
Królestwo Boże

Są takie ,,rzeczy” w życiu człowieka, których
nie da się wyjaśnić, które można tylko opowie-
dzieć. I są takie ,,rzeczy”, których nie można same-
mu sobie zrobić czy dać. Po prostu trzeba pozwolić,
żeby zostały nam dane, podarowane, a także po-
zwolić, by się zdarzały i zgodnie ze swoją naturą
działy.

Tak właśnie się ma sprawa z królestwem Bożym. Należy ono do
tych „rzeczy” w życiu i wierze, do których można się tylko zbliżać,
ostrożnie i wciąż od nowa.

Również tak było, jak się wydaje, z Jezusem: dość często prowa-
dził rozmowy i dyskusje z faryzeuszami, dość często – jak wiemy –
bez widocznego skutku. I wciąż od nowa, niezmordowanie, z różnych
stron starał się opowiadać o królestwie Bożym i zachęcać do niego lu-
dzi.

Dzisiejsza Ewangelia poucza nas, że królestwo Boże nie jest żadną
bierną rzeczywistością czy sprawą. Człowiek, o którym mówi się w
przypowieści, przygotowuje rolę i rozsiewa nasienie, ale później
wszystko dzieje się już bez jego udziału. I dzieje się dobrze, aż do wy-
dania plonu, a „on sam nie wie jak”.

Przypowieść ta mówi też o wierze, która uczy czekania w cierpli-
wości mimo wymaganej od człowieka potrzeby i pasji zaangażowania;
o wierze, która uczy „namiętnej cierpliwości”, jak czekanie to nazwał
kiedyś Brat Roger, ponieważ jest ktoś Inny, który kiedyś ustanowi kró-
lestwo Boże już w sposób ostateczny, a teraz już wciąż na nowo po-
zwala mu rozbłyskać przed naszymi oczyma. My nie jesteśmy w sta-
nie tego dokonać. My tylko możemy się wciąż na nowo do niego przy-
bliżać, z pełną pasji cierpliwością...
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Być dobrym ojcem

Ojciec, na równi z matką, jest najbardziej znaczącą osobą w życiu
dziecka i ma ogromny wpływ na jego rozwój. Więź matki z dzieckiem
rozwija się w sposób naturalny- najpierw nosi je pod sercem, karmi,
otacza opieką. Więź między ojcem a dzieckiem powstaje zwykle nieco
później. Aby mogła zaistnieć, konieczna jest jego obecność oraz zaan-
gażowanie w opiekę i wychowanie dziecka od jego najmłodszych lat
życia. Dopiero gdy więź między rodzicem a dzieckiem zostanie na-
wiązana, możliwe jest zaspokajanie jego potrzeb emocjonalnych: mi-
łości, akceptacji, oparcia, uznania, bezpieczeństwa.

Dla dziecka ważna jest obecność obojga rodziców. Ojciec jednak,
w nieco inny niż matka sposób kształtuje charakter dziecka. Pokazuje
chociażby, że w życiu warto kierować się nie tylko emocjami, ale rów-
nież rozumem i zdrowym rozsądkiem.

Obecność ojca w rodzinie jest tak samo ważna zarówno dla syna
jak i dla córki. Przysłowie mówi: „Tata jest pierwszym bohaterem sy-
na i pierwszą miłością córki”. Syn, spędzając czas ze swoim ojcem,
uczy się męskich zachowań i identyfikuje się ze swoją płcią. Córka,
obserwując ojca, jego zachowanie wobec matki, kształtuje swój stosu-
nek do płci przeciwnej.
Co zatem znaczy być DOBRYM OJCEM ?

Miłość i akceptacja wydają się być najważniejsze. W natłoku wie-
lu spraw warto znaleźć czas dla rodziny- na rozmowę, zabawę, wspól-
ną modlitwę. Dzieci naprawdę nie potrzebują drogich zabawek czy
konsoli i smartfonów najnowszej generacji. Nic nie zastąpi im bycia z
KIMŚ, kto jest dla nich bardzo ważny, kto rozbudzi ciekawość świata,
kto pokaże im, co w życiu jest najbardziej wartościowe.

