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XII NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 4,35-41)
„Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do
swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”.
Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi.
Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się
gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już
napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu.
Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic
Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On wstał, rozkazał
wichrowi i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher
się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do
nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak
wiary?” Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do
drugiego: „Kim właściwie On jest, że nawet wicher i
jezioro są Mu posłuszne?”
Bywa, że czujemy się opuszczeni
przez Boga. Zwłaszcza w sytuacjach
trudnych i bolesnych trudno jest nam
uwierzyć, że Bóg mimo wszystko jest i
czuwa nad nami. „Czemu się boicie?” –
to słowa skierowane nie tylko do
apostołów, ale także do każdego z nas.
Jezus podczas burzy na jeziorze był w
łodzi, a nawet spał. Chciał w ten sposób
pokazać uczniom, że to On jest Panem
życia i śmierci, pogody i niepogody.
Prawdziwa wiara opiera się na zaufaniu.

Ufamy Bogu, gdy czujemy się
bezpieczni,
ale
jeszcze
bardziej
powinniśmy Mu zaufać, gdy jest nam
trudno. Całkowite zdanie się na Bożą
opatrzność jest znakiem prawdziwej
wiary.
PANIE, POWIERZAM CI MOJE ŻYCIE.
ZWŁASZCZA W SYTUACJACH
TRUDNYCH I NIEZROZUMIAŁYCH DLA
MNIE, PROSZĘ CIĘ O TWOJĄ OPIEKĘ
NADE MNĄ.

WSZECHMOGĄCY BOŻE, OBDARZ NAS USTAWICZNĄ BOJAŹNIĄ
I MIŁOŚCIĄ TWOJEGO ŚWIĘTEGO IMIENIA, ALBOWIEM NIGDY NIE ODMAWIASZ OPIEKI
TYM, KTÓRYCH UTWIERDZASZ W SWOJEJ MIŁOŚCI.
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PONIEDZIAŁEK – 22.06.2014
7.00 - Za + ojca Jana z ok. imienin, + mamę Walerię, brata Bogumiła, ++ dziadków z obu stron.
18.00 - Za ++ rodziców Marię i Mieczysława Tokarskich, ++ z rodziny i pokrew.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 60 rocz. ur. Gizeli Świętek oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
WTOREK – 23.06.2015
7.00 - Do. B. Op. i MB Fatm i św. O. Pio… z prośbą o błog. Boże, zdrowie i dalszą opiekę dla rodziny
oraz za + męża Brunona i ++ rodziców.
18.00 - Za ++ ojców Konrada i Eugeniusza, ++ z rodziny Smolarek i Krok.
- Za + córkę Magdalenę z ok. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla wnuka Karola w 8 rocz. ur.
ŚRODA – 24.06.2015 – Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela
7.00 - Za + Jana Rutę w dniu ur. i im.
- Za ++ rodziców, teściów, braci i bratowe i szwagrów oraz za d. w c
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 50 rocz. ur. Bożeny oraz o błog. Boże dla całej rodziny..
- Za + siostry Lucynę i Barbarę, bratową Helenę, siostrzeńca Andrzeja, szwagra Jana oraz d. w c.
CZWARTEK – 25.06.2015
7.00 - Za + syna i wnuka Kamila Szopę, + dziadka Jerzego Szopa, ++ rodziców Bronisławę i Józefa
Frank i ++ z rodziny oraz d. w c.
17.00 - Msza szkolna- zakończenie roku szkolnego.
- Za + mamę Janinę w kol. rocz. śm., + siostrę Krystynę, ++ z rodziny i d. w c.
- Za + Urszulę Juraszek w 2 rocz. śm., oraz Marię i Jerzego Nowak.
PIĄTEK – 26.06.2015
7.00 - Za + rodziców i dziadków Katarzynę i Eustachego Chodynieckich, ich syna Antoniego, + ojca
Jerzego Cedzich i ++ z rodziny.
18.00 - Za + Lidię Goś-Grinert w rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fatm i św. O. Pio z ok. kol. r. ślubu Teresy i Henryka oraz o błog. Boże dla córki.
