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Jedną z najbardziej znanych postaci bi-
blijnych jest z całą pewnością król Dawid, 
następca przypomnianego tydzień temu 
pierwszego króla Izraela Saula. Według 
Ksiąg Samuela i Królewskich Dawid, naj-
młodszy syn gospodarza z Betlejem, zo-
staje na polecenie Boga odnaleziony i na-
maszczony przez proroka Samuela. Dzięki 
swym zdolnościom muzycznym trafia na 
dwór Saula. Umacnia na nim swoją pozycję 
po pokonaniu filistyńskiego siłacza Goliata. 
Zdobywa przyjaźń Jonatana, syna Saula, ale 
popada w ostry konflikt z Saulem. W tym 

czasie bierze za żonę córkę Saula Mikal, 
a jako banita i sojusznik Filistynów chroni 
się na pustyni, gdzie tworzy niezależną 
siłę wojskową. Po śmierci Saula Dawid 
zostaje królem Judy na południu, później 
zaś królem również pokoleń północnych, 
czyli „całego Izraela”. Druga Księga Sa-
muela (rozdz. 5–10) ukazuje jego dojście 
do szczytu potęgi: zwycięstwa nad wro-
gami zewnętrznymi, w tym Filistynami, 
ustanowienie Jerozolimy stolicą państwa 
i centrum kultu religijnego oraz zapew-
nienie Boże – ustami proroka Natana – iż 

jego ród na wieki odziedziczy władzę kró-
lewską w Izraelu. Jednakże sposób, w jaki 
obszedł się z Batszebą i Uriaszem, budzi 
gniew Boży, co oznajmia mu prorok Na-
tan. W rodzinie Dawida rozpoczyna się 
czas gwałtów i mordów, buntuje się prze-
ciw niemu jego własny syn Absalom, do-
chodzi do wojny domowej.
Ukazanie przez Nowy Testament Jezusa 
Chrystusa jako „syna Dawidowego” skła-
niało wielu chrześcijan do idealizowania 
postaci pradawnego władcy. Na ten pozy-
tywny wizerunek z pewnością mają wpływ 
przypisywane Dawidowi Psalmy oraz jego 
troska o zorganizowanie wielkiej chwalby 
należnej Bogu Izraela. Ta ostatnia ma zwią-
zek z przeniesieniem Arki Przymierza do 
Jerozolimy. Warto przypomnieć, że naj-
większa „świętość” Izraela była dość czę-
sto przenoszona z miejsca na miejsce. 
W czasach Jozuego i okresie sędziów (lata 
1450-1020 p.n.e.) Arka przechowywana 
była w rozmaitych lokalnych sanktuariach 
w Ziemi Obiecanej, tj. w takich miejscach 
jak Gilgal, Szilo i Betel. W pewnym momen-
cie została nawet porwana przez Filisty-
nów i tylko nieszczęścia na nich spadające 
doprowadziły do zwrotu Izraelitom tej wy-
jątkowej zdobyczy. Ostatecznie ok. 1000 r. 
p.n.e. król Dawid postanawia sprowadzić 
na stałe Arkę z judzkiej Baali do Miasta Da-
widowego i to w sposób bardzo uroczysty 
(wydarzenie to odzwierciedlała sztuka – 
dla przykładu ilustracja na pierwszej stro-
nie). W ceremonii uczestniczyli przedsta-
wiciele starszyzny wszystkich izraelskich 
pokoleń. Niestety, zamiast nieść Arkę na 
złotych drążkach (jak zalecało Prawo Moj-
żeszowe), umieścili ją na wozie zaprzężo-
nym w woły, co miało tragiczne skutki 
dla mężczyzny imieniem Uzza. Procesję 

przerwano, a Arkę złożono w domu Obed-
-Edoma. Uroczystości wznowiono dopiero 
po trzech miesiącach, gdy Dawid dowie-
dział się o błogosławieństwie jakie Pan 
zesłał na dom Obed-Edoma. Tym razem 
Izraelici postępują właściwie, niosą Arkę 
na drążkach i składają Bogu ofiary dzięk-
czynne: „Poszedł więc Dawid i sprowadził 
z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-
-Edoma do Miasta Dawidowego. [...] Dawid 
wtedy tańczył z całym zapałem w obecno-
ści Pana. [...] Dawid wraz z całym domem 
izraelskim prowadził Arkę Pańską, wśród 
radosnych okrzyków i grania na rogach”. 
Wstąpienie króla Dawida wraz z Arką na 
górę, do Jeruzalem, było równoznaczne 
z objawieniem się samego Boga. Wyda-
rzenie to zostało uwiecznione w jednym 
z psalmów należących do pieśni stopni, 
które żydowscy pielgrzymi śpiewali, „wstę-
pując” do Jeruzalem:
Pamiętaj, Panie, Dawidowi cały trud jego,
o tym, jak złożył przysięgę przed Panem,
związał się ślubem przed Wszechmocnym 
Jakuba: „Nie wejdę pod dach mego domu,
nie wstąpię na posłanie mego łoża,
nie użyczę snu moim oczom,
powiekom moim spoczynku,
póki nie znajdę miejsca dla Pana [...].
Wyrusz, o Panie, na miejsce Twego odpocz-
nienia, Ty i Twoja arka pełna chwały! [...]
Pan bowiem wybrał Syjon,
tej siedziby zapragnął dla siebie:
„To jest miejsce mego odpoczynku na 
wieki, tu będę mieszkał” (Ps 132).
Arkę złożono w specjalnie do tego celu wy-
budowanym namiocie. Lewitom powie-
rzono codzienną służbę w świętym przy-
bytku, który sprawił, że Jerozolima stała 
się jednym z najważniejszych miejsc dla 
wyznawców kultu Boga. L. Ademollo,L. Ademollo, Dawid wprowadza Arkę do Jerozolimy Dawid wprowadza Arkę do Jerozolimy, 1816 r., 1816 r.



