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Przeżywanie świąt i uroczystości kościel-
nych warto pogłębiać mądrością Ojców 
Kościoła. Dlatego proponuję dziś reflek-
sję nad kazaniem o św. Janie Chrzcicielu, 
którego autorem jest jeden z najwięk-
szych myślicieli i teologów chrześcijań-
stwa – św. Augustyn. Mówi w nim o wiel-
kości Chrystusowego poprzednika, który 
nie tylko zapowiadał Mesjasza, ale wska-
zał na Jego zbawczą obecność wśród ludzi. 
To jemu zostało dane – powiada św. Au-
gustyn – udzielić chrztu temu, który jest 
Dawcą chrztu, oraz dopełnić świadectwa 
przelaną własną krwią. Oto fragment au-
gustynowego rozważania: „Narodziny Jana 
Kościół czci osobnym świętem. Natomiast 
nie obchodzimy urodzin żadnego innego 
spośród świętych; czcimy 
narodziny Jana, czcimy na-
rodziny Chrystusa. Nie jest 
to bez znaczenia. […] Jan ro-
dzi się z podeszłej wiekiem 
i niepłodnej niewiasty, Chry-
stus zaś z młodziutkiej dzie-
wicy. Zapowiedź narodzenia 
Jana spotyka się z niedowie-
rzaniem i jego ojciec staje 
się niemy. Dziewica nato-
miast wierzy w narodzenie 
Chrystusa i w wierze przyj-
muje Go do łona. […] Jan zda 

się stanowić granicę obydwóch Testamen-
tów, Starego i Nowego. O tym świadczy 
sam Pan, kiedy mówi: «Prawo i Prorocy 
aż do Jana». Jan wyobraża zatem Stary Te-
stament i zapowiada Nowy. Uosabia to, co 
dawne, dlatego rodzi się z ludzi w pode-
szłym wieku; uosabia także to, co nowe, 
dlatego ustanowiony został prorokiem już 
w łonie matki. Zanim się bowiem narodził, 
jeszcze w łonie swej matki uradował się 
przybyciem świętej Maryi. Już wtedy został 
wyznaczony do spełniania misji poprzed-
nika; wyznaczony wpierw, nim narodzony; 
ukazany jako poprzednik Chrystusa, zanim 
jeszcze Chrystus go zobaczył. Są to sprawy 
Boże, które przerastają możliwości rozumu 
ludzkiego. W końcu rodzi się Jan, otrzy-

muje imię, ojciec zaś odzyskuje mowę. […] 
Zachariasz milknie i pozostaje niemy aż 
do narodzin Jana, poprzednika Pańskiego, 
i dopiero wtedy odzyskuje mowę. Cóż za-
tem oznacza milczenie Zachariasza, jeśli 
nie tajność proroctw, które przed przyj-
ściem Chrystusa były jakby zasłonięte i za-
mknięte? Otwierają się wraz z nadejściem 
Chrystusa; stają się jawne, kiedy przycho-
dzi zapowiadany. Odzyskanie mowy przez 
Zachariasza w czasie narodzin Jana odpo- Płaskorzeźba w Piekarach Śląskich

wiada rozdarciu zasłony w świątyni w cza-
sie śmierci Jezusa. Gdyby Jan zapowiadał 
samego siebie, Zachariasz nie odzyskałby 
mowy. Wraca mowa, albowiem rodzi się 
głos. Kiedy zapytano wtedy Jana, gdy za-
powiadał już Chrystusa: «Kim jesteś? – 
odpowiedział – Jam głos wołającego na 
pustyni». Jan jest głosem, natomiast Pan 
jest Słowem: «Na początku było Słowo». 
Jan jest głosem na krótki czas; Chry-
stus Słowem od początku – na wieki”. 

