zusowi nogi, a włosami swymi je otarła”
(J 12,3) oraz „W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego
domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie” (Łk 10,38-39). Marię Magdalenę często też mylono z kobietą
przyłapaną na cudzołóstwie, ale bibliści
wskazują, że nie ma to oparcia w Piśmie
Świętym. Skąd więc wziął się mit o trudnej przeszłości Marii Magdaleny? Mogło
pojawić się to w związku ze wspomnianymi
przez św. Łukasza „złymi duchami”. Bardzo
często w pierwszych wiekach chrześcijaństwa złe duchy utożsamiano nie tylko z diabłem czy siłami osobowymi, ale również
z wewnętrznymi siłami duszy (stąd „złe
duchy” mogły oznaczać różne złe skłonności w naszej osobowości). Wyzwalając
Marię Magdalenę z „siedmiu złych duchów” Jezus miał ją również uwolnić z ducha żądzy czy rozpusty. Trzeba jednak pamiętać, że żaden z tekstów Ewangelii nie
określa świętej jako jawnogrzesznicy, czyli
kobiety uprawiającej nierząd. Ewangelie
nie sygnalizują też, aby w grupie pierwszych uczennic były „kobiety upadłe”. Do
rozpowszechnienia się mitu o grzesznej
przeszłości Marii Magdaleny prawdopodobnie najbardziej przyczyniła się homilia
wielkanocna papieża Grzegorza Wielkiego
z 591 r., w której połączył w jedną postać
trzy ewangeliczne kobiety – bezimienną
jawnogrzesznicę (Łk 7,37), która w domu
faryzeusza Szymona namaściła stopy Jezusa wonnym olejkiem, Marię z Betanii,
siostrę Łazarza i Marty (Łk 10,38), oraz wła-

śnie Marię z Magdali, którą wyzwolił od
7 demonów (Łk 8,2). Oczywiście, nie należy
papieża podejrzewać o jakiś złośliwy czyn,
ale ujrzeć to w kontekście jego trudnych,
pełnych niepewności czasów, gdy „Rzym
rozpadał się na jego oczach”. Dla papieża
św. Maria Magdalena była odzwierciedleniem nadziei, z którą nawróceni grzesznicy
mogli się utożsamić. Myślę, że pożytkiem
będzie przytoczenie fragmentu tej homilii:
„Przyszedłszy do grobu Maria Magdalena
nie znalazła ciała Pana. Pomyślała więc, iż
zostało zabrane, i doniosła o tym uczniom.
Ci przyszli, zobaczyli i przekonali się, że tak
właśnie jest, jak im powiedziała niewiasta.
Ewangelia mówi o nich dalej: «Uczniowie
zatem powrócili znowu do siebie»; i dodaje: «Maria natomiast stała przed grobem płacząc». Z tego widać, jak wielką miłością pałało serce Marii, skoro nawet po
odejściu uczniów nie odstąpiła od grobu
Pana. W dalszym ciągu szukała Tego, którego nie znalazła. Płakała szukając i ogarnięta żarem miłości gorąco tęskniła za
Tym, o którym sądziła, iż został zabrany.
I stało się, że tylko ta zobaczyła wówczas
Jezusa, która pozostała, aby szukać. Dopełnieniem bowiem czynu dobrego jest
wytrwałość, według słów Prawdy: «Kto
wytrwa do końca, będzie zbawiony». […]
Mówi jej Jezus: «Mario». Kiedy zawołał:
«Niewiasto», nie został rozpoznany; teraz oto woła po imieniu, jak gdyby chciał
powiedzieć: «Rozpoznaj, Kto ciebie rozpoznał!» Maria nazwana po imieniu rozpoznaje Stwórcę, albowiem Ten, którego
szukała na zewnątrz, pouczał ją wewnętrznie, jak należy Go szukać”.
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R. V: 2018, nr 28 (248)
Starożytna tradycja pielgrzymowania do
miejsc świętych na przestrzeni wieków wykształciła też – znany do dzisiaj w wielu naszych parafiach, a warunkowany różnymi
religijnymi pragnieniami i obrzędami – zwyczaj organizowania procesji do sąsiednich
parafii z racji obchodzonego święta patronalnego. Głównym motywem tej praktyki
jest, oczywiście, możliwość zyskania odpustu, ale z pewnością także sposobność
do zaczerpnięcia z duchowości danego
miejsca, a przy okazji również nawiązanie
i utrwalanie więzi międzyludzkich.
Warto więc może w dzisiejszą niedzielę,
gdy odpust ku czci św. Marii Magdaleny
przeżywa nasza sąsiednia parafia, udać się
do kościoła w Jasionej, albo chociaż podjąć refleksję o świętej Patronce. Co o św.
Marii Magdalenie mówi Pismo święte? Są
trzy fragmenty, w których na pewno mowa
jest o postaci świętej: „A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od
złych duchów i od słabości: Maria, zwana
Magdaleną, którą opuściło siedem złych
duchów” (Łk 8,1-2); „Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy
dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw
Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym
w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc,
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że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć” (Mk 16,9-11); „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki
Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena” (J 19,25). Oprócz tego bardzo często identyfikowano z Marią Magdaleną postacie z dwóch poniższych cytatów: „Maria
zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Je-

