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XV Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Marka (6,7-13) 
 
„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po 
dwóch. Dał im teŜ władzę nad duchami nieczystymi i przykazał 
im, Ŝeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani 
torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie 
wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich: Gdy do jakiego do-
mu wejdziecie, zostańcie tam, aŜ stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim 
miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd 
strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wy-
rzucali teŜ wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.” 
 

Chrystus uczynił wybranych ludzi posłańcami 
Boga. Idąc z Dobrą Nowiną z góry wiedzieli, Ŝe 
jedni ją przyjmą, drudzy odrzucą. Zostali do tego 
przygotowani przez samego Mistrza. Rzecz zna-
mienna, Jezus troszczy się o jednych i drugich. 
Chodzi Mu o to, by odrzucający Nowinę przekaza-
ną przez Boga wiedzieli, co robią, aby za swą po-
stawę wzięli pełną odpowiedzialność. Dlatego 
poleca uczniom, by w godzinie odrzucenia łaski 
„strząsnęli proch z nóg swoich na świadectwo dla 
nich”. 

Z odrzuceniem wiadomości o zbawieniu nie jest 
tak jak z rezygnacją z kupna miotły. Czasem jesz-
cze dziś moŜna obserwować wędrownego sprze-
dawcę mioteł. Puka i grzecznie ofiaruje swe wyro-
by. Jedni kupują, inni stwierdzają, Ŝe miotła jest im 
niepotrzebna i zamykają drzwi. Posłaniec Boga 
ofiaruje wielką wartość. Człowiek, do którego się 
zwraca, odpowiada zarówno za jej przyjęcie, jak i 
za odrzucenie. Jezus chce, by odrzucający wiedzie-
li, co czynią, i kaŜe zostawić na ich progu proch 
strząśnięty z nóg posłańca. Ten proch ma świad-
czyć o niewykorzystanej szansie. Aby kiedyś nie 
mieli pretensji do Niego, Ŝe nie zapukał, nie przy-
szedł — Jezus kaŜe zostawić na ich progu proch. 
Ten proch będzie świadczył przeciw nim. 

Wielu sądzi, Ŝe skoro w Polsce co kilka kilome-
trów stoi kościół, to w kaŜdej chwili, w której ze-
chcą, mogą podejść do Boga. Mogą odkładać na-

wrócenie na czas dla nich odpowiedni. Tymczasem 
nawrócenie jest łaską ofiarowaną przez Boga. On 
zaś ma swoją godzinę. Kiedy puka, trzeba Mu 
odpowiedzieć. Jeśli odejdzie, moŜe się okazać, Ŝe 
człowiek juŜ Go nie dopędzi, juŜ nie zdąŜy nawią-
zać z Nim kontaktu. Zostanie tylko na progu domu 
proch strząśnięty z nóg Jego posłańca 

To konkretne wskazanie jest waŜne nie tylko dla 
odmawiających przyjęcia daru łaski, lecz i dla 
posłańca. On musi być świadom, Ŝe odrzucenie 
łaski wcale nie musi dokonywać się z jego winy. 

Niewielu posłańców Boga dziś stosuje się do za-
leceń Jezusa. W rzeczywistości są najczęściej zna-
kiem niezrozumienia wagi posłannictwa. Kiedyś 
moŜe się okazać, Ŝe niestrząśnięty proch z nóg 
posłańców będzie świadczył przeciw nim, iŜ źle 
wykonali zadanie.  

Sprzedający miotły moŜe być tolerancyjny. Gło-
siciel Ewangelii musi dbać o to, by ludzie wiedzie-
li, z czego rezygnują. Miotła moŜe być w domu i 
moŜe jej nie być — choć trudno sobie dom bez 
miotły wyobrazić. Łaska BoŜa natomiast jest do 
zbawienia koniecznie potrzebna. Rezygnacja z niej 
decyduje o całej wieczności człowieka. 

Jezusowi w tym konkretnym nakazie chodzi 
równieŜ o to, by w serce posłańca nie dostało się 
nic z tego, co naleŜy do świata człowieka zamknię-
tego na łaskę.  

