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W wakacyjne niedziele nasze refleksje 
poświęcamy postaciom biblijnym. Dotąd 
było to pięciu tzw. sędziów (lata ok. 1200–
1025 przed Chr.). Po nich nastał nowy etap 
w dziejach Narodu Wybranego – etap mo-
narchii. Na pierwszego króla Izraela został 
namaszczony przez ostatniego z sędziów 
Izraela, proroka Samuela, Saul, który na-
leży do jednej z  najbardziej tragicznych po-
staci biblijnych. Z Pierwszej Księgi Samu-
ela dowiadujemy się, że był synem Kisza 
z pokolenia Beniamina oraz że wyróżniał 
się wysokim wzrostem i wyjątkową urodą. 
Historia jego powołania zaczyna się w mo-
mencie, gdy wraz z pomocnikiem wyruszył 
na poszukiwanie zaginionych oślic swojego 
ojca. Spędziwszy trzy dni w drodze i wciąż 
nie mogąc znaleźć zwie-
rząt, za radą towarzyszą-
cego mu chłopca zgodził 
się odwiedzić Widzącego. 
Okazał się nim sam prorok 
Samuel, który ujrzawszy 
nadchodzącego Saula, roz-
poznał w nim przyszłego 
króla wybranego przez 
Boga. Namaszczony przez 
Samuela Saul wkrótce zo-
stał opanowany Duchem 
Bożym i otrzymał zdol-
ność prorokowania razem 

z prorokami. Ponieważ nie było jeszcze ani 
pałacu, ani stolicy państwa, siedziba Saula 
wciąż mieściła się w jego rodzinnym mie-
ście w Gibea. Więcej czasu spędzał jed-
nak na polu bitwy, prowadząc wojska do 
walki z Filistynami i Ammonitami. Jego 
pierwsze zwycięstwa świadczyły o przy-
chylności, jaką Bóg darzył młodego króla. 
Sytuacja uległa jednak zmianie, gdy Saul 
zaczął łamać Boże nakazy: pod nieobec-
ność Samuela w Gilgal samodzielnie zło-
żył ofiarę całopalną, a po zwycięskiej bi-
twie z Amalekitami wbrew żydowskiemu 
Prawu oszczędził jeńców i pozwolił lu-
dowi korzystać z łupów wojennych ob-
łożonych klątwą (cherem) i przeznaczo-
nych do zniszczenia. Za nieposłuszeństwo 

religijnym nakazom został ukarany. Utracił 
Bożą przychylność i choć oficjalnie wciąż 
sprawował władzę, nie mógł już liczyć na 
wsparcie ze strony Samuela. Prorok na 
Boże polecenie – jeszcze za życia Saula – 
potajemnie namaścił Dawida, syna Jessego 
z Betlejem, na nowego władcę. 
Myśląc o życiu Saula, pouczające wydają 
się być przynajmniej dwie jego destruk-
cyjne słabości: zazdrość i magia. Pierw-
sza ujawniła się zwłaszcza względem Da-
wida, który początkowo cieszył się łaskami 
króla, a jego gra na harfie (być może pierw-
sza muzykoterapia opisana w Biblii) łago-
dziła emocje króla. Jednak sukcesy i powo-
dzenie Dawida opętały Saula. Kilkakrotnie 
próbował go zabić dzidą w czasie jego gry. 
A następnie, gdy Dawid dzięki opiece Bo-
żej i życzliwym ludziom: żonie Mikal, pro-
rokowi Samuelowi i synowi królewskiemu, 

swojemu wielkiemu przyjacielowi Jona-
tanowi, uciekł, urządził na niego wielkie 
„polowanie”. Przejmująca jest w tym lojal-
ność i wierność Dawida, ale i degradująca 
zgorzkniałego króla bezradność.
Druga słabość Saula ujawniła się w końco-
wych latach jego panowania, kiedy decy-
duje się na złamanie prawa Bożego (i wła-
snego!) i skorzystanie z pomocy wróżki 
z Endor (mała wioska w pobliżu góry Ta-
bor). Wróżbiarstwo, spirytyzm i nekro-
mancja były w Izraelu zakazane pod karą 
śmierci. Późniejsze kroniki oceniają czyn 
Saula tak: „Saul umarł na skutek własnego 
przewinienia, które popełnił wobec Pana, 
przeciw słowu Pańskiemu, którego nie 
strzegł. Zasięgał on nawet rady u wróż-
biarki, a nie radził się Pana; On więc zesłał 
na niego śmierć, a królestwo jego przeniósł 
na Dawida, syna Jessego”. J. van Hoecke,J. van Hoecke, Dawid gra na harfie dla króla Saula Dawid gra na harfie dla króla Saula, 1635 r., 1635 r.