Dobry ojciec to ten, który stawia wymagania, ale też docenia wysi-
łek dziecka, budując w ten sposób poczucie jego własnej wartości.

Dobry ojciec to również ten, który własnym przykładem pokazuje
dziecku, że w życiu trzeba stawiać czoła przeciwnościom ( chociaż nie
zawsze wszystko musi się udać), co pomaga dziecku stawać się bar-
dziej samodzielnym, a w przyszłości lepiej radzić sobie z problemami.

Im lepszy kontakt z ojcem i świadomość, że z każdym problemem
można się do niego zwrócić, tym lepiej dla dziecka.
Czas leci niepostrzeżenie, a dzieci rosną szybciej niż nam się wydaje.
Dzieciństwo Twojego dziecka przemija bezpowrotnie. Czy weźmiesz
w nim udział dla Jego i Twojej lepszej przyszłości ? B.W.



Porządek nabożeństw
17.06.2018 – 26.06.2018

niedziela 17 czerwca 2018 – XI Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Renatę i Alojzego Wyrobek, zm. Ryszarda Hałas i pokrewieństwo Ha-

łas-Wyrobek-Sochiera.
10:30 Za zm. męża Jana Kupka w 25. rocznicę śmierci, braci Ryszarda i Józefa, siostry Hele-

nę, Dorotę i Lidię, szwagierkę Felicję, dwóch szwagrów, rodziców Józefa i Martę Kup-
ka, Henryka i Jadwigę Mraczny, syna Gerarda, dziadków, rodzeństwo z obu stron i du-
sze w czyśćcu cierpiące.

poniedziałek 18 czerwca 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Annę i Augustyna Rzytki, Annę Tumulka, zm. z pokrewieństwa Rzytki-Perenc-

Tumulka, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 19 czerwca 2018 – Dzień powszedni

18:00 Za zm. Adelajdę i Jerzego Malik, rodziców Emmę i Antoniego Grzesik, Franciszka Ma-
lik, Elfrydę i Juliusza Halczok, zm. dzieci, Ernesta Krasek, Helenę i Alfonsa Mrowiec,
syna Gerarda i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 20 czerwca 2018 – Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
07:00 Za zm. siostrę zakonną Edwinę Wojciaczyk i za zm. z pokrewieństwa Wojciaczyk-

Kobza.

czwartek 21 czerwca 2018 – Najświętszej Maryi Panny Opolskiej
18:00 Za zm. męża Engelberta Swolana, rodziców Bronisławę i Józefa, synów Leona i Fran-

ciszka, córkę Reginę, Gertrudę i Ludwika Kocur, syna Richarda, synową Marię, Kry-
stiana Cyranek, Stanisława Kania, Mateusza Lach oraz za zm. z rodzin Panicz-
Mrachacz i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 22 czerwca 2018 – Dzień powszedni

18:00 Za zm. rodziców Annę i Leonarda Habrom, Jadwigę i Bronisława Kaczyński, pokre-
wieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 23 czerwca 2018 – Dzień powszedni
11:00 Chrzest: Maja Kałuża.
18:00 Za zm. Jana i Zofię Komorek, syna Huberta, zięcia Antoniego Krybus, rodziców, ro-

dzeństwo, dziadków Komorek-Krybus-Wallach.
niedziela 24 czerwca 2018 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

08:00 Za zm. Karola i Monikę Jasny, rodziców, rodzeństwo, Antoniego i Klarę Szczuka, cór-
kę 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 Tu-

mulka, braci, siostrę, męża, córkę Teresę, Różę Piątek, męża, Annę Cieślik, męża, Wojciecha Gładysz, żonę,
synów, synową i zm. kapłanów.

