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Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Ewangelia według św. Łukasza (Łk 1,57-66.80)
„Dla
Elżbiety
nadszedł
czas
rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej
sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał
tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli
się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby
obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię
ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka
jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma
otrzymać imię Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma
nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to
imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak
by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki
i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast
otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł
strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei
rozpowiadano o tym wszystkim, co się. zdarzyło .”
Są małżeństwa, które pragną mieć
dziecko, ale niestety nie mogą. W
obecnej rzeczywistości wiele osób
pragnie skorzystać z rozwoju medycyny.
Oprócz leczenia pojawiły się nowe, nie
zawsze moralnie odpowiednie propozycje
rozwiązania tego problemu. Dyskusje na
temat pokonania pewnych barier trwają,
ale niezależnie od nich nie można
zapominać o znaku, jakim był dla
Zachariasza i Elżbiety ich syn Jan
Chrzciciel.
Bóg
udzielił
im
błogosławieństwa w późnej starości. W
opinii sąsiadów i krewnych narodziny

Jana
były
znakiem
wielkiego
miłosierdzia. A to wszystko było
potwierdzeniem prawdy, że dla Boga nie
ma nic niemożliwego. W osobie Jana
Chrzciciela
niemożliwe
stało
się
możliwe.
Panie Jezu Chryste, obdarz swoją
miłością tych, którzy pragną przyjąć
nowe życie. Zachowaj i strzeż życia,
które się poczęło. Boże, napełniaj
wszystkie serca miłością do dzieci
osieroconych, opuszczonych i tych,
które nie czują się kochane przez
najbliższych.
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PONIEDZIAŁEK – 25.06.2012
7.00 - Za + ojca Jana z ok. im., mamę Walerię, syna Bogumiła i ++ z rodziny.
18.00 - Za + Jana w dniu ur. i im.
- Za + syna i wnuczka Kamila Szopa w 1 rocz. tragicznej śmierci.
WTOREK – 26.06.2012
7.00 - Za ++ rodziców Annę i Zygmunta i dusze w cz.
18.00 - Za + Lidię Gaś-Grinert w rocz. śm.
- Do B. Op., MB Fat. i św. o. Pio… w int. Henryka i Teresy z ok. 30 rocz. ślubu oraz o
błog. Boże dla córki.
ŚRODA – 27.06.2012

7.00 - Za + brata Gerharda Kruszyna, ++ z rodziny i pokrew Kołodziej, Kruszyna i Pluta.
8.15 - Msza na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w int. dzieci,+ rodziców i
nauczycieli.
18.00 - Do B. Op. i MB Nieustającej Pomocy... dla Jolanty z ok. 32 rocz. ur.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Anny z ok. 40 rocz. ur.
CZWARTEK – 28.06.2012 – wsp. św. Ireneusza, bpa i męcz.

7.00 - Za + syna Edwarda w rocz. śm.
18.00 - Za + mamę Marię Łysiak w 1 rocz. śm., + ojca Feliksa, + brata Stanisława w 16 rocz. śm.
oraz ++ z rodziny.
- Za + szwagra Huberta i ++ z rodziny.
PIĄTEK – 29.06.2012 – uroczystość śśw. Apostołów Piotra i Pawła

Za + męża i ojca Wilhelma, + syna Henryka, + synową Ewę i ++ z rodziny.
Do B. Op. i MB Fat... dla mamy Genowefy i dla dzieci z rodzinami.
Za ++ ojca Piotra i teścia Piotra z ok. imienin.
Za + męża Piotra z ok. im., + syna Edwarda, brata Józefa, + siostrę Marię, rodziców,
teściów, ++ z rodziny, znajomych i dusze w cz.
- Za + mamę Gertrudę w rocz. śm. i ++ z rodziny.
SOBOTA – 30.06.2012
7.00 - Za + mamę Aleksandrę, + ojca Feliksa, ++ 2 braci, siostrę, ++ z rodziny i dusze w cz.
- Za ++ Stefana i Elżbietę Walczak, ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Za + syna Jerzego Balikowskiego w rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 80 rocz. ur. Emilii i o opiekę Bożą dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm... dla dziadka Romana oraz o błog. Boże w rodzinie.
7.00 9.00 18.00 -

