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Zasadniczy sens przypominania postaci bi-
blijnych wydają się świetnie ujawniać słowa 
młodego Samuela: „Mów, Panie, bo sługa 
Twój słucha”. Dzisiaj jemu poświęcimy re-
fleksję, która ma być kolejną inspiracją 
do coraz bardziej świadomego dawania 
pierwszeństwa Bożemu słowu, Jego mi-
łości i obecności w naszym życiu. Historia 
Samuela toczy się w XI w.  przed Chrystu-
sem. Jego narodzeniu towarzyszą – jak czę-
sto w przypadku ważnych postaci biblijnych 
– nadzwyczajne wydarzenia. Ojciec Samu-
ela, Elkana, miał dwie żony: Peninnę i Annę, 
która była bezpłodna. Mimo upokorzeń, 
bólu i cierpienia, Anna ufa 
Bogu i podczas pielgrzymki 
do sanktuarium w Szilo żarli-
wie modli się o syna (jest to 
chyba pierwsza w Biblii mo-
dlitwa o dziecko), składając 
przy tym ślub, że jeśli zosta-
nie wysłuchana, to odda go na 
służbę Bogu. Młodość Samu-
ela upłynęła więc w świątyni, 
gdzie „usługiwał Panu pod 
okiem Helego”. Z tego czasu 
pochodzi słynne opowiada-
nie, ukazujące wrażliwość Sa-
muela, który jest gotów trzy-
krotnie wstać w nocy, sądząc, 
że wzywa go stary kapłan. 

Objawienie Boga Samuelowi zapoczątko-
wało jego misję. Będzie prorokiem i sędzią 
w Izraelu. Pierwszym zadaniem świadczą-
cym o jego życiowej i religijnej dojrzałości 
jest zapowiedź sądu nad Helim i jego sy-
nami: „Powiedział Pan do Samuela: Oto Ja 
uczynię taką rzecz Izraelowi, że wszystkim, 
którzy o niej usłyszą, zadzwoni w obydwu 
uszach. W dniu tym dokonam na Helim 
wszystkiego, co mówiłem o jego domu, od 
początku do końca. Dałem mu poznać, że 
ukarzę dom jego na wieki za grzech, o któ-
rym wiedział: synowie jego bowiem ścią-
gają na siebie przekleństwo, a on ich nie 

skarcił”. Misja Samuela, który dotąd żył 
w cieniu Helego i w zależności od niego, 
przypomina o ważnym etapie w życiu każ-
dego człowieka, gdy z bierności wkracza 
się w czas dojrzałości, działania, podejmo-
wania trudnych zadań, zmiany zastanego 
porządku. Na tym właśnie polega posłan-
nictwo prorockie: nie zadowolić się tym, 
co myśli opinia powszechna, lecz mieć wol-
ność i odwagę wypowiedzieć nawet nie-
wygodne słowa. Warto przyglądać się wła-
snemu życiu i pytać, co Bóg chce poprzez 
nie powiedzieć. Nie żyjemy jedynie po to, 
by w miarę możliwości przyzwoicie żyć, ale 
też spełnić określoną misję.
Samuel jest prorokiem trudnych czasów. 
Działa w okresie przejścia Izraela z epoki 
sędziów do monarchii. W tym czasie, jak 
to zwykle bywa w epoce przejściowej, na-
stępuje upadek religijno-moralny i spo-
łeczno-polityczny. Przejawem kryzysu re-
ligijno-moralnego był najpierw upadek 
elity religijnej. Heli, kapłan Szilo, zesta-
rzał się, a jego synowie nie mieli szacunku 
ani dla niego, ani dla Boga, popełniali roz-
liczne nadużycia, doprowadzając do obo-
jętności religijnej ludu. Efektem był upadek  
kultu i zniszczenie sanktuarium. 
Wielkim dylematem, przed jakim stanął 
Samuel, była akceptacja systemu monar-
chicznego w Izraelu. Samuel wtedy już 
był stary, a jego synowie, niestety, zabie-
gali jedynie o własne korzyści i fałszywie 
interpretowali prawo – dostrzec można 
tu pewną ironię losu: Samuel popełnił te 
same błędy, które z rozkazu Boga wypo-
mniał wcześniej kapłanowi Helemu. Na 
tym tle starszyzna izraelska przedstawia 
twarde żądanie ustanowienia króla. Sa-
muel czuje się obrażony. Prosi o inter-
wencję Boga. Nie podoba się mu sposób 