SOBOTA – 27.06.2015
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 50 rocz. ur. Grażyny oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Do B. Op. i MB Nieustającej Pomocy w int. Jolanty z ok. 35 rocz. ur.
12.00 - Msza ślubna: Karolina Wieczorek i Paweł Bursy.
17.00 - Do B. Op. i MB Fatm w int. Pielgrzymów.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o Dary Ducha Świętego dla syna Krzysztofa i córki Joanny
oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za + siostrę Lidię w rocz. śm., ++ rodz. Katarzynę i Stanisława Grędusz i ++ z rodziny i pokrew.
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.06.2015
7.00 - Za ++ rodziców Józefa i Brygidę Wiora, Piotra i Martę Pyka, Brata Jerzego, siostrę Klarę, +
ciocię Jadwigę i Jerzego Kraik.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 40 rocz. ślubu Krystyny i Edwarda oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Darii oraz o błog. Boże dla rodziny.
10.00 - Za + Pawła Sznapka, ++ 2 żony, Ryszarda i Łucję Strzelczyk, + męża Józefa, syna Jana i ++ z
pokrew.
- Do B. Op. i MB Fatm i św. O. Pio z ok. 60 rocz. ur. Wandy z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla
całej rodziny.
11.15 - Za + syna Ireneusza Sobko dniu im., ++ rodziców Stefanię i Tadeusza, ++ dziadków z obu stron i
d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 75 rocz. ur. Henryki oraz o błog. Boże dla rodziny.
12.15 - chrzest: Maria Drzyzga.
15.00 - Za + ojca Walentego Wieczorek, ++ jego córki Sylwię, Danutę i Krystynę oraz za d. w c.
- Za + Edwarda w 24 rocz. śm. oraz ++ Annę i Józefa i d. w c.
16.00 - Nabożeństwo czerwcowe.
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♦ Dzisiaj XII Zwykła Niedziela. Kościół przypomina nam nieustannie, że życie człowieka
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jest wędrówką do domu Ojca i w tej wędrówce obowiązuje wszystkich jedyne prawo –
prawo miłości.
Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo czerwcowe i modlitwy do św.
Ojca Pio.
W poniedziałek i wtorek od godz. 17.00 – 18.00 spowiedź św. dla dzieci i młodzieży
na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.
W środę obchodzimy Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.
W środę o godz. 19.00 spotkanie dla młodzieży na zakończenie roku szkolnego.
Młodzież z klas III gimnazjalnych, która przyjęła Sakrament Bierzmowania i młodzież z
klas I i II, która przygotowuje się do Bierzmowania przynosi na spotkanie wypełniony i
podpisany Dzienniczek Kandydata.
W czwartek o godz. 17.00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego i
katechetycznego, zapraszamy dzieci, rodziców, nauczycieli, wychowawców i
katechetów.
W piątek o godz. 17.00 z przed kościoła św. Wawrzyńca wyrusza piesza
pielgrzymka młodzieży ze wszystkich parafii dekanatu Strzelce Opolskie na Górę
św. Anny. Jest to wspólne dziękczynienie młodzieży na zakończenie roku szkolnego.
Msza św. na Górze św. Anny będzie o godz. 21.00. Zapraszamy młodzież z naszej
parafii do udziału w tym pięknym dziękczynieniu.
W sobotę o godz. 17.00 Msza św. w int. pielgrzymów udających się do Rzymu z
pielgrzymką dziękczynno błagalną z okazji Roku Świętego Jana Pawła II.
W niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców. W uroczystej
Mszy św. w niedzielę o godz. 10.00 przewodniczyć będzie Nuncjusz Apostolski w
Polsce abp Celestino Migliore.
W dniach 1-2 lipca 2015 r. na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka
Nauczycieli. Jest ona okazją, by złożyć Bogu dziękczynienie i prosić o wstawiennictwo
Matkę Bożą w trudnej posłudze pedagogicznej. Głównym punktem pielgrzymki będzie
suma pontyfikalna pod przewodnictwem bpa Edwarda Dajczaka w czwartek 2 lipca o
godz. 12.00.
