plikowanych okresów zarówno na Śląsku, jak i w całej
Europie, rozdartej ruchami rewolucyjnymi, powstaniami narodowymi, krwawymi wojnami. Były to czasy
znaczone przemianami ideowymi, społecznymi i politycznymi, którym towarzyszył nie tylko rozwój przemysłowy, ale też bezwzględny kapitalizm i antykatolicka kontynuacja rewolucji francuskiej, a przy tym
nędza materialna i duchowa. Bł. Maria Luiza Merkert
pochodziła z niskiego stanu. Jej ojciec, Karol Antoni
Merkert, przybył do Nysy jako młodzieniec w poszukiwaniu pracy i chleba. Tu zaciągnął się do służby wojskowej, a po opuszczeniu szeregów wojskowych został
wytwórcą i handlarzem wapna, pracując jednocześnie
jako czeladnik murarski. W 1812 r. ożenił się z mieszkanką Nysy Barbarą Pfitzner. Z tego małżeństwa urodziły się dwie córki: starsza – Matylda i młodsza –
Maria Luiza (21 września 1817). Szczęście rodzinne
nie trwało długo, gdyż niespełna rok po urodzeniu
się Marii ojciec zmarł. Nad utrzymaniem i wychowaniem córek samotnie czuwała matka. Mimo trudności
finansowych w domu, Matylda i Maria podjęły naukę
w miejscowej szkole. To dawało obu siostrom możliwość utrzymania się z pracy własnych rąk. Los nie
szczędził jednak siostrom trudnych doświadczeń, co
wzmagało tylko wrażliwość na ludzi cierpiących. Maria niezwykle ofiarnie pielęgnowała chorą na gruźlicę płuc matkę, a po jej śmierci we wrześniu 1842 r.
wraz z rodzoną siostrą i koleżanką z lat szkolnych, Franciszką Werner, dołączyła do Klary Wolff, która w Nysie
pielęgnowała chorych w ich własnych mieszkaniach.
Po pierwszych miesiącach radosnej służby pojawiły
się kolejne przeszkody w postaci bolesnego niezrozumienia nawet ze strony Kościoła. Powołane stowarzyszenie nie zostało zatwierdzone, a jego członkinie
posłano najpierw do sióstr boromeuszek. Ponieważ reguła boromeuszek nie przewidywała pielęgnacji ambulatoryjnej, odeszły. Dnia 19 listopada 1850 r. Maria
wraz z Franciszką Werner, po wielu trudnościach i cier-

pieniach, obierając za patronkę
dzieła miłosierdzia św. Elżbietę
Węgierską, wznowiły w rodzinnym mieście ambulatoryjną posługę chorym i opuszczonym.
Św. Elżbieta Węgierska i bł.
Maria Luiza Merkert zadziwiają
nas swoim niezwykłym otwarciem na potrzeby bliźniego
i umiejętnością właściwego
odczytywania znaków czasu.
Zarówno krótkie życie Elżbiety
obfitujące w służbę, która nie
mieściła się w kanonach tamtejszych dworskich obyczajów,
jak i pionierska pod względem
sposobu zaradzania ludzkiej
biedzie działalność bł. Marii Luizy i jej współsióstr, pokazują,
że każda epoka i każde środowisko, są niezwykle chłonne na
miłość i dobroć mające swoje
źródło w Bożym miłosierdziu.

R. II: 2015, nr 45 (110)
Przypadające w tych dniach
liturgiczne wspomnienia bł.
Marii Luizy Merkert i św. Elżbiety Węgierskiej są okazją
do podjęcia refleksji o ponadczasowej wartości i zarazem
ogólnoludzkiej potrzebie miłosierdzia. Te święte niewiasty,
które pozornie tak wiele dzieliło – od różnych epok, w których żyły, po status społeczny
i pochodzenie – pokazały, że
kondycja ludzka, ale też i sama

Św. Elżbieta Węgierska (obraz z 1895 r.)

Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice
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Bł. Maria Merkert, obraz beatyfikacyjny

15 listopada 2015 r.