 ▪ W sobotę (15 sierpnia) obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, zwaną świętem Matki Bożej Zielnej. Zgodnie z tradycją, po Mszach św., które 
z racji święta nakazanego będą odprawiane w porządku niedzielnym, zostaną po-
święcone kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Nabycie wykonanych wiązanek kwiatów umoż-
liwi w tym dniu przed kościołem Parafialny Zespół Caritas.

 ▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają od 13 do 16 sierpnia na Wielki 
Odpust Kalwaryjski Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 ▪ W dniach od 15 do 17 sierpnia 2020 r. w Kamieniu Śląskim odbędą się uroczysto-
ści patronalne ku czci św. Jacka. Obchody rozpocznie w sobotę 15 sierpnia o godz. 
18.00 Msza św. pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Czai, zaś punktem central-
nym będzie uroczysta Suma pontyfikalna w niedzielę (16 sierpnia) o godz. 11.00, 
której będzie przewodniczył abp Alfons Nossol. Więcej informacji na plakacie.

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

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w uroczystość 
Wniebowzięcia NMP będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny w Opolu, a w przy-
szłą niedzielę – ponownie na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

Postacie biblijne: Saul –Postacie biblijne: Saul –  ciąg dalszy ciąg dalszy  _________________________________________ _________________________________________



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

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: 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

10 sierpnia 10 sierpnia – poniedziałek — święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
 19.00 – za †† rodziców Różę i Piotra Giża, †† teściów Katarzynę i Hieronima 

Markieton, † wnuczkę Mirellę, † zięcia Norberta, †† rodzeństwo 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

11 sierpnia 11 sierpnia – wtorek — wspomnienie św. Klary, dziewicy
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jana z okazji 70. rocz-
nicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

12 sierpnia 12 sierpnia – środa
 7.00 – za † Różę Kozioł, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

13 sierpnia 13 sierpnia – czwartek
 15.00 – chrzest: Paulina Janka Daroń
 19.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. Wniebowzięcia NMP
 19.30 – nabożeństwo fatimskie

14 sierpnia 14 sierpnia – piątek — wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
 15.00 – ślub: Karolina Wodecka i Adrian Komarnicki
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Aleksandry i Kamila z okazji 2. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla 
całej rodziny

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dziękujemy za obecność i głoszone dziś słowo Boże o. Michałowi Lepichowi ze Zgro-
madzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Ofiary za Kalendarze misyjne 
na 2021 rok, które rozprowadza, są wsparciem dla misji. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę (12 sierpnia) o godz. 16.00 na spotka-
nie z ks. Mitratem Stanisławem Strachem na temat „Historia prawosławia w Pol-
sce. Obrzędy religijne w kościele prawosławnym”, które odbędzie się w domu ka-
techetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W czwartek (13 sierpnia) serdecznie zapraszam po wieczornej Mszy św. o godz. 
19.30 na nabożeństwo fatimskie (różaniec, rozważanie i procesja ze świecami).

 ▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza w piątek o godz. 10.00 chętnych do pomocy 
w przygotowaniu wiązanek kwiatów i ziół. Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej. 

15 sierpnia 15 sierpnia – sobota — – sobota — UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYUROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
 8.00 – za † męża Jerzego Ochlast w 5. rocznicę śmierci, †† jego rodziców  

Marię i Jana, † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida oraz 
†† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 10.30 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Marioli 
Biela [podczas Mszy św. chrzty]

  – modlitwa za roczne dziecko: Michał Jan Marek
 12.00 – ślub: Marto Oczko z d. Kampa i Dawid Oczko
 14.00 – chrzest: Kamil Antoni Zermann
 19.00 – za †† rodziców Emila i Hildegardę Cerman, † teściów Reinholda 

i Adelajdę Sapich, †† dziadków Józefa i Józefę Grzesik oraz † wujka 
Helmuta i † ciocię Różę

16 16 sierpniasierpnia  – – XX NIEDZIELA ZWYKŁAXX NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Ericha i Martę Kaplik
 10.30 – za †† rodziców Sabinę i Stanisława oraz Helenę i Władysława, 

†† dziadków z obu stron †† z pokrewieństwa
  – modlitwa za roczne dziecko: Stanisław Tomasz Prefeta
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† rodziców Janinę i Józefa Chowaniak oraz†† z pokrewieństwa 

dusze w czyśćcu cierpiące
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