W dniach 20-25 lipca 2015 r. na Górze św. Anny odbędzie się doroczne,
ogólnopolskie Święto Młodzieży. Podczas jego trwania uczestnicy nawiązują relację z
Bogiem i drugim człowiekiem i uczą się jak żyć wartościami chrześcijańskimi we
współczesnym świecie.
Zapraszamy do udział w nabożeństwach czerwcowych, które odprawiane są
codziennie po Mszy św. wieczornej.
Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne i gorące Bóg zapłać
za ofiary duchowe i materialne.
Życzymy parafianom i gościom dobrej niedzieli oraz obfitych łask Bożych w
nowym tygodniu.
Pogrzeb – Beata Borowska, lat 39, zam. ul. Kard. Wyszyńskiego 5/49. Pogrzeb
odbędzie się we wtorek 23 czerwca o godz. 10.00 na cmentarzu komunalnym.
Wieczny odpoczynek…
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Liturgia słowa kolejnej niedzieli przywołuje
fundamentalne pytania: Kim jest Jezus, że
„nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne”?
Trzeba jednak również zapytać: Kim ja jestem?
Czemu jestem tak bojaźliwy? Jaka jest moja
wiara? Kiedy człowiek wierzący przestaje się
lękać, odkrywa w sobie cnotę odwagi, która
pomaga odpowiedzieć na pytanie nie tyle „co
mnie zadowala”, ile co jest dobre, sprawiedliwe i prawdziwe.
Dzisiejsza Ewangelia skłania nas do refleksji nad cnotą chrześcijańskiej
odwagi. Często w naszym życiu spotykają nas sytuacje, które są trudne. Są to chwile,
które pozostawiają trwałe piętno w naszych sercach i umysłach. Takimi trudnymi
momentami mogą być np. śmierć bliskiej osoby, choroba lub wypadek. Znany
niemiecki filozof Karl Jaspers nazywał je „sytuacjami granicznymi”. W takich
momentach człowiek popada w trwogę, smutek, rozpacz, strach. Takie chwile są
niczym burza na jeziorze naszego życia. Jednak życie chrześcijańskie nie kończy się
na chwilach smutku i rozpaczy. Dla chrześcijanina wciąż rozświetla się perspektywa
dzięki radości, płynącej z Ewangelii.
Jezus nie jest obojętny na nasz lęk, smutek czy cierpienie. On współcierpi z
każdym człowiekiem doświadczanym w życiu. On dodaje otuchy; dodaje odwagi. Ta
pełna miłości obecność powoduje, że człowiek w chwilach trudnych nie czuje się
osamotniony, ma w Nim oparcie. Potwierdza to inny myśliciel – Gabriel Marcel, który
podkreśla, iż „chrześcijanin nigdy nie staje się samotny”.
Dzisiejsza perykopa ewangelijna wzywa do odpowiedzi na pytanie:
Dlaczego wciąż tak bojaźliwi jesteśmy? Czy brak nam wiary, niczym uczniom
podczas burzy na jeziorze galilejskim?
Ewangelia przekonuje: o stałej obecności Jezusa w „łodzi Kościoła” oraz Jego
boskiej mocy nad żywiołami świata. ON więc domaga się: od swoich uczniów wiary i
zaufania, bo kto Jemu zawierzy do końca, nie może grozić żadne niebezpieczeństwo.
Każdy z nas winien zatem mężnie świadczyć o Chrystusie; mieć odwagę, by
stawać się znakiem, który potrafi przeciwstawić się prądom współczesnej laicyzacji
życia i kultury. Trzeba mieć odwagę, by np. pomodlić się przed posiłkiem, przestać
obmawiać kolegę z pracy, uczynić znak krzyża przechodząc obok kościoła. W naszym
życiu nie możemy się lękać! - o czym często przekonywał nas św. Jan Paweł II.
Trzeba pamiętać, że Jezus jest zawsze przy nas. On jest również w łodzi Kościoła,
miotanej dziś „gwałtownym wichrem”. Wystarczy tylko: Powierzyć Panu swoją drogę
i zaufać, On sam będzie działał.
Musimy więc odpowiedzieć sobie na pytania: czy jesteśmy odważni? Jak w
naszym życiu świadczymy o Jezusie? Czy jesteśmy ludźmi wiary?
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