopuści swoich
uczniów, oraz Ŝe będzie potwierdzał ich działanie
konkretnymi znakami (por. Mt 28,20; Dz 14,3).
MoŜe warto się dzisiaj zapytać na ile ja juŜ
dziś daję świadectwo swojej wary w Pana? MoŜe
się wydawać, Ŝe jest to „syzyfowa praca”, ale przecieŜ i św. Paweł zaznacza mówiąc o trudnościach w
głoszeniu: „Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg
dał wzrost. OtóŜ nic nie znaczy ten, który sieje, ani
ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost –
Bóg” (Kor 3,6-7).
Początki budzenia wiary są trudne, ale niezbędne. Niech zatem dzisiejsza Ewangelia zachęca
nas do podjęcia tego trudu nauki świadczenia o
Jezusie wśród swoich najbliŜszych. Dzisiaj światu
potrzebni są świadkowie, a Ne nauczyciele – zaznacza papieŜ Paweł VI. I ma racje. Tylko świadectwo Ŝycia buduje prawdziwą wiarę. Prośmy zatem
kaŜdego dnia Pana o odwagę w dawaniu świadectwa;
Panie Jezu wlej w moje serce odwagę, bym stal się
Twoim świadkiem, zabierz strach i lęk przed opinią ludzką, i wlej w me serce radość. Amen
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Poniedziałek – 9 lipca 2012
Mt 9,18-26
630
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla Ewy i Roberta Dastig z okazji rocznicy ślubu
1800 Za † Elfrydę Taszka, †† rodziców i rodzeństwo
Wtorek – 10 lipca 2012
Mt 9,32-37
630 1. Za †† matkę Helenę w 2. rocznicę śmierci, zaginionego ojca, dziadków z obu stron i dusze w
czyśćcu cierpiące
2. W intencji rodziców zmarłego dziecka Marii
1800 Do BoŜej Opatrzności w intencji Bogusławy i Henryka w 30. rocznicę ślubu z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
Środa – 11 lipca 2012 – św. Benedykta, opata, patrona Europy
Mt 19,27-29
630
Za †† rodziców Krystynę i Franciszka Hellebrandt, dziadków Hellebrandt i Fojcik, pokrewieństwo i Annę Kroh
Do BoŜej Opatrzności i Świętej Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dal1800
sze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Joanny i Bogumiła z okazji 17. rocznicy ślubu
Czwartek – 12 lipca 2012 – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz. /
Mt 10,7-15
630
W intencji wnuczki Leah w 6. rocznicę urodzin o BoŜe błogosławieństwo
1800
Za †† ojca Reinholda Bombelka, brata Franciszka, teścia Alojzego Kłoska, †† z rodziny
Piątek – 13 lipca 2012 – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
Mt 10,16-23
630
W intencji Małgorzaty z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
1800
Za † mamę ElŜbietę Wypler
Sobota – 14 lipca 2012
Mt 10,24-33
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Garbasa
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Za † Henryka Dwornika oraz za †† z rodziny
XV Niedziela zwykła – 15 lipca 2012
Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13
700
Za † Gertrudę Skroch
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † ks. Proboszcza Alojzego Jurczyka w 7. rocznicę śmierci (od RóŜ RóŜańcowych)
1030
Do BoŜej Opatrzności w intencji BoŜeny z okazji 18. rocznicy urodzin o światło Ducha Świętego i BoŜe błogosławieństwo na czas matury oraz w intencji Bogdana z okazji 44. rocznicy
urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1200
Za † męŜa Aleksego Kwaśnicę, ††rodziców i siostrę Wandę
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † Ŝonę Janinę Hermanowską w 2. rocznicę śmierci, ††
krewnych i przodków, do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Adolfa Sekułę w dniu jego urodzin,
†† rodziców, braci Ryszarda i Jerzego Sekuła i †† rodziców Bajer, za † męŜa Zygfryda Madzię w I rocznicę śmierci i wszystkich †† z obu stron, za †† matkę Krystynę, ojca Bronisława
Miśkowicz, rodziców z obu stron i † teścia Mieczysława Tarnowskiego, za † Eugeniusza
Kwiatka w 2. rocznicę śmierci, za †† siostrę Annę Frykowską oraz jej męŜów Kazimierza i
Józefa, siostrę Eugenię, rodziców z obu stron, za † Marię Kwaszińską w I rocznicę śmierci, za
† męŜa Adama w 4. rocznicę śmierci i wszystkich †† z obu stron, za † Reginę Jóźwiak (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 9), za † Gintra Dudka (w 30. dzień po śmierci), za † Ritę Nieder (
w 30. dzień po śmierci) oraz za † ojca Rudolfa, za † Barbarę Kulaszewską (w 30. dzień, od sąsiadów z ulicy Waryńskiego 3), za † Zbigniewa Kikindra (od sąsiadów z ulicy Słowackiego
75), za † Zygmunta Sokołowskiego, za † Mariana Domiker, †† rodziców oraz pokrewieństwo;
za † Helenę Cebula (w 30. dzień, od sąsiadów)
W tym tygodniu modlimy się: o sprzyjającą pogodę i błogosławieństwo w pracy rolników
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Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
W okresie wakacyjnym Msze Święte w tygodniu o 630 oraz o 1800. Kancelaria rano jest czynna do 800;
po południu bez zmian.
