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V NIEDZIELA WIELKANOCNA
Z Ewangelii wg św. Jana (J 14,1-12)
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we
Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież
przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i
wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”.
Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd
idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. Odpowiedział mu
Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście
Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go
znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam
wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze
Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc
mówisz: »Pokaż nam Ojca?«. Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we
Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa
we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł”.
To, co najbardziej niepokoi i trwoży komunii Ojca i Ducha. Czy zechcę tego?
serce człowieka, to tajemnica śmierci i Czy pozwolę Mu na to?
tego, co będzie po niej. Jezus ukazuje
JEZU, KAŻDEGO DNIA MAM TYLE
śmierć zupełnie inaczej, niż my ją często
PILNYCH SPRAW, ŻE NAWET NIE
postrzegamy. Jest to chwila, w której On
MYŚLĘ, ŻE TY Z OJCEM I DUCHEM
przyjdzie po każdego z nas i zaprowadzi
NIEUSTANNIE NA MNIE CZEKACIE I
do domu Ojca, bo tam czeka już na nas
PRZYGOTOWUJECIE SIĘ, ABY MNIE
miejsce, które On sam przygotował. Bóg
UGOŚCIĆ I PRZYJĄĆ U SIEBIE? CZY
nie wyobraża sobie wieczności bez nas!
OPRÓCZ ZIEMSKIEJ PERSPEKTYWY
To miłość Jezusa sprawi, że po śmierci
MAM ŚWIADOMOŚĆ PERSPEKTYWY
zabierze każdego z nas do siebie, byśmy
WIECZNOŚCI?
z Nim byli. Aby On był z nami w
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PONIEDZIAŁEK – 19.05.2014
7.00 - Za + Adama Krakowiaka i d. w c.
18.00 - Za + siostrzeńca Piotra w 1 rocz. śm i ++ z rodziny i d. w c.
- Za + syna Witolda Lokajewskiego w rocz. ur., za + ojca Jana Konik w rocz. śm., ++ z rodziny
i d. w c.
WTOREK – 20.05.2014
7.00 - Za + siostrę Reginę w 17 rocz. śm., ++ rodziców Jerzego i Annę i ++ z pokrew.
18.00 - Za ++ rodziców z obu stron, 4 braci, siostrzenicę Ewę oraz ++ z pokrew. Lasak, Makselon,
Nowak, Muller i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 75 rocz. ur. Jana oraz o błog. Boże dla rodziny.
ŚRODA – 21.05.2014 – wsp. św. Jana Nepomucena
7.00 - Do B. Op. o błog. Boże i zdrowie dla rodziny oraz za ++ rodziców, dziadków i d. w c.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. córki Teresy z ok. 50 rocz. ur. oraz o Bożą opiekę dla
wnuczki Karoliny z rodziną i wnuka Adama.
- Za ++ z rodziny Kubosz oraz za d. w c.
CZWARTEK – 22.05.2014
7.00 - Za + syna Mariana, + męża Jana, wnuczkę Izabelę, ++ rodziców, brata Romana, bratową,
++ Witolda i Hansa, Stanisława i Marię Janik, ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Anety i Adama z ok. 10 rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla
całej rodziny.
- Za ++ rodziców Halinę i Władysława Noga, ++ z rodziny i pokrew. oraz za d. w c.
PIĄTEK – 23.05.2014
7.00 - Za + mamę Barbarę, + babcię Helenę, + dziadka Eugeniusza, ++ z rodz. Kolbusz, Charubin
i Czaja oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za ++ Hankę i Herberta Lieber, + siostrę Ingę, szwagra Jana, Ritę i Reinholda Bogdol, ++
rodziców Helenę i Teofila Pawełek oraz + Marię, Helenę i Ewę Kaczmarczyk.
- Za + męża Stefana w 10 r. śm., ++ rodz. z obu stron, ++ siostry Reginę i Irenę i ++ z rodz.
SOBOTA – 24.05.2014 – wsp. NMP, Wspomożycielki Wiernych
7.00 - Za + Halinę Duniewską w 2 rocz. śm., ++ dziadków Teodozję i Edwarda, Anielę i Józefa, +
ciocię Jadwigę i Marię oraz ++ z rodziny.
12.00 - Msza ślubna: Anna Majewska i Olaf Misz.
18.00 - Za + mamę Stanisławę w rocz. śm., + ojca Andrzeja, ++ braci i siostry i d. w c.
