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X I NIED ZI ELA ZWYK ŁA
Ewangelia według 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 zapusz cza sierp, bo pora już na żniwo .
Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej
przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak zi arnko 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”.
Potrzebna jest dobra znajomość
botaniki,
aby
rozpoznać
nasiona
poszczególnych
roślin.
Większość ludzi nie posiada
takiej wiedzy. Najczęściej
ktoś potrafi odróżnić kilka
zbóż,
kilka
gatunków
kwiatów
i
ćwierkanie
wróbelka
od
kukania
kukułki.
Jezus odwołał się do
symbolu
ziarna,
aby
wyjaśnić
tajemnicę
królestwa
Bożego.
Po
pierwsze,
wskazując na ziarno wrzucone w ziemię,
podkreślił tajemnicę zbawienia. Po

drugie, czyniąc porównanie do nasiona
gorczycy, podkreślił istotę, wartość i
wagę zbawienia, które
prowadzi do spotkania z
Ojcem w Jego domu, czego
symbolem jest gniazdo.
Panie, który przed
mądrymi i wielkimi tego
świata zakryłeś tajemnice
królestwa
Bożego,
uświęcaj nas w prawdzie,
bądź drogą naszego życia i
wyzwalaj nas ze słabości i
grzechu, abyśmy trwali w godności
dzieci Bożych. Boże Ojcze, błogosław
naszej Ojczyźnie.
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PONIEDZIAŁEK – 18.06.2012
7.00 - Za dusze w cz.
18.00 - Do MB Nieustającej Pomocy... dla Marianny Majewskiej, córki, synów, wnuków i prawnuków.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 50 rocz. ur. Elżbiety oraz o błog. Boże dla rodziny.
WTOREK – 19.06.2012
7.00 - Za + Teresę Borawską (od sąsiadów z bloku 24).
18.00 - Za ++ rodziców Franciszka i Rozalię Howaniec, ++ córkę Martę Belas i dusze w cz.
- Za + męża Zbigniewa w rocz. śm., za ++ z rodziny oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
ŚRODA – 20.06.2012 – wsp. św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... o błog. Boże i zdrowie dla syna Rafała i dalszą opiekę.
8.15 - Msza szkolna.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 20 rocz. ślubu Aleksandra i Beaty oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Za + Stefanię Lendzioszek, + męża Jana Lendzioszek.
CZWARTEK – 21.06.2012 – wsp. NMP Opolskiej
7.00 - Za + męża Edwarda Bednarczyk w 6 rocz. śm. + mamę Karolinę Karaś, ++ z rodziny i dusze w cz.
18.00 - Za + Zdzisława Załęckiego w 8 rocz. śm. i za ++ z rodziny i pokrew.
- Za + Cecylię Mleczek-Kandziora, + ojca Jerzego Mleczek, ++ z pokrew. Grajf, Mleczek i Kandziora.
PIĄTEK – 22.06.2012
7.00 - Do B. Op., MB Fat i św. o. Pio... z prośbą o błog. Boże, zdrowie w rodzinie oraz za ++ męża i
rodziców.
18.00 - Za + Marię Tokarską i ++ z rodziny.
- Za+ Halinę Noga w 30 dniu po śm.
- Do B. Op. i Anioła Stróża... w int. Karolka w 5 rocz. ur. i za + żonę Magdę w 30 rocz. ur.
SOBOTA – 23.06.2012
7.00 - Za ++ ojców Konrada i Eugeniusza, ++ z rodziny i dusze w cz.
- Za + Halinę Duniewską w 30 dniu po śm.
11.00 - ślub: Agnieszka Polaczek – Adam Adamiec
18.00 - Za ++ rodz. Antoninę i Władysława, brata Zbigniewa, teściów Józefę i Pawła oraz Stanisława i
Mariannę i ++ z rodziny.
- Za ++ Katarzynę i Eustachego Chodynieckich i ++ z pokrew. z obu stron i dusze w cz.
NIEDZIELA XII ZWYKŁA – 24.06.2012 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
7.00 - Za + męża Jerzego Banasik w 3 r. śm., ++ rodz. z obu stron, za + Mieczysława Zetlera w r. śm. i jego +
matkę.
- Za + ojca Jana w dniu im., + mamę Anielę i ++ z rodziny.
8.30 - Za + męża Franciszka Prochownik w 5 rocz. śm. oraz za ++ z rodziny z obu stron.
- Za + mamę Janinę w rocz. śm. i z ok. im.
10.00 - Za + siostrę Lidię w rocz. śm., + mamę Katarzynę, ojca Stanisława i ++ z rodziny.