09:00 Zakończenie roku szkolnego – w intencji Uczniów i Pracowników naszych szkół.

18:00 Za zm. Maksymiliana Reichel, syna Gerarda, dziadków i zm. z pokrewieństwa Reichel,
zm. rodziców Rozali i Ignacego Mdyla, syna Gerarda, córkę Elfrydę i zm. z pokrewień-
stwa Mydla-Pereut.



Informacje duszpasterskie
17.06.2018 – 24.06.2018

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. Dzisiaj też po Mszach św.
zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu. W drugą niedzielę lipca (08.07) bę-
dzie zbiórka kwartalna za II kwartał 2018 r. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym
ofiarodawcom.

W czwartek, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Opolskiej, przypada
46.rocznica ustanowienia diecezji opolskiej. Z tej okazji Biskup Opolski za-
praszana nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny w sobotę 23 czerwca

b.r. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 20:00 w kościele św. Wojciecha i MB Bolesnej
(„Na Górce”), następnie w krótkiej procesji uczestnicy udadzą się do katedry, gdzie na-
stąpi ponowienie aktu zawierzenia miasta opiece Matki Bożej.
W piątek o godz. 09:00 zakończenie roku szkolnego z Mszą św. w intencji Uczniów i
Pracowników szkół w Brzeźnicy i Grzegorzowicach.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Daniel Jarosz, s. Pawła i Felicji z naszej parafii
· Agnieszka Śmierzchalska, c. Bogusława z parafii Wniebowzięcia NMP w

Raciborzu.
(zapowiedź trzecia)

· Krzysztof Porombka, s. Marka i Kariny z parafii św. Mikołaja w Raciborzu
· Karina Bulla, c. Andrzeja i Grażyny z naszej parafii

(zapowiedź trzecia)

Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po Mszach św.
Parafia św. Mikołaja w Raciborzu organizuje pielgrzymkę do Wilna, do Matki Bożej
Ostrobramskiej i okolic. Informacje w gablotce.

Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny po raz 22. organizują ogólnopol-
skie Święto Młodzieży. W tym roku hasłem spotkania jest „Bóg mój i wszyst-
ko". Termin: od 16 do 21 lipca. Gośćmi imprezy będą: o. Piotr Kwoczała, Wan-

da i Radek Mokrzyccy, Katarzyna i Paweł Kaczmarek, Andrzej Wronka, o. Urban Bąk.
Przewiduje się koncerty: Podzamek Boys,12 kamieni, Anti Babylon System, ks. Kuba
Bartczak, Under. Zapisy na www.swietomlodziezy.com
Centrum Duszpasterstwa Młodzieży informuje, że są jeszcze wolne miejsca na wyjazd na
ŚDM do Panamy. Termin: od 19 stycznia do 4 lutego 2019. Koszt ok. 5500 zł. Szczegó-
łowe informacje i zapisy www.botafe.pl

Trwają zapisy na Ławkę Festiwal - diecezjalne spotkanie młodych, które
odbędzie się w dniach 4-8 lipca w Opolu-Winowie. Koszt uczestnictwa wyno-
si 115 zł. W programie m.in. warsztaty, spotkania z gośćmi, uroczyście spra-
wowana liturgia, koncerty zespołów: Fisheclectic, Albo i Nie, Koncert Uwiel-

bienia Opole. Szczegółowe informacje i zgłoszenia na www.botafe.pl.
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
(22.06.2018, godz. 18:45) Urbisz Sylwia, Urbisch Maria, Sadowski Anna, Gomółka Kry-
styna, Gomółka Katarzyna i Domin Aurelia, a w piątek za 2 tygodnie (29.06.2018, godz.
18:45) Mainczyk Gerlinda, Mainczyk Kamila, Urbisz Barbara, Kostka Lidia, Kostka
Krystyna i Bortel Ewa.


