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„Kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem”. Święty
Paweł jasno i wyraźnie mówi nam, że „skoro jeden umarł za wszyst-
kich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus,
po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł
i zmartwychwstał”. Życie w bliskości z Chrystusem, zapraszanie Go do na-
szej codzienności, umożliwia przeżywanie różnych doświadczeń życiowych
jako daru, który mamy rozpoznać i przyjąć. Ale jest jeszcze coś ważniejsze-
go: jeżeli Chrystus za nas umarł i zmartwychwstał, to my „nie możemy siebie
odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego”. Jeste-
śmy już wtedy zupełnie kimś innym. Jeśli potrafimy dostrzec ludzi, którzy
żyjąc obok, potrzebują nas, sami tak naprawdę stajemy się kimś innym. Jeżeli
to dostrzeganie innych dokonuje się w imię Chrystusa, to „stajemy się no-
wym stworzeniem”. Nie możemy żyć, nie widząc innych, którzy na drodze
naszego życia zostali nam dani przez Boga, abyśmy choć kawałek drogi na-
szego życia przeszli razem. A przez to pójście razem Bóg bez wątpienia chce
nam coś nowego powiedzieć, chce, abyśmy znów otworzyli się na innych.

„Jakże wam brak wiary?”. Te słowa Jezusa również opisują nasze przeży-
wanie, doświadczanie codzienności. Słaba jest nasza wiara i często brak nam
zaufania do Boga. Potrzeba doświadczenia, przeżycia burzy na jeziorze, aby
móc odkryć, co w naszej codzienności powinno być na pierwszym miejscu.
„Jakże wam brak wiary?” – te słowa odkrywają również kruchość naszych
relacji z innymi oraz to, że nie potrafimy wychodzić z różnych doświadczeń
życiowych z podstawowym pytaniem na ustach o to, czego Pan Bóg chciał
nas nauczyć przez to właśnie konkretne doświadczenie. Trzeba sobie stawiać
wiele pytań i ważniejsze jest często owo pytanie niż wyczerpująca odpo-
wiedź, której może przez całe życie nie odnajdziemy. Ale już owo pytanie na-
daje sens i kierunek, który raz obrany prowadzi nas i umacnia.



Ś . J  C
24 czerwca, obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana

Chrzciciela. Jan Chrzciciel jest jedynym świętym, z wyjątkiem
Najświętszej Maryi Panny, którego narodziny obchodzone są w
liturgii, a to dlatego, że są one ściśle związane z tajemnicą wcie-
lenia Syna Bożego. Już będąc w matczynym łonie bowiem, Jan
jest prekursorem Jezusa: jego cudowne poczęcie jest zapowie-
dziane przez Anioła Maryi jako znak, że «dla Boga nie ma nic
niemożliwego», na sześć miesięcy przed wielkim cudem, który
daje nam zbawienie – zjednoczeniem Boga z człowiekiem przez działanie
Ducha Świętego. Cztery Ewangelie podkreślają wielkie znaczenie postaci Ja-
na Chrzciciela, jako proroka, który zamyka Stary Testament i rozpoczyna
Nowy, wskazując na Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza, Pomazańca Pańskie-
go. Faktycznie sam Jezus będzie mówił o Janie w ten sposób: «On jest tym, o
którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygoto-
wał Ci drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast
nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie nie-
bieskim większy jest niż on».

Ojciec Jana, Zachariasz – mąż Elżbiety, krewnej Maryi – był kapłanem
Starego Przymierza. Nie uwierzył od razu w zapowiedź ojcostwa, którego już
się nie spodziewał i dlatego pozostał niemy, aż do dnia obrzezania dziecka,
któremu wraz żoną nadali imię wskazane przez Boga, czyli Jan, co oznacza
«Pan sprawia łaskę». Pod natchnieniem Ducha Świętego, Zachariasz tak mó-
wił o  misji  swego  syna:  «A  i  ty,  dziecię,  prorokiem  Najwyższego  zwać się
będziesz, bo pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; Jego ludowi
dasz poznać zbawienie [co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów».
To wszystko ujawniło się trzydzieści lat później, kiedy Jan chrzcił w Jordanie
i wzywał ludzi do przygotowania się, poprzez ten znak pokuty, na bliskie
przyjście Mesjasza, które objawił mu Bóg podczas jego pobytu na Pustyni
Judejskiej. Dlatego został nazwany «Chrzcicielem», czyli tym, który udziela
chrztu. Kiedy pewnego dnia sam Jezus przyszedł z Nazaretu, żeby przyjąć
chrzest, Jan początkowo odmówił, ale potem zgodził się i ujrzał Ducha Świę-
tego, który spoczął na Jezusie i usłyszał głos Ojca Niebieskiego, który głosił,
że jest On Jego Synem. Ale jego misja nie była jeszcze zakończona: wkrótce
potem miał poprzedzić Jezusa także w gwałtownej śmierci: Jan został ścięty
w więzieniu króla Heroda, i w ten sposób złożył pełne świadectwo o Baranku
Bożym, którego jako pierwszy rozpoznał i publicznie wskazał.

Drodzy przyjaciele, Panna Maryja pomogła swej starszej krewnej Elżbie-
cie, gdy nosiła w swym łonie Jana. Niech Ona pomaga wszystkim naślado-
wać Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, którego Chrzciciel głosił z wielką poko-
rą i prorockim zapałem.