Ks. Edward Staniek 



2 Źródło - gazetka 

 

Poniedziałek – 16 lipca 2012 – NMP z Góry Karmel    Mt 10,34-11,1 
   630     Do BoŜej Opatrzności w intencji ElŜbiety z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny  
 1800      Za † męŜa Władysława, †† rodziców Marię i Mieczysława, siostrę Zofię, brata Stanisława i 

wszystkich †† z rodziny Majewskich  
Wtorek – 17 lipca 2012         Mt 11,20-24 
   630     Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Matki BoŜej w rodzinie 
 1800      Za †† Alojzego i Pelagię Macedowskich, Ryszarda i Łucję Stęchły  
Środa – 18 lipca 2012          Mt 11,25-27 
   630     Za † Ŝonę Joannę Matuszek w 2. rocznicę śmierci   
 1800      Za † męŜa Waltra Plocha w 3. rocznicę śmierci, ††rodziców Anielę i Stanisława Korzenieckich 

oraz ††teściów Augustynę i Józefa Ploch i za dusze w czyśćcu cierpiące  
Czwartek – 19 lipca 2012        Mt 11,28-30 
   630     Za †† Joannę i Izydora Niestrój, córkę Agnieszkę, syna Franciszka, ††rodziców z obu stron,  

†† z pokrewieństwa   
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo dla Anny Basiuk z okazji 98. rocznicy urodzin oraz za †† rodziców i ro-
dzeństwo  

   2. Dziękczynna w intencji Agaty i Jerzego Staroń w 15. rocznicę ślubu o BoŜe błogosławieństwo 
i zdrowie w rodzinie  

Piątek – 20 lipca 2012 – bł. Czesława, kapłana, patrona diecezji Mt 12,1-8 
   630     Za † matkę Jadwigę w rocznicę śmierci  
 1800     Za ††teściów Pawła i Gertrudę Zdrzałek i szwagierkę Eugenię 
Sobota – 21 lipca 2012  Mt 12,14-21 
   630     Za † męŜa Huberta Skorupę w 3. rocznicę śmierci, ††rodziców z obu stron, pokrewieństwo i 

dusze w czyśćcu cierpiące   
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Annę i Jana Olszyna i ††rodziców 

z obu stron   
XVI Niedziela zwykła – 22 lipca 2012    Jr 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34 
   700    Za † Marię Lechowską w rocznicę urodzin 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za †† ElŜbietę Koczy w 4. rocznicę śmierci, brata Rudolfa i rodziców z obu stron  
 1030    Do BoŜej Opatrzności w 50. rocznicę ślubu Pauliny i Mariana Kawalec z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny  
 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Doroty i Gerarda z okazji 50. rocznicy ślubu z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki BoŜej na 
dalsze lata Ŝycia   

 1700    RóŜaniec 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za †† ojca Józefa w 7. rocznicę śmierci, matkę Bronisławę, brata Romana Szurek i 

††dziadków z obu stron  
W tym tygodniu modlimy się: w intencji przeŜywających rekolekcje oraz wypoczywających 
 na wakacjach 
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• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 
nieszpory niedzielne. 

• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. Przed Mszą Świętą 
modlitwa RóŜańcowa. 

• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• Na Górze św. Anny od poniedziałku do soboty trwa Święto MłodzieŜy. Zapraszamy do uczestnictwa 

w całości (wymagane są zapisy), lub w poszczególnych konferencjach lub koncertach. Szczegóły na 
plakacie i na stronie www.swietomlodziezy.com. 

• W niedzielę, 29 lipca na Górze św. Anny obchody ku czci św. Anny. Planujemy wyjazd na pielgrzym-
kę. Zapisy w kancelarii lub zakrystii. 

• Prosimy osoby chętne o zapisy na pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę. Przyjmujemy takŜe zapisy tych, 
którzy planują iść tylko przez jeden dzień, a takŜe pielgrzymów duchowych. 

• Dzisiaj w domu katechetycznym od 900 do 1430 akcja Stacji Krwiodawstwa. W okresie wakacyj-
nym pilnie potrzebna jest kaŜda grupa krwi.  Krew moŜe oddać kaŜda zdrowa, dorosła osoba (po-
trzebny jest dowód osobisty). 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. W przyszłą, trzecią niedzielę miesią-
ca, dodatkowa zbiórka na cele remontowe.  

