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XI NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 4,26-34)
„Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym
dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię.
Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i
rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie
wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem
pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala,
zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił
jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w
jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak
ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion
na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza
wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich
przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie
przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom”.
Królestwo Boże to rzeczywistość,
którą tworzymy, gdy jesteśmy w
łączności z Bogiem. Życie Bogiem na co
dzień sprawia, że inaczej patrzymy na
rzeczywistość, która nas otacza. Mogą to
poświadczyć ci wszyscy, którzy
doświadczyli
w
swoim
życiu
nawrócenia. Ci sami ludzie, te same
miejsca i sytuacje nabierają innego
znaczenia i w inny sposób patrzy się na
nie, gdy nosi się w sercu Boga.

Otwórzmy zatem serca i umysły na
ziarno łaski Bożej, jakie każdego dnia
spada na ziemię. Bądźmy żyzną glebą, a
łaska Boża dokona w nas cudów.
JEZU, PRAGNĘ OTWIERAĆ KAŻDEGO
DNIA MOJE SERCE I UMYSŁ NA
DZIAŁANIE TWOJEJ ŁASKI. TY, PANIE,
JESTEŚ SIEWCĄ, A JA JESTEM GLEBĄ.
UMOCNIJ MNIE, MÓJ ZBAWICIELU,
ABYM WYDAŁ OBFITY PLON.

BOŻE, MOCY UFAJĄCYCH TOBIE, BEZ CIEBIE NIC NIE MOŻEMY UCZYNIĆ,
WYSŁUCHAJ NASZE BŁAGANIA I WSPOMAGAJ NAS SWOJĄ ŁASKĄ, ABY
NASZA WOLA I NASZE CZYNY BYŁY PODDANE TWOIM PRZYKAZANIOM.
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PONIEDZIAŁEK – 15.06.2014 – wsp. bł. Jolanty
7.00 - Za ++ rodziców Franciszka i Rozalię Howaniec, + ciocię Martę Belas i d. w c.
18.00 - Za + Józefa Król, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny Król-Jańczura i d. w c.
- Za + siostrę Renatę Trawińską, + brata Krzysztofa Jarosz i ++ z rodziny.
WTOREK – 16.06.2015
7.00 - Za + ojca Ryszarda, dziadków Janinę i Andrzeja, Mariannę i Antoniego Ciemięga, + teścia
Kazimierza, szwagra Władysława, babcię Kunegundę i ciocię Marię Abram oraz d. w c.
18.00 - Za + Antoniego i Janinę Stec oraz ++ z rodziny Rzeszutko i Skiba.
- Za + męża i ojca Edmunda Bednarek, ojca Stefana Parkitnego, brata Jerzego, ++ teściów i d. w c.
ŚRODA – 17.06.2015 – wsp. św. Alberta Chmielowskiego
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 77 rocz. ur. Czesława oraz o błog. Boże w rodzinie.
18.00 - Za ++ rodziców Piotra i Czesławę, bratowe Lidię i Małgorzatę, + Anetę i Zygmunta Bordun i ++ z
rodziny Ropelewski i Ułanowicz oraz d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 20 rocz. ślubu Bogdana i Katarzyny oraz o błog. Boże dla dzieci, dla
mam i całej rodziny.
CZWARTEK – 18.06.2015
7.00 - Za ++ rodziców Małgorzatę i Józefa Piechaczek, + siostrę Marię oraz o błog. Boże i zdrowie w
rodzinie.
17.00 - Msza szkolna:
- Za + męża, ojca i dziadka Marka z ok. im.
- Za ++ rodziców Alojzego i Helenę Weis, + bratanicę Anetę, bratową Ingę, siostrę Teresę, ++
dziadków, rodziców chrzestnych i ++ z pokrew. Locher i Weis.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 18 rocz. ur. Jakuba.
PIĄTEK – 19.06.2015
7.00 - Za + Stefana i Klarę Płonka i + koleżankę Bożenę i d. w c.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Ks. Rainholda Buczka z ok. 55 rocz. Święceń Kapłańskich.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Rudolfa z ok. 60 rocz. ur.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 1 rocz. ślubu Mileny i Piotra oraz o błog. Boże dla rodziny
SOBOTA – 20.06.2015 – wsp. św. Alojzego Gonzagi
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. syna Waldemara i jego żony Jolanty z ok. rocz. ślubu oraz o błog.
Boże dla całej rodziny.
11.00 - Msza św. ślubna: Anna Niestrój i Rafał Dziaciszyn.
14.00 - Msza św. ślubna: Katarzyna Malawska i Przemysław Choiński.
18.00 - Za ++ rodziców Antoninę i Władysława, brata Zbigniewa, teściów Pawła i Józefę, Stanisława i
Mariannę i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 50 rocz. ur. Barbary oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.06.2015
7.00 - Za + męża i ojca Zbigniewa w 2 rocz. śm., ++ rodziców i teściów, ++ z rodziny oraz d. w c.
8.30 - Do B. Op. , Serca Jezusowego i MB Fatm… w int. Ewy i Gerharda z ok. 35 rocz. ślubu oraz o z
drowie i błog. Boże dla całej rodziny.
- Za ++ Lidię i Oswalda Halacz i ++ z rodziny Halacz i Widryński.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla syna, synowej, wnuków i całej rodziny.
- Za ++ Marie i Mieczysława Tokarskich w kol. rocz. śm., i ++ z rodziny.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 1 rocz. ślubu Małgorzaty i Daniela Bhul oraz o błog. Boże i zdrowie w
rodzinie.
- Za ++ teściów Jana i Janinę Palka, + brata Wiesława i ++ z rodziny.
12.15 - Chrzest: Emilia Walczak.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 25 rocz. ślubu Beaty i Romana oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie
i dla wnuka Dawidka.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. wnuków: Natalii, Pauliny, Rolanda oraz błog. Boże i zdrowie w
rodzinie.
16.00 - Nabożeństwo czerwcowe.
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♦ Dzisiaj XI Zwykła Niedziela. Kościół wzywa wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa

♦
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦

♦

do obrony wartości chrześcijańskich i do obrony rodziny. Tylko mocny fundament wiary
i miłości zapewnia bezpieczeństwo i trwałość każdej rodzinie.
W Polsce trwa Krajowy Kongres Misyjny organizowany przez Komisję Episkopatu
Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce.
O godz. 16.00 nabożeństwo Eucharystyczne za Misje i misjonarzy. W czasie
nabożeństwa nastąpi uroczyste przyjęcie 12 kandydatów do grona ministrantów.
Dzisiaj o godz. 17.00 spotkanie organizacyjne dla uczestników pielgrzymki
do Rzymu.
W poniedziałek wspomnienie błogosławionej Jolanty, zakonnicy.
W środę wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna, wieczorną, zapraszamy serdecznie dzieci
i rodziców.
W piątek o godz. 18.00 Msza św. dziękczynna z okazji 55 rocznicy Święceń
Kapłańskich naszego Ks. Seniora Rainholda Buczka.
W sobotę wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika. Od godz. 17.00 do 18.00
adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
W sobotę o godz. 10.30 zakończenie roku dla ministrantów i Marianek. Rozpoczęcie
na Orliku a później spotkanie przy ognisku w ogrodzie plebanijnym. Zapraszamy także
rodziców.
W przyszłą niedzielę 21 czerwca w parafii Izbicko odpust ku czci św. Jana
Chrzciciela.
Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny z Prowincji serdecznie zapraszają młodzież
na doroczne, ogólnopolskie Święto Młodzieży, które odbędzie się w dniach od 20-25
lipca 2015r.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
i Wydział Teologiczny UO zapraszają na Międzydiecezjalny turniej piłkarski
o puchar św. Jacka, który odbędzie się w czwartek 18 czerwca 2015 roku na stadionie
sportowym w Strzelcach Op. Rozpoczęcie o godz. 7.45.
Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe
i materialne oraz za okazywaną życzliwość i ofiarną pomoc w pracach realizowanych
obecnie w parafii. Dziękujemy także za piękny udział w wieczornych procesjach
Eucharystycznych w ramach oktawy Bożego Ciała, zwłaszcza najmłodszym dzieciom
z rodzicami. Szczególne słowa podziękowania składamy panom, którzy towarzyszyli
kapłanom niosąc baldachim.