W środę przypada święto św. Benedykta, patrona Europy.
W przyszłą niedzielę na G. św. Anny uroczystość Matki BoŜej Szkaplerznej z obchodami kalwaryjskimi. Przypominamy równieŜ o zapisach na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę, która wyruszy z Raciborza 30 lipca.
W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym drukiem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Jan Kasowski, lat 80, zam. na ul. Słowackiego 50 (pogrzeb w poniedziałek, 9 lipca o 1200)
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Zarys dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim
Wraz z ustanowieniem nowego porządku politycznego, państwowego i
społecznego do pracy przystąpił takŜe
Kościół katolicki. Dla naszej opolskiej
rzeczywistości przełomowa była decyzja kard A. Hlonda z 15 VIII 1945 r. o
ustanowieniu odrębnej Administracji Apostolskiej
Śląska Opolskiego ze stolicą w Opolu i wyznaczenie pierwszego administratora w osobie ks. B. Kominka, pochodzącego z diecezji katowickiej. Przed
nową administracją i jej rządcą stanęły trudne problemy. Wszystkie one miały swoje reminiscencje w
dziedzinie politycznej, państwowej i ludnościowej.
Wysiedlenie ludności niemieckiej i chęć zapewnienia repatriantom oczekiwanych warunków Ŝycia,
takŜe religijnego, było podstawowym zadaniem.
Wiązało się ono z dalekosięŜnym zamysłem integracji ludności napływowej z pozostałą ludnością
miejscową. Pierwszy administrator podkreślał ten
odcinek pracy w listach pasterskich odpowiednich
komunikatach, kazaniach, konferencjach i na licznych spotkaniach z księŜmi i wiernymi. Wiadomo
dziś, Ŝe w tym szeroko pojętym procesie repolonizacji nie obyło się bez naduŜyć i krzywd, co przyniosło w następnych latach poczucie nabrzmiałej

niesprawiedliwości.
Były teŜ i inne problemy, które Kościół musiał
rozwiązywać, a które zderzyły się z totalitarnym
państwem ateistycznym, wrogim wszelkiej treści
religijnej.
Najpierw status prawny Kościoła na ziemiach
poniemieckich. Decyzja prymasa Hlonda była
podjęta przez niego osobiście na mocy uprawnień
nadanych mu przez Stolicę Apostolską, ale bez
uprawomocnienia jej przez Rzym. Rząd polski nie
uznał mianowanych administratorów, ale przyrzekł,
Ŝe nie będzie przeszkadzał w realizowaniu ich
zadań. Dlatego ks. Kominek mógł przystąpić do
tworzenia struktur normalnej diecezji. Powołał
Radę Diecezjalną jako organ pomocniczy, następnie Kurię, w 1946 r. uruchomił Wydawnictwo św.
KrzyŜa, w 1949 r. doprowadził do otwarcia WyŜszego Seminarium Duchownego. Z ruin wyciągnięto do 1950 r. prawie 150 świątyń, które w okresie
od stycznia do marca 1945 r. legły w gruzach lub
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zostały powaŜnie uszkodzone. Wielkim polem
działalności Kościoła była wszelka bieda i niedostatki, w co włączył się "Caritas" przez organizowanie wszechstronnych form pomocy materialnej
do brutalnej likwidacji w styczniu 1950 r.