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W imieniu Ojców 
Kapucynów z Ukrainy dziękujemy za ostatnio złoŜone ofiary. Zebrano kwotę 8600 zł. 

 
W minionym tygodniu odszedł do Pana: 

� Jan Kasowski, lat 80, zam. na ul. Słowackiego 50 
� Krzysztof Finster, lat 60, zam. na ul. Skłodowskiej 34 
� ElŜbieta Ćwik , lat 81, zam. na ul. KsięŜycowej 4 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

Plan koncertów: 
- poniedziałek, 20.3o Podzamek Boys 
- wtorek, 20.15 Bethel 
- środa, 20.15 LUXTORPEDA  
- czwartek, 20.15 Teatr A „Dawid”  
 

Zarys dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim 
 

Drugim Biskupem Opolskim miano-
wany został przez papieŜa Pawła VI ks. 
Alfons Nossol, kapłan diecezji opolskiej, 
długoletni profesor Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego oraz WyŜszego 
Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w 
Nysie-Opolu. Czasy rządów bpa A. Nossola wyzna-
czały kolejne wyzwania dla Kościoła: wybór kard. 
K. Wojtyly na papieŜa, okres "Solidarności", stanu 
wojennego, dochodzenie do pełnej podmiotowości 
społeczeństwa, takŜe i Kościoła, aŜ do przełomu 
1989 r. Nowy biskup powołał Radę Kapłańską, Radę 
Duszpasterską, zreorganizował kolegium dziekanów, 
utworzył pięć nowych rejonów duszpasterskich z 
dziekanami rejonowymi na czele w Opolu, Gliwi-

cach, Raciborzu, Nysie i Kluczborku, utworzył po-
nad 60 nowych parafii. Na forum Konferencji Epi-
skopatu jest członkiem Rady Stałej i przewodniczą-
cym Rady ds. Ekumenizmu. Przez papieŜa Jana 
Pawła II powołany został do watykańskiego Sekreta-
riatu ds. Jedności Chrześcijan. W 1981 r. otrzymał 
biskupa pomocniczego w osobie Jana Wieczorka, a 
.po śmierci bpa W. Wyciska dwóch nowych: Jana 
Bagińskiego i Gerarda Kusza, konsekrowanych 15 
VIII 1985 r. Szczególną troską otoczył Seminarium 
Duchowne, przenosząc je w całości do Nysy, w 
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1977 r. erygował Diecezjalny Instytut Teologiczno-
Pastoralny, działający jako filia KUL w Opolu. 
Dzięki jego zabiegom powstał Diecezjalny Dom 
KsięŜy Emerytów w Opolu oraz waŜne z punktu 
widzenia troski Kościoła o dziedzictwo kulturowe 
Muzeum i Archiwum Diecezjalne. Dzięki sprowa-
dzeniu nowoczesnej bazy poligraficznej oŜywiła się 
działalność edytorska Wydawnictwa Diecezjalnego 
św. KrzyŜa, drukującego fachowe pozycje, takŜe dla 
innych podmiotów niekościelnych. Bp Nossol umoŜ-
liwił dotychczas kilkunastu kapłanom wyjazd na 
misje, popiera dokształcanie księŜy. Dnia 21 VI 
1983 r. gościł Ojca Świętego Jana Pawła II na Górze 
Świętej Anny. 

 Znaczące zmiany wprowadziła decyzja papieŜa 
Jana Pawła z 25 III 1992 r. bullą "Totus Tuus Polo-
niae Populus". Została utworzona nowa diecezja 
gliwicka, której przypadło z naszej diecezji 90 para-
fii z ok. 140 kapłanami opolskimi. Nowa diecezja 
wraz z opolską włączone zostały do świeŜo powoła-
nej metropolii górnośląskiej z siedzibą w Katowi-
cach. Dotychczasowi biskupi pomocniczy z Opola 
mianowani zostali w Gliwicach: bp Jan Wieczorek 
ordynariuszem a bp Gerard Kusz pomocniczym. 
Nadto 15 parafii przypadło nowej diecezji kaliskiej. 
W związku ze zmianami dnia 6 I 1993 r. konsekro-
wany został dla Opola nowy biskup pomocniczy Jan 
Kopiec. 

