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Zbliżająca się uroczystość Narodze-
nia św. Jana Chrzciciela przywołuje 
na pamięć znaną, ale wciąż zaska-
kującą i paradoksalną opinię Pana 
Jezusa o Janie: „Między narodzo-
nymi z niewiast nie powstał większy 
od Jana Chrzciciela. Lecz najmniej-
szy w królestwie niebieskim większy 
jest niż on”. W czym tkwiła ta wiel-
kość, a w czym doskonalsze są dzieci 
Królestwa? Ze wszystkich tekstów 
zapisanych w ewangeliach o Janie 
Chrzcicielu (głównie dotyczą trzech 
epizodów: zwiastowania jego naro-
dzin kapłanowi Zachariaszowi i naro-
dzenia z dotąd bezpłodnej Elżbiety, 
działalności na pustyni z chrztem 
Chrystusa oraz tragicznej śmierci) 
jego powołanie zasadniczo określa 
cytat z proroka Izajasza: „Głos woła-
jącego na pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!”. 
Jego nauczanie, chrzest pokuty i na-
wrócenia, którego udzielał nad Jor-
danem, nie miały innego celu, jak 
przygotowanie ludzi do przyjęcia 
doskonalszego nauczania i skutecz-
niejszego chrztu – tych, które miał 
przynieść Jezus Chrystus. Jan Chrzci-
ciel miał jasną świadomość ograni-
czonego, czy podporządkowanego 

charakteru własnego posłannictwa: „Ja was 
chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który 
idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie je-
stem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić 
będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3,11). 
W rzeczywistości bowiem skuteczność tego, 
co czynił, była wciąż ograniczona grzechem, 
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który nie został jeszcze przezwyciężony. 
Uczynki pokutne, post, jałmużna, sam 
chrzest w Jordanie były znakami ludzkiego 
nawrócenia, lecz nie mogły dawać tego, 
co najcenniejsze: odpuszczenia grzechów, 
odnowienia relacji z Bogiem. Prawdziwe 
zbawienie miało przyjść dopiero w Jezusie 
Chrystusie! Tak rozumiemy wielkość Jana  
i wyższość odkupionych przez Jezusa.
Ale dla rozumienia działalności Jana Chrzci-
ciela niezwykle ciekawe są biblijne komen-
tarze ujawniające znaczenie jego słów, za-
chowań i stylu życia. Jan mając kapłańskie 
pochodzenie i wybierając ascetyczny tryb 
życia na Pustyni Judzkiej, gdzie żywił się 
szarańczą i miodem leśnym, musiał się 
wyrzec swojego kapłaństwa – być może 
to odrzucenie ma związek z szeroko roz-
powszechnionym zgorszeniem wobec ko-
rupcji świątyni i jej kapłaństwa w czasach 
Chrystusa. Ci, którzy do niego przycho-
dzili, spotykali męża odzianego w szatę 
z sierści wielbłądziej i przepasanego pa-
sem skórzanym, a więc noszącego typowy 
strój proroka (tak też czytamy o Eliaszu: 
„Był to człowiek w płaszczu z sierści i pa-
sem skórzanym przepasany dokoła bio-
der” [2 Krl 1,8]). Z prorocką gorliwością 
głosił nowe orędzie i spełniał nowy rytuał. 

— niedziela, godz. 10.15 – zbiórka dzieci przed kościołem i modlitwy poprzedzające
—  niedziela, godz. 10.30 – uroczysta Msza św.
—  niedziela, godz. 15.00 – nabożeństwo dziękczynne