Benedykt VI, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 24 czerwca 2012



Prządek nabożeństw
20.06.2021 – 29.06.2021

niedziela 20 czerwca 2021 – XII Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Marię i Maksymiliana Kołodziejczyk, córki Różę i Ade-

lajdę, dwóch szwagrów, syna Maksymiliana, synową Urszulę, dziadków
z 4 stron, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Złoty jubileusz święceń kapłańskich ks. dra Henryka Rzegi.
poniedziałek 21 czerwca 2021 – Najświętszej Maryi Panny Opolskiej

07:00 (recytowana) ................................................................................................
wtorek 22 czerwca 2021 – Dzień powszedni

18:00 Za zm. męża Zygfryda Ceda oraz zm. z rodzin Ceda i Czogała.
środa 23 czerwca 2021 – Dzień powszedni

07:00 (recytowana) ................................................................................................
czwartek 24 czerwca 2021 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

18:00 (Zakończenie roku szkolnego) Za zm. rodziców Annę i Leonarda Habrom,
Jadwigę i Bronisława Kaczyński, pokrewieństwo Kaczyński-Habrom-
Bombelek-Jasny i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 25 czerwca 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Gertrudę i Jana Sobocik, Genowefę i Jana Nowak, synów z żona-

mi, Ludwika i Helenę Sobocik, pokrewieństwo Sobocik-Nowak-Filip i
dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 26 czerwca 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Rosę Swolana w 1. rocznicę śmierci.

niedziela 27 czerwca 2021 – XIII Zwykła
08:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Aniołów

Stróżów dla Oliwii z okazji urodzin.
10:30 Msza św. chrzcielna: W intencji Maksymiliana Wochnik z okazji 1 r. uro-

dzin i Chrztu św. z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża, dary Ducha
Świętego dla Niego, rodziców i rodziców chrzestnych.
Chrzest Kuba Robert Grella.

14:00 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
poniedziałek 28 czerwca 2021 – Św. Ireneusza, biskupa i męczennika

07:00 (recytowana) ................................................................................................
wtorek 29 czerwca 2021 – ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

18:00 Za zm. Leona Konieczny, Annę i Wilhelma Chrubasik i zm. dziadków
Konieczny-Wawrzik-Chrubasik-Sorich.



Informacje duszpasterskie
20.06.2021 – 27.06.2021

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na Wydział Teologicz-
ny w Opolu. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii i II zbiórka kwartalna na
remonty i inwestycje. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary.

Dzisiaj na godz. 15:00 Rada Parafialna serdecznie zaprasza na festyn z okazji
Jubileuszu 50-lat kapłaństwa naszego seniora, ks. dra Henryka Rzegi, do ha-
li parkowej przy ruinach zamku Eichendorffów.

W czwartek na Mszy św. szkolnej o godz. 18:00 Msza św. dziękczynna na zakończe-
nie roku szkolnego 2020/2021.

W sobotę po Mszy św. (około godz. 19:00) w salce parafialnej okazja do skorzystania z
nauki przedchrzcielnej. Zgłoszenia (imię i nazwisko) w kancelarii parafialnej albo w
zakrystii. W czasie wakacji nauk przedchrzcielnych nie będzie.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Daniel Kocur z naszej parafii
· Martyna Kocur z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie

(zapowiedź trzecia)
· Sebastian Krettek z naszej parafii
· Aneta Bismor z parafii Wniebowzięcia NMP w Jaryszowie

(zapowiedź druga)
· Marek Pilich z parafii św. Antoniego z Padwy w Roszowickim Lesie
· Natalia Mika z naszej parafii

(zapowiedź pierwsza)

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godz. po Mszy św.
Diecezja opolska przygotowała ofertę wynajmu pokojów dla studentów w Opolu.
Skierowana jest ona do młodych ludzi, którzy cenią sobie spokój, komfort oraz prze-
strzeń do rzetelnego studiowania. Rozpoczyna się też nabór na studia na Wydziale
Teologicznym w Opolu, oraz do Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. Szczegóły na
plakatach w gablotce, na stronie internetowej parafii i w kancelarii parafialnej.
Nasz Gmina prosi o przypomnienie o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań. Można spisać się samodzielnie albo w Urzędzie Gminy. Szcze-
gółowe informacje na plakacie w gablotce i stronie internetowej: spis.gov.pl.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w piątek po-
sprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek
(25.06.2021, godz. 18:45) Bombelek M., Pokarmis M., Tumulka R., Stoińska M., Ru-
sińska R. i Gilge A., a w następny piątek (02.07.2021, godz. 18:45) Ficoń A., Wycisk
Ł., Zaczyk J., Wycisk M., Jurecka M., Lerch M.,

Dzisiaj o godz. 15:00 w Miedoni przy Diecezjalnym Domu Formacyjnym
ostatnie przed wakacjami spotkanie rodzin.

Jest możliwość wyjazdu na międzydiecezjalną pielgrzymkę do Santiago de Compo-
stela w dniach 16-24 sierpnia br. Szczegóły na ulotkach na stolikach z tyłu kościoła

W sobotę 26.06 o godz. 19:30 ostatnie przed wakacjami czuwanie dla młodzieży w
parafii NSPJ w Raciborzu.

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.
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