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Przypomniane dotychczas w wakacyjne 
niedziele postacie biblijne z pewnością 
nie jawią się nam jako przykłady ludzi 
idealnych i pod każdym względem po-
prawnych. Dzisiejszy bohater potwier-
dza to spostrzeżenie. Jest nim Samson, 
o którym opowiada Księga Sędziów (roz-
działy 13-16). Był ostatnim większym sę-
dzią przed powstaniem Królestwa Izra-
elskiego. Pojawił się w czasach, „gdy 
znów Izraelici zaczęli czynić to, co złe 
w oczach Pana”. W planach Bożych miał 
być przywódcą, który „zacznie wyba-
wiać Izraela z rąk filistyńskich”. Dlatego 
już jego narodzinom towarzyszyły szcze-
gólne znaki. Ojcem Samsona był Mano-
ach, matką zaś pewna kobieta z poko-
lenia Dana, która była niepłodna. W tej 
sytuacji wielkim zaskoczeniem i na-
dzieją było pojawienie się Anioła Pań-
skiego, który zapowiada im narodziny 
syna, człowieka wyjątkowego, wyzwo-
liciela Izraela: „brzytwa nie dotknie jego 
głowy, gdyż chłopiec ten będzie bożym 
nazirejczykiem od chwili urodzenia”. Na-
zirejczyk (hebr. nazir – „poświęcony”) 
zobowiązany był m.in. do abstynencji 
od alkoholu, unikania nieczystości kul-
tycznej i nieobcinania włosów (które, 
obok krwi, uważano za symbol istoty 
ludzkiego życia). Podobnie jak cudowne 

były okoliczności narodzin Samsona, tak też 
całe jego życie obfitowało w niezwykłe wyda-
rzenia, gdzie bohaterskie, czasem wręcz fan-
tastyczne czyny, ciągle przeplatały się z tra-
giczną ludzką słabością. To burzliwe życie 
znalazło nie tylko bogate odbicie w sztuce, 
zwłaszcza w malarstwie, ale jest zaprosze-
niem do głębokich refleksji – o niedojrzałym 
traktowaniu emocji, o marnowaniu Bożego 
obdarowania, o braku odpowiedzialności 
za podjęte śluby, zlecone misje i zadania… 
Spośród znanych historii z życia Samsona 

proponuję zatrzymanie się tylko nad jedną 
z nich (związaną z ilustracją do tekstu). Opi-
sana jest jako początek dorosłości naszego 
bohatera i zaczyna się od epizodu z lwem. 
Samson, wbrew woli rodziców i tradycji 
rodowej, postanowił poślubić filistyńską 
dziewczynę pochodzącą z Timny. Podczas 
podróży do teściów, aby uzgodnić z nimi 
warunki małżeństwa, zabił gołymi rękami 
lwa, który stanął na jego drodze. Wracając 
od narzeczonej, Samson zboczył, by obej-
rzeć padlinę lwa, a oto rój pszczół i miód 
znalazły się w padlinie. Wziął go więc do 
ręki i jadł, a gdy przyszedł do swego ojca 
i matki, dał także im, nie mówiąc jednak, 
że miód zebrał z padliny lwa (warto wie-
dzieć, iż spożycie plastra miodu z mar-
twego lwa było sprzeczne z przysięgą na-
zirejczyka). Lew i plaster miodu posłużyły 
mu również do zadania gościom weselnym 
zagadki: „Z tego, który pożera, wyszło to, 
co się spożywa, a z mocnego wyszła sło-
dycz”. Filistyni, nie mogąc jej rozwiązać, 
zagrozili śmiercią jego przyszłej żonie. Ona 
z kolei, powodowana strachem, naprzy-
krzała się Samsonowi, dopóki nie wyjawił 
jej rozwiązania. W odpowiedzi Samson do-
konał mordu trzydziestu niewinnych ludzi, 
a ściągnąwszy z nich łup, dał szaty ozdobne 
tym, którzy mu rozwiązali zagadkę. Po-
tem uniesiony strasznym gniewem wrócił 

do domu swego ojca. W czasie żniw, gdy 
gniew i agresja minęły, Samson pragnął 
odwiedzić swoją żonę. Nie został jednak 
przyjęty przez teścia, który w międzyczasie 
oddał ją jego przyjacielowi. Wydarzenie to 
wywołało kolejną falę przemocy i cierpie-
nia. Samson uczynił z lisów żywe pochod-
nie i skierował je w kierunku filistyńskich 
upraw. W odpowiedzi na zniszczenie plo-
nów Filistyni spalili jego żonę i teścia. I tak 
zaczęła się nakręcać spirala nienawiści, ze-
msty, zła i przemocy. Gdy Filistyni przybyli, 
by walczyć z Judejczykami o Samsona, ci 
związali go i wydali wrogom. Samson uwol-
nił się z więzów i oślą szczęką zmasakrował 
tysiąc Filistynów. Nadludzka siła Samsona 
ukazana jest jeszcze w dwóch epizodach 
w filistyńskiej Gazie. Pierwszy ma miej-
sce, gdy Samson korzystał z usług prosty-
tutki. Mieszkańcy, sądząc, że go uwięzili, 
zamknęli bramy miejskie, ale on, „kiedy 
wstał, ujął wrota miejskiej bramy wraz z jej 
podwojami i wyrwał je”. Drugi epizod ma 
miejsce na koniec jego życia, gdy wcześniej 
oślepiony (po słynnej zdradzie Dalili) do-
prowadził do zawalenia się świątyni, grze-
biąc pod gruzami razem z sobą całą elitę 
filistyńską. Ten końcowy jego czyn był nie-
jako desperacką próbą wypełnienia swojej 
życiowej misji jako ten, który miał „zacząć 
wybawiać lud Izraela z rąk filistyńskich”. Rembrandt,Rembrandt, Samson grożący teściowi Samson grożący teściowi, 1635 r., 1635 r.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Justyna Kwoczała ze Zdzieszowic i Adrian Biela ze Zdzie-
szowic — zapowiedź III.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – jest przeznaczona na cele 
parafialne. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Jerzego Szczepań-
skiego, lat 76, z ul. Piastów (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpoczynek 
racz Mu dać Panie...