 JuŜ od 1989 r. pojawiły się moŜliwości prowa-
dzenia duszpasterstwa dla wiernych mniejszości 
niemieckiej, z czym wiąŜe się teŜ trudne dzieło dusz-
pasterskiej integracji wiernych całej diecezji. W 
1990 r. reaktywowana została charytatywna organi-
zacja "Caritas", która do tej chwili tworzy na terenie 
diecezji znane powszechnie stacje socjalne. NatęŜe-
niu uległa działalność budownicza - po 1977 r. wy-
budowano 80 kościołów, powstało wiele obiektów 
kościelnych w postaci plebanii, domów katechetycz-
nych i innych.  W 1994 r. powstał w Opolu - przy 
Ŝywym osobistym zaangaŜowaniu Biskupa Opol-
skiego - państwowy uniwersytet, jako 12 w kraju, z 
Wydziałem Teologicznym, w którego struktury 
weszło równieŜ WyŜsze Seminarium Duchowne, 
które z dniem 15 VIII 1997 r. przeniesione zostało z 
Nysy do Opola. Odbudowany zamek w Kamieniu 
ŚI. związany z miejscem narodzin św. Jacka stał się 
Jego Sanktuarium oraz siedzibą Ośrodka Kultury i 
Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opol-
skiego. Zostało teŜ uruchomione diecezjalne radio 

"Góra św. Anny" (aktualna nazwa: Radio PLUS 
Opole. W latach 1995-1997 diecezja przeŜywała II 
Nawiedzenie Kopii Obrazu Jasnogórskiego pod 
hasłem: Czyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam 
powie" (por. J 2,5). W sierpniu 1996 r. diecezję 
nawiedziła figura fatimska. Bardzo waŜnym wyda-
rzeniem w dziejach młodej struktury diecezjalnej 
było zwołanie Pierwszego Synodu Diecezji Opol-
skiej, który został uroczyście otwarty w Poniedziałek 
Wielkanocny 2 kwietnia 2002 r. i pracował przez 
trzy lata, do zamknięcia 29 marca 2005 r. Efektem 
znaczącego wysiłku biskupów, kapłanów, osób 
konsekrowanych i wiernych świeckich, zaangaŜo-
wanych w prace synodalne są uchwalony statuty, 
uszeregowane w 411 statutach w 11 rozdziałach 
(Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej [2002-2005]. 
Statuty i Aneksy. Parafia u progu Nowego Tysiącle-
cia, Opole 2005). 

 Drugi biskup opolski, abp Alfons Nossol w sierp-
niu 2009 r. przeszedł na emeryturę po 32 latach 
sprawowania pasterskiego urzędu w diecezji opol-
skiej (dokumentację posługi i dokonań drugiego 
biskupa opolskiego zawiera m.in. okolicznościowa 
publikacja: H. Sobeczko (red.), Arcybiskup Alfons 
Nossol. 32 lata posługi biskupiej, Opole 2009). Nie-
mal symbolicznie, jakby na podsumowanie tego 
czasu posługiwania w diecezji, odczytywać w tym 
kontekście moŜna podniosłą chwilę beatyfikacji 
współzałoŜycielki Zgromadzenia Szarych Sióstr św. 
ElŜbiety – Marii Luizy Merkert (zm. 1874), której w 
imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI w dniu 30 
września 2007 r. przewodniczył kard. Jose Saraiva 
Martins, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych. Urodzona w Nysie na początku XIX w., na-
zwana „śląską Samarytanką", stanowi ciągle uoso-
bienie drogi Kościoła katolickiego tej ziemi, który 
słuŜy ludowi i potrafi wydać ludzi godnych chwały 
ołtarzy. 

 Trzeci biskup opolski Andrzej Czaja, który ingres 
do katedry opolskiej odbył 29 sierpnia 2009 r. moŜe 
juŜ pełnić swą posługę w diecezji opartej na solid-
nych fundamentach, które skrystalizowały się w 
poprzednich sześciu dziesiątkach lat przez posługę 
poprzedników. 

 Diecezja opolska liczy 398 parafii, posiada 699 
kapłanów diecezjalnych, a takŜe posługuje 86 kapła-
nów zakonnych. 

PowyŜszy tekst opracowano na podstawie publi-
kacji bpa prof. dra hab. Jana Kopca
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Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 – 800; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


