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Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Ewangelia według św. Łukasza (1,57-66)
„Dla ElŜbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i
krewni usłyszeli, Ŝe 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. JednakŜe 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 zaŜądał 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. A wszyscy,
którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „KimŜe będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a Ŝył na pustkowiu
aŜ do dnia ukazania się przed Izraelem.”
W dzisiejszą uroczystość świętujemy tajemnicę
BoŜego Słowa, które raz dane, jest aktualne zawsze.
Myślę, Ŝe kaŜdy z nas ma doświadczenie jakiejkolwiek obietnicy: czy to absurdalnej treści czy bardziej realnej. Warto sobie przypomnieć wszystkie te
chwile, kiedy to, coś nam zostało obiecane i wiedzieliśmy, Ŝe są to słowa bez pokrycia.
Dzisiejsza Ewangelia dotyka właśnie takiej
obietnicy: oto małŜeństwo w podeszłym wieku ma
mieć potomka. Reakcja Zachariasza była natychmiastowa – brak wiary, moŜe nawet jakaś kpina…
co w konsekwencji zakończyło się utratą mowy.
Sytuacja ta zaczyna się zmieniać, kiedy rodzi się
Jan. Dopiero w tej chwili, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, Zachariasz odzyskuje mowę.
Cała ta sytuacja pokazuje bardzo waŜną rzecz,
mianowicie prowadzenie człowieka przez Boga.
Gdyby nie to doświadczenie u Zachariasza i ElŜbiety nie byłoby tak silnej wiary, którą nawet najbliŜsi
nie potrafili zrozumieć.
Paradoksalnie mogłoby się wydawać, Ŝe Bóg
chciał ukarać Zachariasza. JednakŜe to pozwoliło
mu otworzyć się na Słowo Pan. Właśnie o takim
doświadczeniu woła autor Listu do Hebrajczyków:

„Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie
serc waszych!” (Hbr 4,7).
Doświadczenie niestety uczy, Ŝe my bardzo
często ograniczamy Pana Boga naszymi pomysłami. Pan Bóg chce działać, chce nas obdarowywać
swoimi darami. KaŜdy z nas jest wybrany przez
Pana i wezwany do Ŝycia. Dlatego teŜ Pan wzywa
nas do tego by, Go słuchać.
WaŜne jest zatem to, by umieć wysłuchać Go
na modlitwie. Warto zatem się przypatrzeć swojej
modlitwie jak wygląda: czy mam na nią czas, czy
jest to stała pora, czy miejsce jest odpowiednie
(wyciszone, pozwalające się skupić), czy zapraszam
Ducha Świętego do swojej modlitwy prosząc Go,
aby ją poprowadził. Pan mógł przemówić do Zachariasza, bo ten stworzył Bogu warunki.
Niech zatem wydarzenie narodzin św. Jana
Chrzcielna, będzie dla nas nauką umiejętności słuchania Pana i otwierania się na jego działanie. Warto juŜ dziś wołać nam o otwartość naszych serc:
Panie Jezu dziękuję Ci, Ŝe mnie powołałeś do
istnienia, dziękuję za dar Ŝycia i miłości moich
rodziców. Proszę Cię dotykaj jeszcze bardziej mojego serca by otwierało się na Twoje słowo i działanie. Amen
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Poniedziałek – 25 czerwca 2012
Mt 7,1-5
630
Za †† ojca Wincentego Brzezińskiego w 4. rocznicę śmierci, rodziców Annę i Piotra Tober,
dziadków Franciszkę i Alojzego Sołtysik, wujka Tadeusza Sołtysika
700
W intencji córki Dominiki o szczęśliwie przeŜytą ciąŜę i szczęśliwe rozwiązanie oraz o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie dla wnuków Aleksandra, Wiktorii, Maksymiliana oraz Magdaleny
1800 1. Za †† rodziców Cecylię i Jerzego Szefler oraz † Gizelę
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Leszka Berezowskiego w 31. rocznicę śmierci oraz za ††
krewnych
NaboŜeństwo czerwcowe
Wtorek – 26 czerwca 2012
Mt 7,6.12-14
630
Z okazji urodzin Kamila oraz w 2. rocznicę ślubu, o błogosławieństwo BoŜe i opiekę Matki
BoŜej w całej rodzinie
800
W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Georg, Marta Runge, bruder Ginter und alle ††