Postacie biblijne: Samson  –Postacie biblijne: Samson  –  ciąg dalszy ciąg dalszy  _____________________________________ _____________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

26 26 lipcalipca  – – XVII NIEDZIELA ZWYKŁAXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Joachima Helak w 1. rocznicę śmierci, †† jego rodziców Ze-

nona i Małgorzatę, †† z pokrewieństwa oraz †† sąsiadów
 10.30 – za † żonę Annę Mazur oraz †† z pokrewieństwa
 18.30 – nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców
 19.00 – za †† Zofię i Ignacego, †† ich dzieci Edwarda i Wiesławę, †† rodziców 

i †† z rodzin Olejniczak i Jędrzejak oraz † chrzestnego Wojciecha

27 lipca 27 lipca – poniedziałek — wspomnienie św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny
 19.00 – za † Kazimierza Harasimczuka w 3. rocznicę śmierci

28 lipca 28 lipca – wtorek
 16.00 – chrzest: Eliza Melanie Bagińska
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Magdaleny z okazji 
70. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

29 lipca 29 lipca – środa — wspomnienie św. Marty
 7.00 – za † Jana Schulwitz w 19. rocznicę śmierci, † jego ojca Rudolfa, 

†† rodziców Martę i Józefa Kuder, †† teściów, †† braci Gerharda 
i Henryka, † siostrę Edytę i jej † męża Adolfa

30 lipca 30 lipca – czwartek
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Barbary i Krzysztofa 
z okazji urodzin i 35. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

31 lipca 31 lipca – piątek — wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 19.00 – za zmarłych w miesiącu lipcu: śp. Jerzego Szewczyka, śp. Marcina 

Marciniaka, śp. Roberta Klamę, śp. Jerzego Szczepańskiego

1 sierpnia 1 sierpnia – sobota — wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za † męża i ojca Władysława Cwynara w 70. rocznicę ziemskich urodzin
 14.00 – chrzest: Ivo Józef Królikowski
 19.00 – za †† rodziców Gertrudę i Stefana Gatner, † ojca Wincentego Vo-

gel, †† z pokrewieństwa Gatner, Vogel i Gaczynski
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 ▪ Dzisiaj serdecznie zapraszam o godz. 18.30 na nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa 
z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów i innych pojazdów. Będziemy 
się modlić nie tylko o bezpieczeństwo na drogach i szczęśliwe podróżowanie, ale 
też o roztropne wykorzystywanie wszelkich pojazdów. MIVA Polska (organizacja na 
rzecz misyjnych środków transportu) zachęca kierowców i właścicieli pojazdów do 
złożenia ofiary na zakup środków transportu dla misjonarzy. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę o godz. 16.00 na multimedialne spo-
tkanie na temat: „Polskie kapliczki jako symbol naszej wiary chrześcijańskiej”, które 
odbędzie się w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszam na Godzinki o Nie-
pokalanym Poczęciu NMP i rozważanie różańcowe dla praktykujących nabożeń-
stwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ Z okazji pierwszej soboty miesiąca przypominam, że chorych mogę odwiedzać je-
dynie na ich wyraźną prośbę i za zgodą ich najbliższych. Zachęcam do indywidual-
nych, telefonicznych zgłoszeń.

 ▪ W przyszłą niedzielę (2 sierpnia) możemy uzyskać w każdym kościele parafialnym 
pod zwykłymi warunkami odpust zupełny, zwany odpustem Porcjunkuli (związany 
z Matką Bożą Anielską z Porcjunkuli).

 ▪ Opolska Policja, która odnotowuje wzmożoną aktywność przestępców dokonu-
jących oszustwa na osobach starszych, zwraca się z apelem o czujność i rozwagę. 
W celu wyłudzenia pieniędzy oszuści podszywają się pod policjantów lub najbliż-
szych członków rodziny. Treść apelu publikujemy w gablotce. 

2 2 sierpniasierpnia  – – XVIII NIEDZIELA ZWYKŁAXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † mamę Jadwigę Osmann w 1. rocznicę śmierci, † ojca Józefa 

oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Joanny i Ryszarda 
z okazji 30. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † babcię Paulinę Lebok, † jej męża, †† jej dzieci, † z pokrewień-

stwa Lebok, Kopiec i Kowol
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