- Za + Annę Polaczek, ++ jej rodziców, rodzeństwo, kuzynkę Jadwigę i d. w c.
- Za ++ rodziców Zuzannę, Alojzego, + brata Herberta, ++ teściów Paulinę i Pawła, +
szwagierkę Różę i ++ z pokrew. z obu stron.
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 25.05.2014 – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
7.00 - Za + Alicję Trajda w 1 rocz. śm., za + jej męża Tadeusza, ++ z rodziny i pokrew. i d. w c.
8.30 - Za ++ rodziców Franciszkę i Michała Sochor, + brata Władysława, bratową Zofię, szwagra
Franciszka, ++ rodziców Annę i Stanisława Domereckich, + siostrę Annę Fiałkowską i
dziadków z obu stron.
- Za + Edwarda Iwaneckiego w 30 dzień po śmierci.
10.00 - Do B. Op. i MB Fat… dla Emilii z ok. rocz. ur., o opiekę Anioła Stróża oraz o błog. Boże dla
całej rodziny.
- Za + mamę Katarzynę w 20 rocz. śm., + ojca Stanisława, + siostrę Lidię, ++ z rodziny
Grędusz i Hajda
11.00 - Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 30 rocz. ur. syna Grzegorza oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 60 r. ur. Wawrzyńca Wojdyła oraz o błog. Boże dla rodz.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 40 rocz. ur. Rafała oraz o błog. Boże dla rodziny.
16.30 - Nabożeństwo majowe.
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♦ V Niedziela Wielkanocna. Kościół zachęca nas do budowania wspólnoty z Bogiem

i z braćmi opartej na fundamencie wiary i miłości. Źródłem tej wspólnoty jest
zawsze Jezus Chrystus obecny w Eucharystii. Zachęcamy wszystkich Parafian do
częstego udziału we Mszy św.
♦ Dzisiaj przypada rocznica urodzin Ojca św. Jana Pawła II (ur. 18.05.1920).
Pragniemy modlić się przez wstawiennictwo naszego świętego Patrona powierzając
Panu Bogu sprawy Kościoła i naszych rodzin.
O godz. 16.00 nabożeństwo majowe i modlitwy do św. Jana Pawła II.
♦ W poniedziałek od godz. 17.00 spowiedź św. dla kandydatów do bierzmowania
oraz dla ich rodziców i świadków.
♦ We wtorek o godz. 18.00 w kościele św. Wawrzyńca odbędzie się uroczystość

Bierzmowania. Do Sakramentu Bierzmowania przystąpi młodzież z parafii: ze
Strzelec Opolskich, Dolnej, Dziewkowic, Rożniątowa i Szymiszowa. Uroczystej
Mszy św. przewodniczyć będzie ks. Bp Rudolf Pierskała.
♦ W środę wspomnienie św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika.
O godz. 8.00 Msza św. szkolna.
♦ W sobotę obchodzimy wspomnienie Najśw. Maryi Panny Wspomożycielki
Wiernych. O godz. 10.00 zapraszamy ministrantów i Marianki na spotkanie
przed Uroczystością I Komunii Świętej.
♦ W sobotę spowiedź św. dla dzieci komunijnych, dla rodziców i chrzestnych.

godz. 16.00 – chłopcy z rodzicami
godz. 16.45 - dziewczynki z rodzicami
godz. 17.30 - spowiedź św. dla parafian i gości
♦ W niedzielę w naszej parafii Uroczystość I Komunii św. Zbiórka dzieci na placu
kościelnym o godz. 11.00. Nabożeństwo dziękczynne dla dzieci o godz. 16.30. W
tym tygodniu dzieci komunijne mają swoje spotkania i próby w poniedziałek i
w czwartek o godz. 16.00.
♦ W niedzielę 1 czerwca 2014 r. na Górze Świętej Anny odbędzie się Pielgrzymka
Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W tym roku towarzyszy jej hasło
„Rodzina miłością wielka”. Będzie to zarazem uroczystość dziękczynna za
kanonizację papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII. Rozpoczęcie o godz. 10.00
modlitewnym czuwaniem w Grocie Lurdzkiej.
♦ W sobotę 7 czerwca odbędzie się 5. Diecezjalna Pielgrzymka Entuzjastów
Nordic Walking z Gogolina na Górę św. Anny. Zbiórka przy kościele parafialnym
w Gogolinie o godz. 9.00.