aus der Verwandschaft
900
Za †† Ewelinę, Jerzego, Krzysztofa i Mariusza Juzek
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Maksymiliana i Marię Laska, †† dziadków, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo czerwcowe
Środa – 27 czerwca 2012
Mt 7,15-20
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Bartosza i Damiana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
700
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alicję i Mariana, †† Cecylię i Zygmunta, †† z rodziny
i pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za †† męŜa Ryszarda, córkę Edytę, zięcia Norberta, rodziców z obu stron oraz całe †† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Do BoŜej Opatrzności w rocznicę ślubu Jolanty i Bogdana Rzeźnickich z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę dla całej rodziny
NaboŜeństwo czerwcowe
Czwartek – 28 czerwca 2012 – św. Ireneusza, biskupa i męczennika
Mt 7,21-29
630
O błogosławieństwo BoŜe w pracy duszpasterskiej dla ks. Ireneusza (od Rycerstwa Niepokalanej)
700
Za † Stefana Martyniaka, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron
1630
Szkolna: Dziękczynna na zakończenie roku szkolnego
Za † ojca Pawła Świętka
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
Piątek – 29 czerwca 2012 – św. Apostołów Piotra i Pawła
Mt 16,13-19
Dzień modlitw dziękczynnych za 40. lecie istnienia diecezji opolskiej
630
Za †† rodziców Piotra i Hildegardę Marcinkiewicz, teściów Emę i Alberta Masarczyk, brata
Ryszarda, Janinę Siedlaczek i dusze w czyśćcu cierpiące
900 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze błogosławieństwo i opiekę
BoŜą dla rodziny Baryckich
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Hildegardy z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
2. Za † Ritę KrziŜok
NaboŜeństwo czerwcowe z modlitwą w intencji diecezji
1900
MłodzieŜowa: Dziękczynna na zakończenie roku szkolnego
Sobota – 30 czerwca 2012
Mt 8,5-17
630
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Pauliny, z prośbą o zdrowie i
BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
1400
Ślub: Ewelina KałuŜyńska – Michał Serafin
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. W intencji Agnieszki z okazji 25. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † męŜa i ojca Mariana Cieszyńskiego w 10. rocznicę
śmierci, za † Irenę Kokór w I rocznicę śmierci, † męŜa Jana oraz za †† z rodzin z obu stron, za
† mamę i babcię Anastazję Markiewicz w 5. rocznicę śmierci, za † Alojzego Wańka w rocznicę śmierci oraz rodziców chrzestnych, za † Kazimierza Gawęckiego (w 30. dzień po śmierci,
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od sąsiadów z ulicy Katowickiej 9), za † Ernesta Beracza (w 30. dzień po śmierci), za † Łucję
Bober (w 30. dzień po śmierci), jej dwóch †† męŜów, dwie córki, †† z pokrewieństwa, za †
Reginę Jóźwiak (w 30. dzień po śmierci), do Miłosierdzia BoŜego za † Władysława Ligęzę (w
30. dzień po śmierci), do Miłosierdzia BoŜego za † Agnieszkę Lucia (w 30. dzień po śmierci)
oraz za †† sąsiadów z ulicy Słowackiego (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 54 i 56), za †
Janusza Lachowicza (w 30. dzień po śmierci), za † męŜa Jerzego Gonsiora, †† siostrę, dwóch
braci, bratową rodziców z obu stron, za † dra Lecha Staszewskiego, za †† rodziców Janinę,
Adama, Jadwigę, braci Jana i Mieczysława, †† z rodziny oraz rodziców Gertrudę, Teodora,
brata Rudolfa, siostrę Magdę, Jana Głowackiego, Władysława Ludwiczaka, Ernestynę Marko, za † matkę Wiktorię Janosz (w 30. dzień po śmierci), ojca Henryka, wujka Karola Gawlinę, †† z całej rodziny, za †† Władysławę i Franciszka Sobków, Stanisławę, Ferdynanda i Romana Oślizło, Teresę i jej męŜa Haim, Filipa Scerolę, Katarzynę i jej męŜa Ham, Ryszarda