♦ Życzymy pięknej, dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego w nowym

tygodniu.
♦ Pogrzeb: + Rajn Augustyn, lat 90, zam. ul. Osiedle 12 a , jego pogrzeb odbędzie się

we wtorek 16 czerwca o godz. 11.00 na cmentarzu parafialnym.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
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GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
Tydzień temu w niedzielę słyszeliśmy słowa Chrystusa: Zaprawdę powiadam wam:
wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto
by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego.
Jak to rozumieć? W encyklice „O Duchu Świętym” św. Jan
Paweł II pyta: Dlaczego bluźnierstwo przeciw Duchowi
Świętemu jest nieodpuszczalne? Jak rozumieć owo
bluźnierstwo? Odpowiadając tłumaczy, iż bluźnierstwo nie
polega na słownym znieważeniu Ducha Świętego, lecz polega
na odmowie przyjęcia tego zbawienia, jakie Bóg ofiaruje człowiekowi przez Ducha
Świętego. Jaka to więc odmowa? co to za grzech? To postawa, zatwardziałego serca,
którego nawet wszechmogący Bóg nie potrafi skruszyć. Ponieważ Bóg szanuje wybór
życia bez Niego. Bóg nie uczynił nas automatami, lecz obdarzył wolnością. Jednak źle
pojęta wolność, skutkuje odwróceniem się nawet od Bożego Miłosierdzia.
Katechizm Kościoła wymienia sześć grzechów zaliczanych jako przeciw Duchowi
Świętemu:
1. Grzeszyć licząc na miłosierdzie Boże. To grzeszyć z nastawieniem, że i tak Bóg mi
wybaczy. Powiększać obszar życia bez Boga. Zapominać, że Bóg jest nie tylko
miłosierny, ale sprawiedliwy, że każdy najmniejszy grzech ma swoje konsekwencje dla
popełniającego oraz osłabia Mistyczne Ciało Chrystusa – Kościół Święty.
2. Wątpić o łasce Bożej. Wpadać w fałszywą pychę, która podpowiada, że mój grzech jest
zbyt wielki, aby Bóg go przebaczył. Bądź popadać w rozpacz i uznawać, że sprawy są tak
beznadziejne, że nawet Bóg, nie jest w stanie mi pomóc.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. Oszukiwać swoje sumienie,
stosując bezduszną przykrywkę: Wierzę w Boga, ale nie w Kościół. Lub też publicznie
wyznawać swoje uporczywe trwanie w nauce sprzecznej z nauką Kościoła.
4. Bliźniemu nie życzyć łaski lub jej zazdrościć. To problem stary jak świat. Kain
zazdrościł Ablowi i wiemy, że posunął się aż do morderstwa. Bądź Saul, który nie życzył
Dawidowi łaski wybrania na Króla, bowiem Saul chorował na władzę. Mówią o tym dwa
wydarzenia opisane w 13 i 15 rozdziale 1 Księgi Samuela. Warto przeczytać… To
ciekawa historia w kontekście grzechu oddalenia się od Boga, po Jego odrzucenie. Widać
tam wyraźnie, iż choć najpierw Bóg wybrał Saula, to jednak później go odrzucił. Ale stało
się tak dlatego, gdyż to najpierw Saul odrzucił Boga.
5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień. Nie słuchać głosu sumienia.
Wystarczy nie robić nic ze swoim sumieniem, aby później łatwo oburzać się, gdy ktoś Cię
upomni. Zazwyczaj wtedy, taki człowiek upomnienie będzie traktować jako złośliwość
swego bliźniego, choć powinno stać się zrewidowaniem swego martwego sumienia.
6. Odkładać pokutę aż do śmierci. Czekać na starość, aby podjąć pokutę. Żyć w
przekonaniu, że jeszcze zdążę, że mam czas. A śmierć zawsze przychodzi jak złodziej.
Kiedyś będzie ten ostatni raz, gdy wyjdziemy z domu. Śmierć czasem nie czeka na starość
i chorobę. Wszyscy czekamy na Niebo. Musimy więc każdy grzech też odpokutować.
Jeśli nie zdążymy za życia, trzeba będzie nam to uczynić w czyśćcu.

