BISKUP OPOLSKI

Komunikat Biskupa Opolskiego w związku
z beatyfikacją ks. Alfonsa Trackiego
Drodzy Diecezjanie, w sobotę 5 listopada 2016 r., w archidiecezji
Szkodra-Pult w Albanii odbyła się uroczystość beatyfikacyjna 38 męczenników, którzy oddali życie za Chrystusa w okresie panowania komunistycznego reżimu w tym kraju. Jednym z księży zamęczonych
i zamordowanych w czasach komunizmu w Albanii, który został ogłoszony błogosławionym jest ks. Alfons Tracki pochodzący z naszej diecezji z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bliszczycach (dekanat
Branice). Razem z całą diecezją pragnę wyrazić radość i wdzięczność
Bogu za beatyfikację Sługi Bożego.
Ks. Alfons Tracki urodził się 2 grudnia 1896 r. w Bliszczycach, w rodzinie urzędnika Josefa Trackiego. Wbrew oczekiwaniom ojca wybrał
drogę powołania kapłańskiego. Studiował m.in. w Wiedniu. Został
wyświęcony na kapłana w 1925 r. w albańskiej Szkodrze. Pracował
w północnej Albanii, wiele czasu poświęcając duszpasterstwu dzieci
i młodzieży. Założył dla nich m.in. kulturalno-sportowe stowarzyszenie „Viribus Unitis”. Wyniesiona z domu znajomość języka niemieckiego pozwoliła mu w czasie II wojny światowej negocjować uwolnienie wielu Albańczyków z rąk Wehrmachtu okupującego Albanię
w latach 1943–1944. Po przejęciu władzy przez komunistów odmówił wyjazdu z Albanii. Pracował w parafii Pulaj. Został aresztowany
25 czerwca 1946 r. za udzielenie sakramentu namaszczenia chorych
jednemu z młodych parafian rannemu w walce z komunistami. Przez
sąd wojskowy został skazany na karę śmierci za działalność antykomunistyczną i współpracę z okupantem. Wyrok wykonano 18 lipca
1946 roku. Wczesnym rankiem został rozstrzelany pod murem cmentarza w Szkodrze. Jego ciało wrzucono do dołu i zasypano wapnem.
Miejsce jego pochówku nie jest znane.
W Bliszczycach z okazji beatyfikacji rodaka odbędą się specjalne uroczystości dziękczynne w sobotę, 12 listopada 2016 r. o godz. 11.00
pod przewodnictwem biskupów opolskich, na które serdecznie zapraszamy wszystkich Diecezjan. Homilię podczas Mszy św. wygłosi
Biskup Gliwicki Jan Kopiec. Niech to zbawcze wydarzenie ubogaci
nas licznymi łaskami Nieba, zaś przykład i wstawiennictwo nowego
błogosławionego z naszej ziemi śląskiej, który oddał życie za braci,
pomoże nam w realizacji najważniejszego przykazania miłości Boga
i bliźniego. Wypraszając orędownictwa naszego nowego Patrona
z serca Wam błogosławię
+ Andrzej Czaja, Biskup Opolski
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Kontekst beatyfikacji pochodzącego z naszej diecezji ks. Alfonsa Trackiego, jak też
zbliżający się Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, skłania do refleksji
na temat prześladowań chrześcijan. Problem jest poważny i ujawnia się w różnych
postaciach: od ośmieszania, marginalizacji
i usuwania z przestrzeni publicznej aż do
odbierania życia. Szacuje się, że w ponad
100 krajach świata dochodzi do łamania
wolności religijnej, z czego w dwudziestu
BŁOGOSŁAWIONY

KS. ALFONS TRACKI

Urodził się 2 grudnia 1896 roku w Bliszczycach,
na terenie obecnej diecezji opolskiej. Jego ojciec,
Joseph Tracki, był urzędnikiem. Matka, Martha Tracka
z domu Schramm, zajmowała się domem rodzinnym
i wychowywaniem dzieci. Wbrew oczekiwaniom ojca
Alfons wybrał drogę powołania kapłańskiego. Studiował m.in. w Wiedniu. Wyświęcony na kapłana w 1925
roku w albańskiej Szkodrze. Pracował w północnej Albanii, wiele czasu poświęcając duszpasterstwu dzieci
i młodzieży. Założył dla nich m.in. kulturalno-sportowe stowarzyszenie „Viribus Unitis”.

Dziękczynna Msza św.
pontyfikalna
za beatyfikację
ks. Alfonsa Trackiego

Śląsko-morawskie pochodzenie i łącząca się z nim
płynna znajomość języka niemieckiego umożliwiły
mu w czasie II wojny światowej negocjowanie uwolnienia wielu Albańczyków z rąk Wehrmachtu okupującego Albanię w latach 1943-44.
Po przejęciu władzy przez komunistów odmówił wyjazdu z Albanii. Został aresztowany 25 czerwca 1946
roku za udzielenie sakramentu namaszczenia chorych jednemu z młodych parafian, rannemu w walce
z komunistami. Przez sąd wojskowy został skazany
na karę śmierci za działalność antykomunistyczną
i współpracę z okupantem. Wyrok wykonano 18 lipca
1946 roku. Wczesnym rankiem został rozstrzelany
pod murem cmentarza w Szkodrze. Jego ciało wrzucono do dołu i zasypano wapnem. Miejsce jego pochówku nie jest znane.
26 kwietnia 2016 roku papież Franciszek podpisał
dekret uznający go za męczennika. Wraz z nim beatyfikowany zostanie abp Vinçenc Prennushi oraz
36 innych kapłanów, którzy zginęli zamęczeni w więzieniach lub zostali zamordowani w latach 1945-74
w komunistycznej Albanii w czasach reżimu Envera
Hodży.
Główne uroczystości beatyfikacyjne będą miały miejsce 5 listopada 2016 r. w Szkodrze w Albanii.