idea świętości jest niezmienna. Czasy św. Elżbiety to początek XIII wieku, który uchodzi za „złotą epoką chrześcijaństwa”, a zarazem epokę szczytowego rozkwitu
kultury średniowiecznej. Pochodziła z wyżyn społecznych – była trzecim dzieckiem króla węgierskiego Andrzeja II i Gertrudy, siostry św. Jadwigi Śląskiej. Matka
doprowadziła do zaręczyn Elżbiety z Ludwikiem IV, synem Hermana, hrabiego-palatyna saskiego i landgrafa
Turyngii. Dziewczynka mając wtedy zaledwie 4 lata zamieszkała na zamku w Wartburgu. Ślub odbył się 10 lat
później, a w następnych latach z tego małżeństwa urodziło się troje dzieci: Herman, Zofia i Gertruda. Po 6 latach, w 1227 r., mąż Elżbiety zmarł podczas wyprawy
krzyżowej do Ziemi Świętej. Jako 20-letnia wdowa opuściła wraz z dziećmi Wartburg, zamieszkała najpierw
w pobliskim Eisenach, a następnie w Marburgu, gdzie
ufundowała szpital. Zarówno na dworze książęcym,
gdzie mogła żyć w dostatku i wygodzie, jak też później,
w jeszcze trudniejszych okolicznościach, dostrzegała
zawsze biednych i potrzebujących. Ostatnie lata swego
krótkiego życia (zmarła mając zaledwie 24 lata) spędziła
w skrajnym wyrzeczeniu i ubóstwie. Całkowicie poświęciła się posłudze chorym i biednym. Konrad z Marburga
pisał: „Dwa razy dziennie, rankiem i wieczorem, miała
zwyczaj odwiedzać chorych. Osobiście posługiwała tym,
którzy cierpieli na odrażające choroby, podawała posiłek jednym, poprawiała posłanie drugim, niektórych
dźwigała na ramionach i spełniała wiele innych dobroczynnych posług”. Inaczej toczyły się losy bł. Marii Luizy
Merkert. Po pierwsze, żyła w zupełnie innych czasach.
Przełom XVIII i XIX stulecia należał do trudnych i skom-

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
15 listopada – NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA
8.00 – za †† rodziców Klarę i Pawła Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków
z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za †† rodziców Wiktorię i Teodora Newrzella, † brata Adolfa i †† teściów Agnieszkę i Juliusza Kowolik oraz dusze w czyśćcu cierpiące
		– modlitwa za roczne dziecko: Piotr Paweł Kowolik
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Natalii
z okazji 18. rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny
16 listopada – poniedziałek— święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu
18.00 – za † mamę i babcię Gertrudę z okazji jej ziemskich urodzin
17 listopada – wtorek — wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
18.00 – za † Elżbietę Bucher w 1. rocznicę śmierci, † jej męża Adolfa i †† z ro
dziny
18 listopada – środa — wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny z okazji urodzin
i opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za † rodziców i †† z pokrewieństwa
19 listopada – czwartek — wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy
18.00 – za † męża Pawła Musioł w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów
oraz †† z pokrewieństwa
20 listopada – piątek — wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
18.00 – za †† teściów Łucję i Seweryna Pola, †† z pokrewieństwa i dusze
w czyśćcu cierpiące
21 listopada – sobota — wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
18.00 – za †† rodziców Annę i Józefa Malkusz, †† dziadków i † Annę Jelito
22 listopada – NIEDZIELA XXXIV ZWYKŁA — uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
8.00 – za † Annę Smiatek, † jej męża Józefa i †† z pokrewieństwa
10.30 – za †† rodziców Helenę i Władysława, †† teściów Sabinę i Stanisława,
†† dziadków i †† z pokrewieństwa

		– do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bogusławy i Jana z okazji 30. rocznicy ślubu
		– modlitwa za roczne dziecko: Victoria Cebula
		– chrzest: Wiktoria Kucharczyk
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Juliana Kąpałę oraz †† rodziny
		– przez wstawiennictwo św. Katarzyny o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla pracujących i emerytowanych kolejarzy z naszej parafii i ich rodzin oraz za †† kolejarzy

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę 18 listopada o godz. 18.00 w domu
katechetycznym przy kościele św. Antoniego na spotkanie z dr Elżbietą Pawłowską.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
▪▪ Serdecznie zapraszam na czuwanie, które organizujemy z młodzieżą i dla młodzieży dekanatu leśnickiego w ramach przygotowań duchowych do Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie. Spotkanie odbędzie się w naszym kościele 20 listopada (piątek) od godz. 19.30 do 21.00. Dla gimnazjalistów drugich i trzecich klas
będzie to zarazem spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem.
▪▪ Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie naszej szkoły organizują i serdecznie
zapraszają wszystkich 20 listopada o godz. 17.00 na obchody ku czci św. Marcina. W  programie m.in. inscenizacja legendy o św. Marcinie, korowód z lampionami ulicami Starego Osiedla i dla wszystkich poczęstunek marcińskimi rogalami.
▪▪ W sobotę 21 listopada od godz. 10.00 do 12.00 w Zespole Szkół Medycznych
w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Piastowska 12) odbędą się bezpłatne warsztaty z zakresu opieki i pielęgnacji obłożnie chorych w domu.
▪▪ Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Opolskiej zaprasza chętnych do przygotowań i wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych Taize do Walencji. Termin
zgłaszania się do 22 listopada br. Szczegóły na plakacie.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na organizację Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie, zaś przed kościołem można złożyć ofiarę na odnowę katedry, o którą
prosi Biskup Opolski; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać” za ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Hildegardę Knopp, lat 92, z ul. Pionierów (pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz.
14.00 w Żyrowej), zaś z parafii św. Antoniego odeszli do wieczności: śp. Eryka Arbeiter, lat 86, z ul. Osadników oraz śp. Sławomir Muziewicz, lat 53, z ul. Kościuszki.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