Stopniowo, w miarę pogarszania się relacji
Kościół - Państwo, władze domagały się od hierarchii przyśpieszenia w Rzymie procesu uznania
nabytków terytorialnych, w czym utworzenie pełnoprawnych diecezji byłoby wzmocnieniem wiarygodności nowego systemu. Sprawa jednak nie leŜała w mocy Episkopatu Polski i jakby w drodze
represji 26 I 1951 r. wszyscy administratorzy na
tzw. Ziemiach Odzyskanych zostali siłą usunięci
przez władze państwowe, zaś na ich miejsce wybrano - pod naciskiem czynników rządowych - tzw.
wikariuszów kapitulnych, co było aktem niekanonicznym. W obawie jednak przed moŜliwą nawet
schizmą, prymas S. Wyszyński udzielił im uprawnień swoich wikariuszy generalnych. W Opolu w
ten sposób objął rządy kościelne ks. Emil Kobierzycki. Lata 1951-1956 naleŜały do najtrudniejszych dla Kościoła, nie tylko na Śląsku Opolskim.
Ingerencja państwa we wszystkie dziedziny Ŝycia,
inwigilacja duchowieństwa, deportacja 20 kapłanów-autochtonów z ich parafii do diecezji w Polsce
centralnej, likwidacja ponad 150 domów zakonnych Ŝeńskich i wysiedlenie blisko 700 sióstr do
obozów pracy w Wielkopolsce i na Pomorzu albo
do domów prowincjalnych, zamknięcie Wydawnictwa i drukarni - to trudny egzamin dla Kościoła.
Zdołano jednak uratować podstawowe agendy
diecezjalne, nawet w 1951 r. powołany został własny Sąd Duchowny i dzięki temu, po zmianach
znanych jako Październik 1956 r. mógł objąć zarząd kościelny Śląska Opolskiego bp Franciszek
Jop (1897- 1976), dotychczasowy biskup pomocniczy w Sandomierzu. Został on juŜ mianowany w
kwietniu 1951 r. przez papieŜa Piusa XII na ten
urząd, ale ówczesne władze państwowe nie dopuściły go do Opola. W okresie blisko 20 lat posługi
bpa Jopa dokonały się najistotniejsze dla Kościoła
pozytywne zmiany. Przede wszystkim dzięki cierpliwej postawie hierarchii dnia 25 V 1967 r. Kongregacja Konsystorialna mianowała dotychczasowych rządców na terenach zachodnich i północRzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;
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nych administratorami apostolskimi "ad nutum S.
Sedis" i była to pierwsza nominacja watykańska dla
owych terytoriów. UmoŜliwiła ona teŜ podjęcie
dalszych kroków, gdy podpisany 7 XII 1970 r.
traktat polsko-niemiecki otwarł drogę do pełnej
kanonicznej stabilizacji. Dokonała się ona na mocy
bulli Pawła V1 "Episcoporum Poloniae coetus" z
28 VI 1972 r. powołującą diecezję opolską i włączającą ją do zreorganizowanej metropolii wrocławskiej.
W okresie rządów biskupa Jopa rozwinęły się
wszystkie placówki diecezjalne, zintensyfikował
się kontakt biskupa z kapłanami i wiernymi, zostało
wskrzeszonych wiele wspaniałych tradycji. Na ten
okres przypadło dalsze akcentowanie roli sanktuarium na Górze Św. Anny, rozwinął się kult naszych rodzimych Świętych i Błogosławionych
Jacka, Czesława, Bronisławy, pochodzących wg
tradycji z Kamienia Śl., Eufemii-Ofki z Raciborza.
Do pomocy otrzymał w 1958 r. biskupa Wacława
Wyciska (zm. 1984), w rok później Henryka
Grzondziela (zm. 1968), a po jego śmierci Antoniego Adamiuka w 1970 r. Na czasy biskupa Jopa
przypadły teŜ znaczące wydarzenia w Kościele
Powszechnym i Polskim, w których i Kościół
Opolski Ŝywo uczestniczył: Wielka Nowenna
(1957-1965), I Nawiedzenie Diecezji przez Kopię
Obrazu Jasnogórskiego (1964-1966), Obchody
Millenium (1966), Sobór Watykański ll (19621965), w którym biskupi opolscy brali udział, a bp
Jop naleŜał do komisji liturgicznej, a po jego zakończeniu wybrany został do Posoborowej Komisji
ds. Realizacji Reformy Liturgicznej. Nadto bp Jop
przez długie lata był członkiem Rady Głównej
Episkopatu Polski oraz przewodniczącym Komisji
Liturgicznej Episkopatu w niełatwym okresie opracowywania zasad reformy liturgicznej w Polsce. W
diecezji reaktywował Wydawnictwo św. KrzyŜa
(jednakŜe bez drukarni), wybudowano 16 nowych
kościołów, a 5 rozpoczęto; ustabilizował się byt
Seminarium Duchownego. Bp Jop zmarł po długiej
chorobie 24 IX 1976 r. i pochowany został w krypcie katedry opolskiej.
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. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny.
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

