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Jan Chrzciciel
„Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła
syna”. Elżbieta uchodziła dotąd za niepłodną. Domyślamy się, że oboje z mężem Zachariaszem głęboko cierpieli
z powodu braku potomstwa. Byli ponadto posunięci w latach. Jednak Bóg, który niemożliwe czyni możliwym,
miał w tym swój plan. Okazał im miłosierdzie, obdarzając płodnością i powołując do roli rodziców Jana Chrzciciela (hebr. Jochanan znaczy: „Jahwe okazał łaskę”). Dla
wszystkich stało się jasne, że była to interwencja Boga.
Wiele razy spotykamy w Biblii opisy cudownych narodzin. Opisy te, podobnie
jak postacie Elżbiety i Zachariasza, zapraszają nas do modlitwy za wszystkich
małżonków cierpiących z powodu niepłodności. Oby zaufali Bogu i doznali
wsparcia ze strony ludzi. Optymizmem i nadzieją napełnia w tym kontekście
fakt rozwoju naprotechnologii, która niesie pomoc niepłodnym małżonkom,
odwołując się do naturalnych metod, niesprzecznych z prawym sumieniem.
„A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga”. Imię Zachariasz pochodzi od hebrajskiego rdzenia zakar, oznaczającego pamięć, wspominanie, które jest jednocześnie aktualizacją zbawczych
dzieł Boga dokonanych w historii. W swej pieśni Zachariasz błogosławi Boga
za okazane miłosierdzie i że „wspomniał na swe święte przymierze”. Jego modlitwa dziękczynna jest zachętą, byśmy i my nie zapominali zbawczych dzieł
Boga dokonanych w naszej historii. Niech Duch Święty nas oświeci, abyśmy
umieli je dostrzegać i rozpoznawać.
„Kimże będzie to dziecię?” Takie pytanie stawia sobie wielu rodziców i
bliskich przy narodzinach dziecka. „Na kogo wyrośnie? Jaka będzie jego droga? Jaka jego życiowa misja?” Pytania te, pełne nadziei i dobrych pragnień,
przypominają nam, że życie każdego z nas jest niepowtarzalnym darem Boga.
Każdy jest Jego dzieckiem, każdego Bóg kocha i każdy jest Mu potrzebny. Jan
Chrzciciel miał swoją drogę i swoją misję. Dziękujmy Bogu za nasze życie i
powołanie. Prośmy, abyśmy umieli je rozpoznać i Jemu powierzyć. Niech powyższe pytania uczą nas także troski i odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia.