NIEDZIELA XIII ZWYKŁA – 1.07.2012

7.00 - Za ++ matkę Marie Kucharczyk w dniu ur., ++ z pokrew. Hilszer i Kucharczyk.
8.30 - Za ++ rodz. Annę i Henryka Arciuch, teścia Rudolfa Kania, ++ dziadków i ++ z pokrew.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 10 r. śl. Marty i Piotra Kurowskich i błog. Boże w całej rodz.
10.00 - Za + mamę Henrykę Ziencikiewicz w 10 r. śm., + teścia Tadeusza, ++ z rodziny i pokrew.
obu stron i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok.. 60 r. ur. Jadwigi.
11.15 - Za + syna Ireneusza Sobko z ok. imienin, ++ rodziców i dziadków i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 45 r. śl. Józefa i Krystyny oraz o Boże błog. dla całej rodz.
12.15 - chrzest: Stefańska Zofia.
15.00 - Za + męża Jana Kampa, ojca Pawła Matuszek, brata Bernarda, ++ teściów Martę i
Franciszka Kampa, szwagra Waldemara i ++ z pokrew.
- Za + męża Zdzisława Osuch, ++ z rodziny i d. w c.
16.00 - Nabożeństwo.
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NIEDZIELA XII ZWYKŁA.
Dziś o godz. 16.00 nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo i modlitwy
do św. Ojca Pio.
W poniedziałek i wtorek od godz. 17.00 do 18.00 spowiedź św. dla dzieci
i młodzieży na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.
W naszej parafii w najbliższą środę nastąpi uroczyste zakończenie roku
szkolnego i katechetycznego dla dzieci i młodzieży, ze względu na przypadającą w
piątek uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Jubileusz
40 – lecia Diecezji Opolskiej.
W środę o godz. 8.15 uroczysta Msza św. dla dzieci na zakończenie roku
szkolnego. Zapraszamy dzieci , rodziców , nauczycieli i wychowawców.
Również w środę o godz. 19.00 Msza św. dla młodzieży na zakończenie roku
szkolnego. Serdecznie zapraszamy młodzież ze wszystkich szkół na wieczorne
spotkanie z Chrystusem, któremu chcemy podziękować za owoce całorocznej pracy a
także zawierzyć zbliżający się czas wakacji.
W czwartek, 28 czerwca o godz. 18.30 w Katedrze Opolskiej Msza św.
dziękczynna z okazji 40 rocznicy utworzenia Diecezji Opolskiej z udziałem
Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, abpa Celestino Migiliore oraz Arcybiskupów
Metropolii Górnośląskiej.
W piątek , 29 czerwca obchodzimy Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.
Dzień obchodu Jubileuszu 40 lecia diecezji opolskiej w parafiach. Msze św.
z kazaniem o godz. 7.00; 9.00; 18.00. Kolekta przeznaczona na potrzeby Stolicy
Apostolskiej (tzw. świętopietrze). W piątek, ze względu na uroczystość, nie
obowiązuje post od pokarmów mięsnych.
W sobotę i niedzielę na Górze św. Anny pielgrzymka dzieci.
W najbliższą sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę odbędzie się
w dniach 1 - 2 lipca br., po hasłem „Jesteście Solą i Światłem”.
Rozpoczyna się czas wakacji i urlopów, z tej okazji dzieciom, młodzieży
i dorosłym życzymy dobrego i miłego wypoczynku, wzmocnienia sił fizycznych
i duchowych oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za
ofiary duchowe i materialne oraz za życzliwą pomoc w pracach obecnie
realizowanych.
Życzymy parafianom i gościom dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego w
nowym tygodniu.
POGRZEB: + Bożena Freier (zd. Nieczyporuk) lat 41, zmarła w Niemczech.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 11.00 na cmentarzu parafialnym
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
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NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA
Jan Chrzciciel ur. pomiędzy 6 p.n.e.-2 p.n.e. w Ain
Karem, zm. ok. 32 n.e. w Macheront – pustelnik, prorok
żydowski, święty katolicki i prawosławny.
Jan Chrzciciel prawdopodobnie znał sektę
esseńczyków, jednak nie da się jednoznacznie stwierdzić,
czy był jej członkiem. Jego nauczanie w niektórych
aspektach jest sprzeczne z doktrynami tej denominacji.
Przez wielu swoich słuchaczy uznawany był za Mesjasza.
O jego działalności misyjnej i kaznodziejskiej wspominają
Ewangelie i żydowski historyk Józef Flawiusz. Flawiusz
pisze o Janie Chrzcicielu w „Dawnych dziejach Izraela” że
Jan nie chrzcił dla oczyszczenia z grzechu, lecz dla
oczyszczenia ciała.
Przez chrześcijan jest uznawany za ostatniego biblijnego proroka przed
nadejściem Chrystusa. Mandejczycy uznają go za największego z proroków.
Muzułmanie uznają go za jednego z proroków, poprzednika Jezusa i Mahometa.
Według Nowego Testamentu Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed
Jezusem z Nazaretu w wiosce Ain Karim. Był synem żydowskiego kapłana
Zachariasza i Elżbiety, która była krewną Maryi z Nazaretu. Jego narodziny
zapowiedziane były jako dowód prawdziwości zapowiedzi złożonych przez
Archanioła Gabriela Maryi w czasie zwiastowania, a także przepowiedziane były
jego ojcu przez anioła w Świątyni Jerozolimskiej.
W dość młodym wieku Jan, zapewne po śmierci podeszłych wiekiem
rodziców, zrezygnował z możliwości zostania kapłanem i rozpoczął życie
pustelnika na Pustyni Judzkiej, gdzie prawdopodobnie zetknął się z esseńczykami.
Na pustyni został powołany na proroka, a jego głównym zadaniem stało się
wzywanie ludzi do nawrócenia oraz przygotowanie drogi do publicznej służby
Mesjasza. Głosił potrzebę nawrócenia wewnętrznego i odnowy duchowej ludzi.
Symbolem tego przygotowania był chrzest udzielany przez proroka słuchaczom
jego nauk w rzece Jordanie.
Niedługo po spotkaniu i ochrzczeniu Jezusa, Jan został wtrącony do więzienia
za jawne krytykowanie niemoralnego małżeństwa tetrarchy Galilei, Heroda
Antypasa. Na skutek spisku żony Heroda, Herodiady, Jan został ścięty ok. 32 roku.
Według tradycji chrześcijańskiej i muzułmańskiej, grób Jana Chrzciciela
znajduje się w Wielkim Meczecie Umajjadów w Damaszku. Relikwie prawej ręki
proroka, które były przez wieki talizmanem zakonu joannitów mają znajdować się
w czarnogórskim monasterze Narodzenia Matki Bożej w Cetyni. Relikwie palców
Jana Chrzciciela przechowywane są w Sienie i Stambule. W 2010 fragmenty
szczątków świętego znaleziono w ruinach prawosławnego klasztoru na wysepce
Świętego Iwana niedaleko Sozopola, na południowym wybrzeżu Morza Czarnego
w Bułgarii. Relikwie wraz z alabastrowym relikwiarzem były zamurowane w
ołtarzu nieczynnego od stuleci klasztoru.