 ▪ Parafia św. Antoniego organizuje w dniach od 9 do 17 sierpnia br. pielgrzymkę do 
Medjugorje. Są jeszcze wolne miejsca. Cena pielgrzymki – 660 zł + 195 Euro. Za-
pisy przyjmuje ks. Tomasz. Więcej informacji znajduje się w gablotce.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – jest przeznaczona na cele 
parafialne. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.
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Wśród tłumów, które do niego przycho-
dziły, byli nawet celnicy i nierządnice. Pro-
sty akt zanurzenia, w przeciwieństwie do 
obrzezania, sprawiał, że zbawienie było 
dostępne również dla kobiet. Można po-
wiedzieć, że to Jan, a nie Jezus, otworzył 
drogę do Boga dla tych, przed którymi była 
dotąd zamknięta. Ponadto Jan swoim stro-
jem i pokarmem, nawet metaforami, któ-
rych używał w swoich naukach (siekiera, 
klepisko), identyfikował siebie i tego, któ-
rego oczekiwał, z człowiekiem pokornym, 
który się nie wywyższa ponad innych. Ju-
daizm nigdy nie miał do czynienia z kimś 
takim, jak Jan, chociaż właściwie wszystko, 
co zostało o nim powiedziane, ma swoje 
paralele w Księdze Izajasza, np.: eschato-
logiczne wylanie Ducha Świętego związane 
z pustynią (Iz 32,15; 35,1-10; 40,3; 41,18-
19; 43,19-20); nadejście męża napełnio-
nego duchem, który będzie sądzić (Iz 11,2-
5; 42,1-4; 61,1; Mk 1,7-8 par.); niewierność 
Izraela przedstawionego jako plemię żmi-
jowe (Iz 59,5; 1,4) albo jak drzewa, które 
Bóg zetnie siekierą (Iz 6,13; 10,15-19.33-
34; 14,8); Izrael jako klepisko i wiejadło (Iz 
21,10); Izrael obmyty (Iz 1,16; 4,4; 52,11); 
uczynki sprawiedliwości nabytej po obmy-
ciu (Iz 1,16-17).
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21 21 czerwcaczerwca  – – XII NIEDZIELA ZWYKŁAXII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 10.30 – za † Piotra Honczia, †† jego rodziców, † Joannę Pyka oraz †† z po-

krewieństwa
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Edwarda, † Urszulę, † Wiesławę, † Zofię i † Ignacego oraz 

†† z pokrewieństwa

22 czerwca 22 czerwca – poniedziałek
 17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† rodziców Urszulę i Jana, † siostrę Irenę, † siostrzenicę Katarzynę 

i † szwagra Antoniego oraz o błogosławieństwo Boże, zdrowie i po-
trzebne łaski dla całej rodziny

23 czerwca 23 czerwca – wtorek
 17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† ojców Gerharda Lebok i Antoniego Kampa

24 czerwca 24 czerwca – środa — UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
 7.00 – za † siostrę Annę, † jej męża Henryka, †† dwóch braci, † bratową 

i † bratanka Zygfryda oraz †† rodziców Jadwigę i Jana John, †† z po-
krewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

25 czerwca 25 czerwca – czwartek
 17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† teściów Zofię i Jana Dominikan, † szwagra Georga Bronner 

oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

26 czerwca 26 czerwca – piątek
 17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † męża i ojca Jana Woźnicę oraz †† z pokrewieństwa 

27 czerwca 27 czerwca – sobota
 12.00 – ślub rzymski: Kinga Dylewska i Adrian Oślizło
 17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† rodziców Józefę i Antoniego Komander, †† dwie siostry, 

† babcię Marię i † szwagra Wilhelma

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Biskup Opolski wystosował na dzisiejszą niedzielę Komunikat w związku z 44. Pie-
szą Pielgrzymką Opolską na Jasną Górę. W całości jest on opublikowany w załącz-
niku do niniejszego Informatora.

 ▪ Serdecznie zapraszam godzinę przed wieczornymi Mszami św. na adorację Naj-
świętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św., którą kończy nabożeństwo ku 
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 ▪ W czwartek o godz. 18.45 w kościele odbędzie się spotkanie dla młodzieży przed 
przyjęciem sakramentu bierzmowania – dla pierwszych klas szkół ponadpodsta-
wowych i ósmych klas szkoły podstawowej. Sakrament bierzmowania w naszym 
dekanacie będzie udzielany 17 września br.

 ▪ W dniach 27 i 28 czerwca (sobota i niedziela) na Górze Świętej Anny odbędzie 
się doroczna Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców. Centralnym jej punktem bę-
dzie Msza św. w grocie o godz. 10.00. Więcej informacji znajduje się na plakacie.

 ▪ Za tydzień będziemy przeżywać w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii 
Świętej. Plan spotkań i wydarzeń z tym związanych jest następujący:
— próby przed Komunią św. – poniedziałek, godz. 9.00 i czwartek, godz. 9.00
— pierwsza spowiedź św. – sobota, godz. 10.00; rodziny dzieci zapraszam do sko-

rzystania z sakramentu pokuty podczas adoracji Najświętszego Sakramentu go-
dzinę przed wieczornymi Mszami św.

28 28 czerwcaczerwca  – – XIII NIEDZIELA ZWYKŁAXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Stefana i Mariannę Krawczyk, †† trzy siostry, 

† brata oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – uroczystość Pierwszej Komunii świętej — Msza św. o Boże bło-

gosławieństwo dla dzieci i ich rodzin
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Radzisławy i Tadeusza 
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 15.00 – nabożeństwo dziękczynne dzieci pierwszokomunijnych
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † syna Adama w rocznicę ziemskich urodzin oraz †† z pokre-

wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
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