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

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

17 sierpnia 17 sierpnia – poniedziałek — UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PREZBITERA
 19.00 – za † ojca Jana Plutę i † teścia Leona Mandalę

18 sierpnia 18 sierpnia – wtorek
 19.00 – za †† rodziców Ernestynę i Antoniego Grabisch, † brata Jerzego, 

† bratową Teresę oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19 sierpnia 19 sierpnia – środa
 7.00 – za † męża Tadeusza Pieronka 

20 sierpnia 20 sierpnia – czwartek — wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
 19.00 – za † męża Jana Skrzypca w 1. rocznicę śmierci, †† teściów oraz za 

† szwagra

21 sierpnia 21 sierpnia – piątek — wspomnienie św. Piusa X, papieża
 19.00 – za † męża Wilhelma w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców oraz z po-

dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej w rodzinie

22 sierpnia 22 sierpnia – sobota — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej
 19.00 – za † Joachima Helak oraz dusze w czyśćcu cierpiące

23 23 sierpniasierpnia  – – XXI NIEDZIELA ZWYKŁAXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Teresy i Andrzeja z oka-
zji 30. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za wspólnie przeżyte w miło-
ści 25 lat z prośbą o błogosławieństwo i łaski Boże dla Violetty i Toma-
sza na dalsze życie w szczęściu i zdrowiu oraz o opiekę Bożą dla dzieci

  – chrzest: Marta Bzdyra
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 ▪ Biskup Opolski serdecznie zaprasza wiernych do radosnego i modlitewnego prze-
życia w różnych wymiarach 44. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej, która w dniach od 
16 do 21 sierpnia podąży na Jasną Górę. Wyrażając wdzięczność tym, którzy zgło-
sili chęć udziału w sztafetowym pielgrzymowaniu, Ksiądz Biskup zaprasza wszyst-
kich diecezjan do podjęcia duchowego wysiłku pielgrzymkowej formacji. Można 
ją podjąć także w domach z pomocą strony internetowej pielgrzymki, profilu 
Facebook’owego, aplikacji mobilnej Bonafide oraz codziennych transmisji i au-
dycji m.in. w Radiu Doxa. Szczególnym wyrazem duchowej łączności z pielgrzy-
mami na szlaku może być w tych dniach rodzinne pielgrzymowanie, wspólna mo-
dlitwa i spędzony rodzinnie czas w naszych lokalnych sanktuariach i miejscach 
kultu. W niektórych z nich w kolejne dni pielgrzymki (w niedzielę o 9.00, a od po-
niedziałku do piątku o 19.00) będą odprawiane przez Księży Biskupów Msze św., 
do udziału w których serdecznie zapraszamy. Liczniej niż przewidywano wcze-
śniej można wziąć udział w Eucharystii na zakończenie Pielgrzymki, w sobotę 21 
sierpnia o 11.00 na Jasnej Górze. Na to wspólne dziękczynienie, a jednocześnie 
ostatni akcent tegorocznej pielgrzymki zaproszeni są zarówno pielgrzymi sztafe-
towi oraz duchowi, jak też wszyscy, zwłaszcza młodzi,  diecezjanie.

 ▪ Zgodnie z apelem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Biskup Opol-
ski prosi o zorganizowanie w dzisiejszą niedzielę (16 sierpnia) parafialnego dnia 
modlitwy i materialnego wsparcia dla ofiar tragicznej eksplozji w Bejrucie. Ofiary 
można składać do koszyka przy wyjściu z kościoła.

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

 ▪ Serdecznie dziękujemy wolontariuszom i Parafialnemu Zespołowi Caritas za przy-
gotowanie z okazji Uroczystości Wniebowzięcia NMP wiązanek kwiatów, ziół i zbóż, 
a także wszystkim, którzy nabywając te bukiety wsparli dzieło pomocy bliźnim.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecz-
nie dziękuję za złożone ofiary.

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† rodziców Gertrudę i Jerzego Waniek, † męża Norberta Biela 

oraz †† z pokrewieństwa
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