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W środę 16 listopada członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci świętowali 15. rocznicę
zawiązania wspólnoty. 

  

Na wieczornej Eucharystii, którą koncelebrowali ks. Zygmunt – opiekun duchowy grupy, ks.
proboszcz Adam i ks. Marcin, obecni byli nie tylko członkowie wspólnoty z naszej parafii, ale
również poczty sztandarowe z parafii bł. Czesława w Opolu, św. Michała Archanioła w
Opolu-Półwsi, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku i Wniebowzięcia NMP w
Niemodlinie – zobacz zdjęcia .

  

– Świat potrzebuje ludzi, którzy modlą się o łaskę nawrócenia dla grzeszników, by dzięki
Jezusowi mogli wybrać Tego, który jest Światłością świata. Dziękuję wam za wytrwałą
modlitwę, za koronkę do Siedmiu Boleści Matki Bożej, za wszystkie modlitwy, które w tej
świątyni przez 15 lat zanosiliście w intencji nas wszystkich, i proszę was, byście nie ustawali, bo
Pan Jezus tym wytrwałym obiecuje wielkie łaski – ks. Zygmunt zwrócił się do członków
Apostolstwa Dobrej Śmierci, a w homilii zachęcał zebranych, by w postaci Zacheusza, o którym
usłyszeli w Ewangelii, zechcieli zobaczyć samych siebie. – Może wśród nas są osoby bogate, a
może takie, które zarządzają innymi ludźmi. Może ktoś z nas jest człowiekiem wścibskim, są na
pewno pośród nas również osoby, które z natury są bardzo odważne, a może jest pośród nas
ktoś, kto jest na tyle mały ze względu na swoją grzeszność, że nie jest w stanie zobaczyć Pana
Jezusa – mówił ks. Zygmunt, podkreślając: – Myślę, że jest to łaską, że Zacheusz ma na tyle
odwagi, by wdrapać się na drzewo, przykuć uwagę tłumu a szczególnie Pana Jezusa.

      

– Musimy się od Zacheusza nauczyć, że jesteśmy przez Jezusa kochani pomimo naszych
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grzechów – wskazywał, wyjaśniając: – Po spotkaniu z Jezusem, do którego zaprowadziła go
zwykła ludzka ciekawość, Zacheusz staje się czysty i sprawiedliwy. Chciałoby się powiedzieć,
że może umierać spokojny.

  

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, bo tak brzmi pełna nazwa ruchu, który
narodził się we Francji ponad 100 lat temu, w Polsce jest obecne od 1987 roku, zrzeszając
ponad 400 tys. osób, zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. W naszym kraju centrum ADŚ
jest w Górce Klasztornej przy Sanktuarium Maryjnym, nad którym pieczę sprawują Misjonarze
Świętej Rodziny. W diecezji opolskiej pierwszym miejscem, w którym wspólnota się zawiązała,
jest właśnie nasza parafia. W listopadzie 1996 roku na zaproszenie ks. proboszcza Antoniego
Grycana gościł w naszym kościele ks. Antoni Żebrowski MSF z Górki Klasztornej, który mówił o
wartości zawierzenia ostatniej godziny swego życia Matce Bożej, a także zachęcał do
wstąpienia do Apostolstwa Dobrej Śmierci. Wówczas zapisało się ok. 600 parafian, a ks.
Żebrowski przyjechał ponownie, by wesprzeć rodzenie się nowej wspólnoty parafialnej.
Zelatorkami Apostolstwa Dobrej Śmierci zostały Maria Gos, Stanisława Kozik i Małgorzata
Srebrna.

  

Wspólnota w każdą środę o godz. 18.00 prowadzi w naszej parafii Różaniec do Siedmiu Boleści
Matki Bożej, a w 3. środę miesiąca zamawia Mszę św. w intencjach żyjących i zmarłych
członków stowarzyszenia, a także za wszystkich konających i cierpiących. – Ta wspólnota bywa
kojarzona tylko ze śmiercią, stąd niektórzy myślą, że należąc do niej będą czuli, że umierają.
Ale to mylne myślenie, ponieważ w swoim charyzmacie Apostolstwo Dobrej Śmierci ma nie
tylko modlitwy za grzeszników i w intencji dusz czystościowych, ale omodla cały Kościół –
podkreśla ks. Zygmunt.
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