motywacji: lud chce być jak inne narody. 
W ten sposób łamie przymierze z Bo-
giem, odrzuca Go jako jedynego Pana. 
Jednak Bóg każe Samuelowi postąpić we-
dług życzenia ludu. Ustanowienie króla 
nad wszystkimi pokoleniami wiązało się 
z jednoczesnym dokonaniem wielu zmian 
uwzględniających relacje pomiędzy po-
szczególnymi rodami, przebudowę struk-
tur życia społecznego, posłuszeństwo wo-
bec zwierzchniej władzy centralnej, zgodę 
na ciężar utrzymania dworu, a co najważ-
niejsze – wymagało określenia roli króla 
względem Boga. Król miał sprawować 
władzę w imieniu Boga, być Jego przed-
stawicielem wobec poddanych i ich orę-
downikiem przed Bogiem, jedynym suwe-
renem Izraela. Po namaszczeniu Saula na 
króla i przejęciu przez niego władzy Sa-
muel ogłasza rezygnację ze swego urzędu. 
Do tej pory pełnił zarówno funkcje pań-
stwowe – jako sędzia ludu, jak też religijne 
– jako kapłan, a także funkcje prorockie. 
Po wprowadzeniu władzy królewskiej jego 
rola przekształciła się w doradczą. Zamiast 
przewodzić ludowi, udzielał rad królowi, 
który mógł je przyjąć bądź odrzucić. Jed-
nak, gdy zachodziła taka potrzeba, inter-
weniował, czego przykładem było namasz-
czenie Dawida na króla. Starość przeżywał 
z pokorą, przygotowując się do ostatecz-
nego odejścia, które nastąpiło w Rama.
Prorok Samuel uczy, jak zaakceptować 
swoje życie, swoją misję, uczy również po-
kornego starzenia się, przemijania i odej-
ścia. Przy okazji warto sobie uświadomić, 
że w życie na ziemi wpisane jest przemija-
nie. Im więcej jest w nas wolności i im ła-
twiej akceptujemy rozstania, rezygnacje, 
utratę, odejście na drugi plan, tym spokoj-
niej przeżywamy starość i śmierć. Antonio González Velázquez,Antonio González Velázquez, Samuel namaszcza Dawida Samuel namaszcza Dawida, XVIII w., XVIII w.



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

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

3 sierpnia 3 sierpnia – poniedziałek
 19.00 – za † żonę Marię, †† rodziców Katarzynę i Czesława Kalińskich, 

† siostrę Bogusławę i jej † męża Marka, †† dziadków Ewę i Piotra 
Kalińskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

4 sierpnia 4 sierpnia – wtorek — wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
 19.00 – za †† rodziców Marię i Joachima Kura oraz Bogusławę i Henryka Na-

lewaja oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

5 sierpnia 5 sierpnia – środa
 7.00 – za †† rodziców Halinę i Alfonsa Bohdan oraz †† z pokrewieństwa 

z obu stron 

6 sierpnia 6 sierpnia – czwartek — ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
 18.00 – Godzina święta
 19.00 – za † brata Henryka Skóra, †† rodziców Matyldę i Antoniego, †† rodzeń-

stwo, †† szwagrów, † siostrzenicę Różę, † chrześnicę Małgorzatę 
i † Mirosława Kaplik oraz dusze w czyśćcu cierpiące

7 sierpnia 7 sierpnia – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 19.00 – za † syna Damiana w 2. rocznicę śmierci, † męża Pawła oraz 

†† z rodzin Musioł i Mandalka

8 sierpnia 8 sierpnia – sobota — wspomnienie św. Dominika, prezbitera
 12.00 – ślub: Justyna Kwoczała i Adrian Biela
 14.00 – ślub: Żaneta Wieczorkowska i Rafał Plich
 19.00 – za † ojca Rudolfa Pisczor w 30. rocznicę śmierci, †† z pokrewień-

stwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj w każdym kościele parafialnym możemy zyskać pod zwykłymi warunkami 
odpust zupełny, zwany odpustem Porcjunkuli. 

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwar-
tek zapraszam o godz. 18.00 na Godzinę świętą w intencji powołań kapłańskich, 
zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grze-
chy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 ▪ Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza członków i sympatyków na spotkanie mo-
dlitewno-formacyjne, które odbędzie się w przyszłą niedzielę (9 sierpnia) o godz. 
14.00 w salce św. Franciszka przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszym kościele o. Michała Lepicha ze Zgro-
madzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Będzie można nabyć Kalenda-
rze misyjne na 2021 rok.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Ewa Chruścicka ze Zdzieszowic i Przemysław Wantuch 
z Murowa — zapowiedź I.

 ▪ 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 z naszej parafii śp. Marię 
Raszowską, lat 95, z Placu 1 Maja (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 
13.00). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

9 9 sierpniasierpnia  – – XIX NIEDZIELA ZWYKŁAXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, † męża Jerzego 

Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana oraz †† z pokrewieństwa
  – za †† rodziców Emila i Luizę Kupka oraz Helenę i Jacka Rzepka, 

† matkę chrzestną S. Marię Kornelię z d. Kupka, †† dziadków oraz 
†† z pokrewieństwa z obu stron

 10.30 – za † Melanie z okazji 15. rocznicy ziemskich urodzin, † Halinę Ba-
gińską w 10. rocznicę śmierci 

  – chrzest: Marta Bzdyra, Alicja Zajączkowska
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† rodziców Józefa i Helenę Nawa, †† teściów Karola i Waleskę 

Pluta, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
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