11.15 - Msza św. poślubna (Polaczek-Adamiec)
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 5 r. ślubu Krzysztofa i Sylwii i 8 r. ślubu Rafała i Magdaleny oraz o błog.
Boże w ich rodzinach.
12.15 - Chrzest: Antoni Franciszek Tesarewicz.
15.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Rozalii z ok. 65 rocz. ur.
- Za ++ teściów Jana i Janinę Palka, + brata Wiesława i ++ z rodziny Palka i Adamiak.
16.00 - Nabożeństwo.
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XI NIEDZIELA ZWYKŁA. Ojciec św. Benedykt XVI wzywa wszystkich
wyznawców Chrystusa do obrony wartości chrześcijańskich i do obrony rodziny.
Tylko mocny fundament wiary i miłości zapewnia bezpieczeństwo i trwałość
rodzinie.
O godz. 16.00 nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nabożeństwo do Najśw. Serca Pana
Jezusa. Po nabożeństwie modlitwy do św. Ojca Pio.
W środę wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika. Światowy Dzień
Migranta.
W środę o godz. 8.15 Msza św. szkolna.
W czwartek obchodzimy wspomnienie św. Najśw. Maryi Panny Opolskiej,
patronki miasta Opola.
W sobotę przypada Dzień Ojca, wszystkim ojcom życzymy błog. Bożego.
W niedzielę uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
W niedzielę na Górze św. Anny doroczna pielgrzymka mężczyzn i
młodzieńców. Uroczysta Msza św. o godz. 10.00.
Przypominamy mężczyznom i młodzieńcom zainteresowanym wstąpieniem do
Bractwa św. Józefa, że w najbliższą niedzielę na Górze św. Anny należy oddać
wypełnione deklaracje potwierdzone pieczęcią parafialną. Stosowne informacje
zamieszczone są w gazetce parafialnej.
W dniach 2- 4 lipca 2012r. w ośrodku Skowronek w Głuchołazach odbędą
się wakacyjne rekolekcje dla muzyków kościelnych diecezji opolskiej.
Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny zapraszają młodzież na doroczne
Święto Młodzieży, które odbędzie się w dniach od 16 do 21 lipca.
Okazja do spowiedzi świętej jest codziennie, pół godziny przed Msza świętą. W
sobotę dodatkowo od godz. 17.00 do 18.00.
Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary
duchowe i materialne.
Dziękujemy za okazywaną życzliwość i ofiarną pomoc w pracach
realizowanych obecnie w naszej parafii.
Życzymy pięknej, dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego w nowym
tygodniu.
POGRZEB: + Edward Ogórek, lat 67, zam. Osiedle Piastów Śl. 8/5
Msza św. w poniedziałek o godz. 15.00, pogrzeb na cmentarzu komunalnym.
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BRACTWO ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Główna idea i cele
Bractwa św. Józefa
Główną
ideą,
która
przyświeca Pasterzowi diecezji
opolskiej,
jest
kształtowanie
w szeregach Bractwa dojrzałej
tożsamości męża, ojca i katolika,
zaangażowanego
w
sprawy
parafialne i społeczne, czerpiącego wzór z życia św. Józefa, a inspirację –
z nauczania bł. Jana Pawła II.
Pełny statut Bractwa św. Józefa zostanie ustalony na pierwszej kapitule,
która w sposób ostateczny określi cele Bractwa. Jednak odczytując znaki czasu
oraz biorąc pod uwagę motywy reaktywowania Bractwa, już można jego cele
określić następująco:
uświęcenie członków przez naśladowanie św. Józefa,
chrześcijańska formacja członków do dojrzałego realizowania powołania
męża i ojca,
formowanie i pobudzanie członków do zaangażowania na rzecz dobra
wspólnego w społeczeństwie,
inspirowanie członków do gorliwej pracy apostolskiej w parafii.
Zobowiązania członków Bractwa św. Józefa w Jemielnicy
Zgodnie z podstawową jego ideą, reaktywowane Bractwo św. Józefa,
adresowane jest do mężczyzn, którzy ukończyli 18. rok życia. Zainteresowani
przynależnością do Bractwa zaproszeni są do zapoznania się i ostatecznie do
przyjęcia wynikających zobowiązań członków, mianowicie:
podejmowania nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą,
codziennej modlitwy (w wyznaczonym dniu roku kalendarzowego)
w intencji rodzin w ogóle, a w szczególności rodzin zagrożonych rozbiciem
oraz osób chorych i konających,
częstego przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania,
chętnego uczestnictwa w życiu parafii i zaangażowania społecznego
(na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie),
świadczenia wzajemnej pomocy duchowej innym członkom Bractwa.