Przyszlakowkiego, Józefa Niedojada
XIII Niedziela zwykła – 1 lipca 2012 – całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
Mdr 1,13-15;2,23-24; 2 Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Haliny z okazji 70. rocznicy urodzin i imienin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji Ewy i Andrzeja w 25. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1030
Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Jana z okazji 60. rocznicy urodzin, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Jakub Marek Dudek, Aleksandra
Agnieszka Dzimbor, Adam Franciszek Walkowiak, Lena Joanna Burczyc, Wiktoria Aleksandra Skóra
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory Eucharystyczne
Dziękczynna w intencji Celiny i Grzegorza w 15. rocznicę ślubu o BoŜe błogosławieństwo w
1800
rodzinie
W tym tygodniu modlimy się: w intencji Biskupów naszej diecezji, wszystkich wiernych w 40. rocznicę
istnienia Diecezji Opolskiej
•
•
•
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Dzisiaj uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela; zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne.
Dziś takŜe o 1600 spotkanie bractwa Kresowego z ks. Adamem Wróblem z Ukrainy.
We wtorek o 1900 w domu katechetycznym spotkanie modlitewno-formacyjne organizowane przez
wspólnotę Chemin Nuef (Nowa Droga).
Msza szkolna w czwartek o 1630. Jest to Msza Święta dziękczynna na zakończenie roku szkolnego.
Chciejmy poprzez udział w tej Mszy wyrazić wdzięczność Bogu za cały rok pracy.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
W czwartek w katedrze opolskiej o 1830 główne obchody 40. rocznicy powołania do istnienia Diecezji Opolskiej. W parafii dzień modlitw w uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła, 29 czerwca. W gazetce
drukujemy historię naszej diecezji.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą na zakończenie roku w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie
grupy brewiarzowej. W sobotę o 2000 w kaplicy pod kościołem koncert z modlitwą uwielbienia.
Zapraszamy do uczestnictwa, nie tylko młodzieŜ.
Spotkania dla wszystkich ministrantów i lektorów w czwartek o 1900.
W sobotę (30 czerwca) od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
W przyszłą niedzielę, 1 lipca przypada w naszej parafii całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Rozpoczynają się zapisy na pieszą pielgrzymkę opolską, która wyruszy 30 lipca.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej, z uroczystości św. Ap. Piotra i Pawła na Stolicę Apostolską.
Dziś przed kościołem moŜna wspomóc parafię prowadzoną przez Ojców Kapucynów na Ukrainie.
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Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny dziękuję na obecność na Mszy Świętej na środowym zjeździe kapłanów.

W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Zbigniew Kikinder, lat 60, zam. na ul. Słowackiego 75
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Zarys dziejów Kościoła
na Śląsku Opolskim
Dzieje samodzielnej diecezji opolskiej datują się
dopiero od 1972 r., czyli od definitywnego uregulowania sytuacji państwowo-prawnej i kościelnej na
całym terytorium tzw. Ziem Zachodnich i Północnych, dokonanego przez papieŜa Pawła Vl, a dodatkowo wzbogaconego przez Jana Pawła II w 1992 r.
Etapem przygotowawczym była od 1945 r. posługa
Kościoła na naszym terenie poprzez Administrację
Apostolską Śląska Opolskiego. Wcześniej natomiast Kościół naszej ziemi wplatał się co najmniej
przez 10 wieków w większy organizm, jakim była
utworzona w 1000 r. diecezja, a od 1930 r. archidiecezja wrocławska.