Właściwy sposób przyjmowania Komunii Świętej na rękę
W czasie ostatniego spotkania Rady Parafialnej, Radni przedstawiali między innymi zagadnienia poruszane w czasie dnia skupienia dla Członków Parafialnych Rad
Duszpasterskich, które odbyło się 26 maja br. w raciborskim klasztorze Annuntiata.
Oprócz spraw związanych z RODO, poruszona tam została kwestia przyjmowania
Komunii św. na rękę, która i u nas wywołana intensywną dyskusję. Okazuje się bowiem, że jest
sporo niejasności z tym związanych, chociaż większość Wiernych naszej parafii przyjmuje Komunię św. na rękę. Zostałem poproszony przez Radnych, by przypomnieć zasady, które Kościół
podaje w związku z tą sprawą, aby pomóc tym, którzy mogą mieć wątpliwości. Poniżej prezentuję więc fragmenty oficjalnych dokumentów Kościoła związanych z tą kwestią. Regulują ją
przede wszystkim Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (OWMR) oraz instrukcja Redemptionis Sacramentum (RS) Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów:
Oficjalny dokument liturgiczny Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
OWMR (nr 160), z 2002 roku, zatwierdzony przez papieża Jana Pawła II, a obowiązujący w
Polsce od 2004 roku, stanowi: „Wierni przyjmują Komunię Świętą w postawie klęczącej lub stojącej, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu. Jeśli przystępują do niej stojąc, zaleca
się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci, który winien
być określony tym samym postanowieniem”. Konferencja Episkopatu Polski na mocy tych
uprawnień, udzielonych przez Stolicę Apostolską, postawiła: „Zaleca się procesyjne podchodzenie do przyjęcia Komunii Świętej. Ciało Pana jest bowiem pokarmem na drodze do życia
wiecznego. Komunię Świętą można przyjąć w postawie klęczącej lub stojącej. […] Wierni przyjmujący Ciało Pańskie w postawie stojącej wykonują wcześniej skłon ciała lub przyklękają na
jedno kolano”, (Episkopat Polski, Wskazania po ogłoszeniu nowego wydania OWMR (09.03.
2005), nr 38).
Sam moment przyjęcia Komunii św. reguluje wspomniane wprowadzenie do Mszału:
„Jeżeli udziela się Komunii świętej tylko pod jedną postacią chleba, kapłan każdemu z przyjmujących ukazuje uniesioną nieco Hostię, mówiąc: «Ciało Chrystusa». Przystępujący do Komunii
świętej odpowiada: «Amen» i przyjmuje Najświętszy Sakrament do ust lub, jeśli jest to dozwolone, na dłoń, według swego uznania. Przystępujący do Komunii spożywa całą świętą Hostię tuż
po jej przyjęciu (OWMR nr 161)” Na ważną kwestię zwraca tu uwagę rzymska Kongregacja,
doprecyzowując zwrot „tuż po jej przyjęciu”: „Ze szczególną troską trzeba jednak czuwać, aby
natychmiast na oczach szafarza ją [Hostię] spożył, aby nikt nie odszedł, niosąc w ręku postacie
eucharystyczne. Jeśli mogłoby zachodzić niebezpieczeństwo profanacji, nie należy udzielać
wiernym Komunii świętej na rękę.” (RS nr 92).
Wynika z tego, że nie należy odchodzić od szafarza z konsekrowaną Hostią na dłoni, aby
spożyć ją z boku – nawet jeżeli miało by to usprawnić przyjmowanie Komunii św. Należy raczej natychmiast, stojąc w miejscu włożyć Hostię do ust i dopiero potem odejść na swoje miejsce w ławce.
Jeśli chodzi o ułożenie dłoni, to należy położyć lewą dłoń na prawej i wyciągnąć je w kierunku szafarza. Następnie natychmiast wziąć prawą ręką Hostię i włożyć ją do ust (osoby leworęczne mogą robić to na odwrót). Dopiero wtedy można odejść do ławki, już bez wykonywania
dodatkowych gestów czy ukłonów. Niedopuszczalne jest przyjmowanie Komunii św. jedną ręką, ani tym bardziej samodzielne sięganie po Hostię. Kto z różnych względów nie może użyć
obu dłoni, powinien przyjąć Komunię św. do ust. Zaleca się też, aby dzieci Komunię św. przyjmowały tylko do ust aż do przyjęcia sakramentu bierzmowania, jako że ten sposób przyjmowania Sakramentu Eucharystii wymaga szczególnej dojrzałości.
Na koniec chciałbym podkreślić, że zdecydowana większość naszych Parafian przyjmuje
Komunię św. z wielką troską i szacunkiem, ponieważ jednak niektórzy mogą czuć niepewność,
czy robią to prawidłowo – zwłaszcza, że czasem w innych parafiach występują odmienne zwyczaje – powyższy tekst powinien nieco pomóc rozwiać ewentualne wątpliwości.