Obraz w głównym ołtarzu kościoła w Jasionej

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
22 lipca – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † męża i ojca Kazimierza Harasimczuka w 1. rocznicę śmierci
10.30 – za † męża Ryszarda Filusz w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów, †† z pokrewieństwa Rzepka, Filusz i Golombek oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
		– modlitwa za roczne dziecko: Luiza Musiał
		– chrzest: Lena Wojciechowska, Lena Grażyna Wąsik, Nikodem Hasterok
18.30 – Nieszpory
19.00 – za † męża i ojca Antoniego Gorzel w 4. rocznicę śmierci, †† szwagrów Franciszka i Jerzego oraz †† z pokrewieństwa
23 lipca – poniedziałek — święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
19.00 – za †† Urszulę, Jadwigę i Franciszka Jarzyna
24 lipca – wtorek — wspomnienie św. Kingi, dziewicy
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Joanny z okazji 18. rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny
25 lipca – środa — święto św. Jakuba, Apostoła
7.00 – za † Jana Otrząska z okazji 105. rocznicy ziemskich urodzin, † matkę
Emilię, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
26 lipca – czwartek — UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, Matki NMP, głównej patronki diecezji opolskiej
19.00 – za † Elżbietę Golenia, †† rodziców Jana i Franciszkę Wencel oraz
Emila i Paulinę Golenia, †† dwóch braci, † szwagierkę i † bratową,
†† z pokrewieństwa z obu stron
27 lipca – piątek — wspomnienie św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Klary i Huberta Szulc
oraz o opiekę Bożą dla córek i syna z rodzinami
28 lipca – sobota
19.00 – za †† rodziców Zenona i Małgorzatę Helak, †† dziadków oraz
†† z pokrewieństwa
		– modlitwa za roczne dziecko: Remko van Duyn

29 lipca – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † męża i ojca Stanisława Magdziarz, †† rodziców Anielę i Jana
Odrzywolskich, † brata Jana oraz †† dziadków
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zdzisława i opiekę
Bożą dla całej rodziny oraz za † Jadwigę Chodurską
18.30 – nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców
19.00 – za †† rodziców Gertrudę i Stefana Gatner, † ojca Wincentego Vogel
oraz †† z pokrewieństwa Gatner, Vogel i Gaczyński

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Od dzisiaj do 29 lipca pod hasłem „Z mocą Ducha Świętego niesiemy Chrystusa”
w Kościele katolickim jest obchodzony Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, patrona kierowców. W naszym kościele na nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów i innych pojazdów serdecznie
zapraszam w przyszłą niedzielę (29 lipca) o godz. 18.30.
▪▪ W poniedziałek (23 lipca) o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie formacyjne Grupy
Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie z ks. Proboszczem Marianem
Saską zatytułowane „Moja droga do kapłaństwa”, które odbędzie się w piątek
(27 lipca) po wieczornej Mszy św., w sali przy kościele św. Antoniego.
▪▪ W przyszłą niedzielę na Górze Świętej Anny obchodzone będą uroczystości odpustowe ku czci św. Anny, głównej patronki diecezji opolskiej. Podobnie jak rok
temu, chcemy włączyć się w długoletnią tradycję pieszej procesji ze Zdzieszowic
na niedzielną Sumę odpustową. Pątnicy z naszej parafii dołączą do wspólnej procesji ok. godz. 8.00 przy ul. Góry Świętej Anny (przy wyjściu z parku).
Na uroczystości odpustowe można także dojechać środkami komunikacji publicznej – PKS uruchamia w tym dniu przewóz osób: odjazd autobusu z przystanku
Zdzieszowice-Kaczorownia o godz. 9.25, powrót z Góry Świętej Anny o godz. 14.30.
▪▪ Można już zamawiać intencje Mszy św. na 2019 r. Kancelaria parafialna jest czynna
w poniedziałki i czwartki od 16.00 do 17.00 oraz we wtorki i piątki od 9.00 do 10.00.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.
▪▪ W minionym czasie Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Elżbietę Cebula, lat 93, ostatnio mieszkała w Niemczech (pogrzeb odbył się we wtorek). Wieczny
odpoczynek racz Jej dać Panie…