Śląsk Opolski początkowo obejmował teren plemienia Opolan, o którym tzw. Geograf Bawarski z
połowy IX w. podał, Ŝe posiadało ono 20 grodów z
Opolem na czele. Nazwa Śląsk początkowo nie
obejmowała tego terytorium, ograniczając się do
terenów nad rzeką ŚlęŜą od Niemczy po Wrocław.
Uformowanie się księstw wrocławskiego i opolskoraciborskiego na przełomie XII i XIII w. jeszcze to
rozróŜnienie wzmocniło. Ale istnienie jednej diecezji na całym tym terytorium sprzyjało konsolidacji
jego części tak, Ŝe w połowie XV w. pojawiła się
nazwa "Śląsk Górny" (Silesia Superior) na oznaczenie naszego terytorium. Od tego momentu istnienie jednej krainy śląskiej mocno zakorzeniło się
w polityce i Ŝyciu społecznym, chociaŜ na tym tle
bardziej równieŜ ujawniły się róŜnice między częścią wschodnią i zachodnią.
Wspomniany tutaj teren Śląska Opolskiego i
Górnego stał się fundamentem przyszłej diecezji
opolskiej, do której weszły takŜe ziemie, mające
inną przynaleŜność. Takim rejonem był okręg Bytomia naleŜący do 1821 r. do diecezji krakowskiej
oraz okolice Głubczyc, Kietrza i Branic, przynaleRzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;

Ŝące od wczesnego średniowiecza do 1945 r. (formalnie do 1972 r.) do diecezji ołomunieckiej, podobnie zresztą jak okręg Prudnika, który dopiero
ok. 1629 r. bp wrocławski Karol Ferdynand Waza
włączył w zasięg swojej jurysdykcji.
Na tak zakreślonym terytorium chrześcijaństwo
przenikało Ŝycie tutejszych mieszkańców na pewno
wcześniej, niŜ wskazywać by na to mógł oficjalny
chrzest kraju. Najprawdopodobniej było ono głoszone juŜ w IX w. w związku z misją Świętych
Cyryla i Metodego w Państwie Wielkomorawskim,
do którego nasz teren wówczas naleŜał. Bliskość
Bramy Morawskiej jako wygodnego szlaku komunikacyjnego z południa, nietrudne do przekroczenia
granice z Wielkopolską oraz w kierunku Wielkopolski nie izolowały Śląska Opolskiego od róŜnych
wpływów takŜe chrześcijańskich. Utrzymująca się
tradycja, Ŝe ok. 984 r. św. Wojciech głosił w Opolu
naukę Chrystusa zdaje się opierać na pewnych przesłankach. Wiekopomne decyzje Bolesława Chrobrego, papieŜa Sylwestra II i cesarza Ottona III
trafiły juŜ na przygotowany grunt, kiedy włączyły
krainę górnośląską do rozległej diecezji wrocławskiej w ramach metropolii gnieźnieńskiej.
W okresie średniowiecza formy zorganizowanego
Ŝycia religijnego były bardzo bogate. Rozwój krainy w okresie piastowskim, następnie czasy kolonizacji niemieckiej i na prawie niemieckim głównie w
XIII i XIV w. przyczyniły się do rozwoju demograficznego i społecznego, a takŜe pogłębienia Ŝycia
religijnego. Szczególnie wyraźnie uchwytne to jest
poprzez oŜywienie budownictwa sakralnego i tworzenie ośrodków duszpasterskich – ok. 1400 r.
moŜna ustalić w świetle źródeł przeszło 300 świątyń.
Ciąg dalszy w następnym numerze
–

www.nspjraciborz.pl
nspj.raciborz@gmail.com

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.
Biblioteka parafialna: wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.)
Poradnia Rodzinna (tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów):
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny. Doradcy i nauczyciele NPR: poniedziałki i wtorki 1600 – 1800;
środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny); Caritas – wtorki 1700 – 1800;