♦ Wszystkim dobroczyńcom, ofiarodawcom naszej parafii składamy serdeczne i
gorące Bóg zapłać za ofiary duchowe i materialne oraz za życzliwą troskę o naszą
wspólnotę. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na realizację kolejnych prac
remontowych.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli oraz obfitych łask Bożych w nowym
tygodniu.
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ROLA OJCA W WYCHOWANIU DZIECKA
Mama i tata są niezbędni do prawidłowego rozwoju dziecka.
Rodzice stanowią wzorzec zachowań do naśladowania, uczą życia,
wspierają, opiekują się, troszczą się o maluchy, wychowują je.
Mężczyzna zajmuje szczególne miejsce w strukturze rodziny –
dostarcza wzorca męskości. Jest jednocześnie mężem i ojcem.
Miłość ojcowska ma inny charakter niż miłość macierzyńska. Erich
Fromm twierdził, że miłość matki to miłość bezwarunkowa. Matka kocha dziecko za to, że po
prostu jest. Natomiast ojciec kocha maluchy miłością warunkową – kocha za coś, za realizację
poleceń, dyscyplinę i posłuszeństwo. Role matki i ojca są potrzebne, gdyż wzajemnie się
uzupełniają. Jaką rolę odgrywa ojciec w wychowaniu dziecka?
Ojciec stawia wymagania dziecku, ucząc w ten sposób, jak pokonywać życiowe trudności,
jak być odważnym, skutecznym, szlachetnym i prawym człowiekiem. Ojciec mobilizuje dzieci
do radzenia sobie z problemami, precyzuje oczekiwania, co stymuluje rozwój społeczny dziecka i
przygotowuje je do dorosłego życia. Dziecko, któremu nie stawiano żadnych wymagań, któremu
pobłażano, od którego niczego nie wymagano, staje się „życiowym niedorajdą”. Takie dziecko
zazwyczaj prezentuje postawę roszczeniową, nie potrafi dawać, jedynie by brało od innych.
Ponadto, staje się mało odporne na stresy, frustracje, porażki i słowa krytyki. Miłość ojcowska
inspiruje szkraby do pracy nad sobą, do samodoskonalenia, rozwijania swoich umiejętności.
Ojciec stanowi też pierwszy wzorzec męskości i to zarówno dla synów, jak i córek.
Jednym z głównych zadań ojca w wychowaniu dziecka jest zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa. Dobry kontakt na linii ojciec-dziecko redukuje poczucie zagrożenia. Szczera
rozmowa z tatą pozwala sprostać trudnościom, jakie dziecko napotyka w swoim życiu – maluch
nabiera pewności siebie, siły, odwagi, samodzielności, odpowiedzialności, ma poczucie oparcia w
ojcu. Brak troski ze strony ojca powoduje, że maluch czuje się bezradny i bezbronny. Łatwo go
wówczas skrzywdzić i zranić. Ojciec stanowi też, obok matki, pierwszy wzór do naśladowania.
Jest człowiekiem, któremu dziecko ufa, a zaufanie to zasadza się na wspólnym przebywaniu i
towarzyszeniu dziecku od pierwszych chwil jego narodzin. Ojciec ukazuje również maluchom
cel ludzkiego życia.
Wiele nastolatków przeżywa kryzys tożsamości i nie wie, co będzie robić w życiu, gdyż
ojcowie nie dostarczyli należytego wzoru dzieciom, jak mądrze i uczciwie żyć. Kryzys
ojcowskiego autorytetu skutkuje licznymi patologiami wychowawczymi – narkomanią,
prostytucją, alkoholizmem dzieci i młodzieży, próbami samobójczymi, lekomanią, brakiem
radości życia. Ojciec powinien być także propagatorem wartości etycznych i moralnych –
powinien uczyć, co oznacza być sprawiedliwym, lojalnym, prawym, uczciwym, solidarnym itp.
Ojciec stanowi model zachowań, np. dzieci, obserwując rodziców, uczą się komunikacji w
relacjach damsko-męskich, uczą się postawy wobec ludzi, jak traktować męża/żonę.

Módlmy się o świętość naszych ojców aby dobrze wypełniali swoje
ojcowskie powołanie.
Adres: PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO,
ul. Bursztynowa 5, 47 - 100 Strzelce Op.
Tel: 77 – 4614288; Strona internetowa: www.strzelcekrzyz.com.pl/
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, Oddział w Strzelcach Opolskich
28 8884 1030 2004 0001 0878 0001

