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W sobotę 24 września kilku członków naszej parafialnej Wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci
wraz z opiekunem ks. Zygmuntem Nagelem wzięło udział w diecezjalnym dniu skupienia, który
odbył się w opolskiej parafii bł. Czesława. Spotkanie rozpoczął Różaniec. Po nim odprawiona
została Msza św., podczas której homilię wygłosił ks. Bogumił Nowosiadło MSF z Górki
Klasztornej. – O. Bogumił zachęcał wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci z całej diecezji
opolskiej do odmawiania Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. W kazaniu zwrócił uwagę
na współczesne objawienia Maryjne w Kibeho, podczas których Matka Boża zachęcała do
odmawiania tego Różańca, który dziś popadł w zapomnienie. Widząca Marie Claire
Mukangango mówiła, że Dziewica kocha ten Różaniec – relacjonuje ks. Zygmunt.

    

Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Bożej Śmierci, które od blisko 15 lat wpisuje się również
w życie duchowe naszej wspólnoty parafialnej, jest ściśle związane z kultem Matki Boskiej
Bolesnej, który w Kościele znany jest już w IV wieku. Pełniejszy charakter przybrał on pod
koniec wieku XV, kiedy spotykane stało się wezwanie: Matka Boska od Siedmiu Boleści,
wyrażające wszystkie Boleści Maryi, które wypełniły Jej życie: proroctwo Symeona, ucieczka do
Egiptu, szukanie Jezusa, który pozostał w świątyni, spotkanie Jezusa dźwigającego krzyż,
śmierć Jezusa na krzyżu, zdjęcie z krzyża Ciała Jezusowego, złożenie Jezusa do grobu.

    

Członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci, modląc się Różańcem do Siedmiu Boleści, wypraszają
łaskę szczęśliwej godziny śmierci. – Matka Boża wyraziła w Kibeho pragnienie, aby Różaniec
do Siedmiu Boleści Maryi został na nowo rozszerzony w Kościele i szanowany. Myślę, że także
w naszej parafii należy przypomnieć, dlaczego ten - chciałoby się powiedzieć - nietypowy
różaniec, godny jest naszej uwagi – zauważa ks. Zygmunt.

  

Msza św. w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci, opiekuna wspólnoty ks. Zygmunta oraz byłych
opiekunów odprawiona zostanie w środę 19 października o godz. 18.30.
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