sobota 12 listopada 2016
godz. 11.00
kościół
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Bliszczycach

Fragment księgi ochrzczonych parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bliszczycach
z aktem chrztu bł. o. Alfonsa Trackiego, akt nr 40/1896

6 listopada 2016 r.

krajach sytuacja jest dramatyczna (jednym
tchem można tu wymienić: Irak, Syrię, Koreę Północną, Somalię, Afganistan, Sudan,
Iran, Pakistan, Erytreę, Nigerię); ponad 100
tys. chrześcijan każdego roku jest brutalnie mordowanych tylko dlatego, że wierzą
w Jezusa Chrystusa. Wprawdzie znamy biblijne słowa: „Jeżeli Mnie prześladowali,
to i was będą prześladować” (J I5, 20),
„Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladować was będą” (Mt 5,11)
lub: „Wszystkich, którzy chcą pobożnie żyć
w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania” (2 Tm 3,12), jednak o ile mogą one
nieść pociechę samym prześladowanym,
to nas uspokoić nie powinny. Ciągle aktualne jest przekonanie Kościoła, które przypomniał papież Benedykt XVI w Ratyzbonie: „Przemoc jest niezgodna z naturą Boga
i naturą duszy. Bóg nie cieszy się z krwi,
a nierozumne postępowanie jest sprzeczne
z Bożą naturą…”. Ciągle też ważne pozostaje zadanie, o którym mówi papież
Franciszek: „Moja pamięć o doświadczających wygnania, uchodźstwa, bólu i prześladowań, ma być znakiem Kościoła, który
nie zapomina i nie porzuca swoich dzieci
wygnanych z powodu swej wiary: niech
wiedzą, że codziennie wznoszona jest
za nich modlitwa, wraz z wdzięcznością
za dawane przez nich świadectwo”.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
6 listopada – Niedziela XXXII Zwykła
8.00 – za † męża Rudolfa Korzeńskiego w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców
z obu stron oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Zygfryda
z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinie
17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
18.00 – za † Gintera Wieczorka w 3. rocznicę śmierci, † syna Waldemara,
†† rodziców z obu stron i †† z pokrewieństwa
7 listopada – poniedziałek
18.00 – za †† rodziców Renatę i Karola Klama, †† teściów Matyldę i Pawła
Wieja oraz †† Edeltraudę i Antoniego Senft, † babcię Małgorzatę
Kowalczyk, †† z pokrewieństwa Klama, Wieja, Kowalczyk, Ochota,
Wystrach i Broj oraz dusze w czyśćcu cierpiące
8 listopada – wtorek
17.30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych zalecanych
18.00 – za †† rodziców Wilhelma i Annę Rosół oraz Alojzego i Martę Wowra,
† siostrzeńca Marka
9 listopada – środa — święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi z okazji 84.
rocznicy urodzin
10 listopada – czwartek — wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
18.00 – za † żonę Annę, †† rodziców Wandę i Andrzeja Mazurów oraz
†† z rodziny
11 listopada – piątek — wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
18.00 – za † męża Norberta, †† rodziców Wiktorię i Teodora Newrzella,
† brata Adolfa, †† teściów Agnieszkę i Juliusza Kowollik, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
		– za † Roberta Pietrowskiego [od współpracowników i przyjaciół firmy
MIX]
12 listopada – sobota — wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
18.00 – za † brata Jerzego Skórę, † siostrę Annę Marię Kampa w 20. rocznicę
śmierci, † szwagra Willibalda Kampa oraz za †† rodziców

13 listopada – Niedziela XXXIII Zwykła
8.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens, †† teściów Jana i Marię Dresler,
† siostrzeńca Dariusza Pelc, †† szwagierki i szwagrów
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Eryka i Klaudii z okazji
50. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie
		– modlitwa za roczne dzieci: Julia Joszko, Zuzanna Rybiałek
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Wiesława Dubija w 10. rocznicę śmierci, †† z rodzin Dubij, Doszko i Szkotek oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Od poniedziałku do czwartku, w związku z moim udziałem w obowiązkowych
dniach formacyjnych dla kapłanów święconych w 1991 r., nie będzie czynna kancelaria parafialna. W sprawach nagłych proszę kierować się do parafii św. Antoniego (tel. 77 484 42 37). W czwartek nie będzie Mszy św. szkolnej.
▪▪ W środę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie marianek.
▪▪ W piątek obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Msza św. za ojczyznę
z udziałem m.in. przedstawicieli władz i pocztów sztandarowych dla obydwu zdzieszowickich parafii odbędzie się w kościele św. Antoniego o godz. 9.00.
▪▪ Biskup Opolski udziela dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w dniu 11 listopada 2016 r.
▪▪ Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Opolskiego, od 11 do 19 listopada w parafiach
naszej diecezji (jako przygotowanie do proklamacji Jubileuszowego Aktu) będzie
trwała nowenna przed Uroczystością Chrystusa Króla. W naszym kościele będzie
odprawiana po Mszach św., a w niedzielę podczas Nieszporów.
▪▪ W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić 8. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem: Pokój dla Iraku. Wyrazem naszej solidarności będzie modlitwa podczas Mszy św. i możliwość złożenia przed kościołem ofiary na ten cel.
▪▪ Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego organizuje 19 listopada wyjazd do Krakowa-Łagiewnik. Zapisy w zakrystii lub u Pani Ireny Sobala. Koszt ok. 40 zł.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać” za ofiary.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