Narodziny Jana Kośció ł czci osobnym świętem – ciąg dalszy __________________

Apel Biskupa Opolskiego o pomoc dla dzieci z Aleppo
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Drodzy Diecezjanie, z niepokojem śledzimy dramatyczne i absurdalne 
akty przemocy z ogarniętej wojną Syrii, które spowodowały już tyle cier-
pienia. Nie chcemy pozostać obojętni na tragedię naszych sióstr i braci, 
wśród których jest wiele dzieci. Właśnie z myślą o nich, Franciszkanie 
z Katowic-Panewnik rozpoczęli akcję zbierania pieniędzy na budowę 
ośrodka pomocy psychologicznej dla dzieci w Aleppo. Franciszkanie po-
sługujący w Aleppo, w którym żyje około 30 tys. osieroconych dzieci, 
opracowali kompleksowy program pomocy dla sierot wojennych. Jego 
koszt wyniesie 3,5 miliona zł. Projekt przewiduje budowę ośrodka te-
rapii zajęciowej, placu zabaw, boiska, basenu oraz zakup dwóch busów 
na dowożenie dzieci na zajęcia. W planie jest również montaż baterii so-
larnych, gdyż prąd w Aleppo płynie najwyżej godzinę dziennie. Do akcji 
zbierania pieniędzy włączyła się Archidiecezja Katowicka i społeczność 
województwa śląskiego, zachęcona apelem Arcybiskupa Metropolity  
Wiktora Skworca. Zebrano już kwotę półtora miliona złotych.
Również i ja proszę Was wszystkich o przyłączenie się do akcji „Opolskie 
dla Aleppo”. W tym celu w niedzielę 1 lipca br. przed wszystkimi kościo-
łami naszej diecezji zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy do pu-
szek. Zachęcam również inne środowiska naszego województwa do przy-
łączenia się do akcji zbierania pieniędzy dla dzieci w Aleppo.
Niech perspektywa wakacji, spotęguje naszą pomoc dla najmłodszych 
mieszkańców Aleppo, którzy od sześciu lat nie chodzą do szkoły i żyją na 
gruzowiskach. […] Na czas letnich wakacji wszystkim życzę Bożego błogo-
sławieństwa oraz odpoczynku i wzmocnienia sił fizycznych i duchowych.

Opole, dnia 20 czerwca 2018 r.  Biskup Andrzej Czaja



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

24 czerwca – NIEDZIELA — UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
 8.00 – za †† rodziców Józefę i Antoniego Komander, †† dwie siostry, † bab-

cię Marię i † szwagra Wilhelma oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Oliwii 
z okazji 20. rocznicy urodzin i potrzebne łaski dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Sarah Marie Jarosch
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† z rodzin Ludwig, Zelosko i Sytek

25 czerwca – poniedziałek
 18.00 – za † siostrę Annę, † jej męża Henryka, †† dwóch braci i bratową 

oraz †† rodziców Jadwigę i Jana John i dusze w czyśćcu cierpiące

26 czerwca – wtorek
 18.00 – za † męża i ojca Jana Woźnicę, †† z rodziny oraz do Opatrzności Bo-

żej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie w rodzinie

27 czerwca – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla córki Sylwii z okazji 
urodzin oraz o dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla 
całej rodziny

28 czerwca – czwartek — wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika
 18.00 – za † Piotra Honczia, †† jego rodziców, † Joannę Pyka oraz †† z po-

krewieństwa

29 czerwca – piątek — UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
 7.00 – za † Piotra Wnuczek
 18.00 – za † ojca Pawła Pollok, † matkę Łucję, †† dziadków z obu stron, 

†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

30 czerwca – sobota
 13.00 – ślub: Patrycja Fudali i Michał Han
 19.00 – za zmarłych w miesiącu czerwcu: † Danutę Kaziuk

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie forma-
cyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie słowno-muzyczne z ks. Marci-
nem Gajdą, proboszczem parafii w Sośnicowicach, które odbędzie się we wtorek 
(26 czerwca) po wieczornej Mszy św. (ok. godz. 18.30) w naszym kościele. Po kon-
cercie będzie jeszcze spotkanie z Gościem w salce parafialnej – dyskusja i możli-
wość nabycia książek jego autorstwa: „Proste menu dla duszy na każdą porę roku 
i dnia”, „Posty z biblijnego figowca” oraz „Pycha i Pokora”.

 ▪ W piątek obchodzimy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. 
będą celebrowane o godz. 7.00 i 18.00. 

 ▪ Od przyszłej soboty do końca wakacji (od 30 czerwca do 31 sierpnia) Msze św. 
wieczorne będą odprawiane o godz. 19.00.

 ▪ W przyszłą niedzielę 1 lipca o godz. 5.00 z kościoła św. Antoniego wyruszy ślubo-
wana piesza pielgrzymka wiernych z obu zdzieszowickich parafii do Ujazdu-Stu-
dzionki. Powrót i powitanie pielgrzymów o godz. 18.00.

 ▪ Również w przyszłą niedzielę o godz. 14.00 przy kościele św. Antoniego odbędzie 
się modlitewno-formacyjne spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Po-
nadto Franciszkański Zakon Świeckich serdecznie zaprasza sympatyków św. Fran-
ciszka w dniu 21 lipca 2018 r. na pielgrzymkę do Częstochowy na Jasną Górę. Cena 
wyjazdu 30 zł. Wyjazd nastąpi o godz. 7.30, zaś powrót powrót ok. 20.00 Zapisy 
w zakrystii w kościele św. Antoniego.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, w piątek – na po-
trzeby Stolicy Apostolskiej, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona 
na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać!”.

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

1 lipca – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i dla Krystyny z okazji 60. rocznicy 
urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † Wiesława Witczaka oraz † Jana Pancerza
  – chrzest: Wiktor Pawlak
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† rodziców Józefa i Martę Wilert, † teściową Zofię Ziębicką oraz 

†† z pokrewieństwa