Porządek nabożeństw
24.06.2018 – 03.07.2018

niedziela 24 czerwca 2018 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA
08:00 Za zm. Karola i Monikę Jasny, rodziców, rodzeństwo, Antoniego i Klarę Szczuka,
córkę Annę Burdzik, Pawła Korycik, żonę Stanisławę, syna Jerzego oraz za zm. z
rodzin Leśniok, Szczuka i Jasny.
10:30 Za zm. rodziców Franciszkę i Jerzego Kroker, syna Jerzego, zm. Annę i Jana
Brzoska, córkę, 4 synów, 4 synowe i zm. Józefa Jarosz.
poniedziałek 25 czerwca 2018 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Hildegardę Wallach.
wtorek 26 czerwca 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Huberta Malik, rodziców, Elfrydę Malik, 2 mężów, 2 córki, syna Jerzego,
synową Adelę, Anielę Tumulka, braci, siostrę, męża, córkę Teresę, Różę Piątek,
męża, Annę Cieślik, męża, Wojciecha Gładysz, żonę, synów, synową i zm. kapłanów.
środa 27 czerwca 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Antoniego Szczuka, żonę Klarę, córkę Annę, synową Ritę, wnuka Alojzego, Annę Burdzik oraz pokrewieństwo Szczuka-Leśniok-Burdzik.
czwartek 28 czerwca 2018 – Św. Ireneusza, biskupa i męczennika
18:00 Za zm. Łucję Lach, syna Bernarda, żonę Marię, Gerarda Pluta, rodziców Józefa i
Marię Lach, Józefa i Marię Pańczyk oraz zm. z pokrewieństwa.
piątek 29 czerwca 2018 – ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
18:00 Za zm. Franciszka Badurczyk, 2 żony, 2 synów, Annę Krybus, Alfreda Griegel,
brata Jerzego, rodziców, Jerzego Koska, rodziców, brata Reinholda, szwagra Jerzego, Gabrielę Kozdój, męża, zięcia i dziadków Urbisz-Koska.
sobota 30 czerwca 2018 – Dzień powszedni
11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Lidii Konieczny z okazji 85. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo w rodzinach Konieczny-Cycon-Przybyła.
14:00 Chrzest Jakub Adam Kobza.
18:00 Za zm. męża i ojca Bogdana Pawlak w pierwszą rocznicę śmierci.
niedziela 1 lipca 2018 – XIII Zwykła
07:30 Za zm. żonę Elżbietę Tumulla w rocznicę śmierci.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. rodziców Annę i Sylwestra Czogała, zm. rodzeństwo i pokrewieństwo. Zm. Teresę i Jerzego Grzywocz, syna Michała i d. w cz. cierpiące.
10:30 Za zm. Pawła Gali, siostrę zakonną Korsynię, rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo. Zm. Franciszka i Józefę Chrubasik i pokrewieństwo, zm. Marię i Aleksandra
Lepszy, zm. kapłanów i siostry zakonne.
poniedziałek 2 lipca 2018 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) W intencji Parafian.
wtorek 3 lipca 2018 – Ś . T
,A
18:00 Za zm. Annę Kuśka, Józefa i Franciszkę Kuśka, Jana i Jadwigę Kuśka, Piotra i Ernestynę Wolnik oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Informacje duszpasterskie
24.06.2018 – 01.07.2018

Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii. W Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
kolekta na Stolicę Apostolską (Świętopietrze) W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje, po Mszach św. zaś będzie można złożyć do puszek ofiarę na pomoc dzieciom w Aleppo. W ubiegłą niedzielę na Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego do puszek zebraliśmy 329,69 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.
Wszystkim Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom szkół życzymy
dobrze przeżytego, spokojnego wakacyjnego odpoczynku. Niech
Pan Bóg Wam błogosławi na wszystkich wakacyjnych drogach.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Dawid Pańczyk, s. Andrzeja i Ewy z naszej parafii
· Adriana Serzisko, c. Joachima i Renaty z parafii św. Bartłomieja w
Łanach
(zapowiedź pierwsza)

Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po Mszach św.
W przyszłą niedzielę – 1. lipca – ojcowie Franciszkanie zapraszają na
„Annaberg” wszystkie dzieci wraz z rodzicami na pielgrzymkę dzieci.
Program na plakacie w gablotce.
Również w przyszłą niedzielę – tym razem w jubileuszowym kościele św. Anny w
Oleśnie Biskup Opolski Andrzej Czaja wraz z diecezjalnym duszpasterzem przedsiębiorców ks. Krystianem Muszalikiem zapraszają na 1. Pielgrzymkę Przedsiębiorców Diecezji Opolskiej. W programie: 12.00 – Różaniec przy ołtarzu polowym; 12.30 – Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Andrzeja Czai; 13.45 –
oprowadzanie po kościele św. Anny. Spotkanie biesiadne; 15.00 – nabożeństwo ku
czci św. Anny.
Łubowickie Towarzystwo Eichendorffa zaprasza na festyn przy Młynie w Brzeźnicy w przyszłą niedzielę 01.07.2018. Początek o godzinie 15.00
Polecam uwadze program diecezjalnego Radia Doxa. Np.. „Doxa café” to
program po godzinie 14-stej. Przy popołudniowej kawie Radio Doxa serwuje wiadomości kulturalne, po 15.30 również rozmowa z gościem i informacje o aktualnych wydarzeniach związanych z kulturą w naszym regionie.
Na Doxa café zaprasza Dominika Gorgosz. Przypominam, że Radia Doxa
można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz dodatkowo na 87,8 FM
(Racibórz). Dostępny jest też player na telefony komórkowe z systemami
iOS i Android (wystarczy wpisać hasło Doxa).
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień Pański. W
przyszły piątek (29.06.2018, godz. 18:45) Mainczyk Gerlinda, Mainczyk Kamila,
Urbisz Barbara, Kostka Lidia, Kostka Krystyna i Bortel Ewa, a w piątek za 2 tygodnie (06.07.2018, godz. 18:45) Wojnarska Małgorzata, Reichel Edyta, Nieborowska Patrycja, Piechnik Bernadeta, Świątkowska Jadwiga i Kić Cecylia.

