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23 czerwca - Dzień Ojca
Ojcostwo mężczyzny pozostaje
w ścisłym związku z funkcją
przekazywania życia swoim
dzieciom. Jest ono zarazem
uwarunkowane szerokim zespołem międzyosobowych
odniesień. Jan Paweł II naucza,
że ojciec, jako mężczyzna, jest
powołany, aby „wewnątrz komunii wspólnoty małżeńskiej
i rodzinnej (...) żył w świadomości swego daru oraz roli
męża i ojca”.
Ojcostwo, podobnie jak macierzyństwo jest przekazywane
z pokolenia na pokolenie. Pradziadek był ojcem, podobnie
dziadek. Każdy człowiek posiada ojca, który go zrodził. Także
w rodowodzie Jezusa czytamy,
że „Abraham był ojcem Izaaka;
Izaak ojcem Jakuba; Jakub
ojcem Judy i jego braci” (Mt
1,2). Mijały kolejne pokolenia,
aż Jakub został „ojcem Józefa,
męża Maryi, z której narodził
się Jezus zwany Chrystusem”
(Mt 1,16).
W tradycji biblijnej i historycznej, ojciec był zwykle ukazywany jako głowa rodziny, jako
ten, który dbał o jej utrzymanie
i cieszył się w niej autorytetem.
Ojciec, który troszczy się
o dziecko i jest emocjonalnie z nim związany, stanowi
podstawę rozwoju dziecka
i pomyślnego ukierunkowania
jego życia. Zadaniem ojca jest
także nauczyć swoje dzieci
wiary w Boga, szacunku do
ludzi i ich dóbr oraz kultury
osobistej. Powinien on również
towarzyszyć dzieciom w przygotowaniu ich do przyszłych ról
rodzicielskich.
Ojcostwo zobowiązuje ojca,
aby dziecku, któremu przekazał
życie, pomagał, opiekował się
nim, uczył pacierza, towarzyszył na drodze rozwoju aż
ku pełnej dojrzałości, zawsze
z poszanowaniem jego godności. Tylko ojciec, który jest

w bliskiej relacji ze swym dzieckiem już od okresu prenatalnego i od wczesnego dzieciństwa,
jest w stanie znać jego upodobania, także te pozawerbalne. Zna
on bowiem niejako intuicyjnie
mechanizmy myślowe dziecka,
a gdy nadejdzie odpowiedni
czas, przekaże mu także wszelką potrzebną wiedzę.
Z osłabieniem autorytetu ojca,
łączą niektórzy autorzy ogólny
kryzys współczesnego autorytetu, także w wymiarze społecznym, w tym także autorytetu
sprawujących władzę. Tutaj
dopatrują się też oni przyczyny

konfliktu pokoleń. Wygoda,
dobrobyt, czas wolny przedstawione młodzieży jako cel życia
i centralne miejsce w systemie
wartości prowadzą do napięć
i odbijają się z różną siłą na
problemach życia rodzinnego,
a także społecznego.
Współczesnym ludziom brakuje
często przykładów ojców sprawujących dobrze swój autorytet
w życiu codziennym. Między
innymi z tego powodu, młodzi,
pragnąc słusznych zmian, przeżywają zarazem niepewność co
do swojej przyszłości: „Któż
nie dostrzega, że stąd powstać
mogą konflikty, sprzeczki, zaniedbania obowiązków również
w łonie rodziny, a nawet spo-
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sobów sprawowania władzy,
wychowania do wolności, przekazywania wartości i przekonań
dotyczących samych podstaw
życia społecznego”.
Autentyczne zaangażowanie
się ojca w życie dziecka, ma
ogromne znaczenie dla kształtowania się jego postaw moralnych i społecznych, a także
dla formowania się jego osobowości.
Ojciec wywiera silny wpływ
na dziecko nie tylko jako konkretny człowiek, lecz także jako
symbol, a o jego autorytecie
decyduje przede wszystkim postawa moralna, opiekuńczość,
cierpliwość, odpowiedzialność
za sprawy rodziny.
Ponadto ojciec może stać się
wzorem osobowym dla dziecka,
jego modelem. Aby jednak
oddziaływanie „ojca przez
modelowanie było możliwe,
dziecko musi być zainteresowane tym wzorem osobowym”. Badacze twierdzą, że
ojciec jest bardziej modelem
dla syna, a matka dla córki.
W miarę dorastania, dzieci coraz mniej kierują się poglądami
i wartościami występującymi
u rodziców. Chłopcy, którzy
mają możność bez zahamowań
i przeszkód silnie identyfikować
się z ojcem, posiadającym w ich
oczach autorytet wyrastający ze
zdecydowanie męskich cech zachowania się, są w zasadzie bardziej dojrzali uczuciowo i nie
przejawiają stanów lękowych.
Bardziej też na chłopcach niż na
dziewczynkach odbija się długa
nieobecność ojca w domu.
Ojciec obecny w domu, ale nie
opiekuńczy, nie cieszy się autorytetem i jego oddziaływanie
jest raczej negatywne.
Ojciec ma obowiązek troszczyć
się o swe dziecko w sposób
możliwie najdoskonalszy, tak
aby nabrało ono całkowitej wewnętrznej pewności i poczucia
bezpieczeństwa.

I CZYTANIE: Ez 17,22-24

Bóg podwyższa drzewo niskie

REFREN PSALMU: Dobrze jest
śpiewać, Tobie, Panie Boże.
II CZYTANIE: 2 Kor 5,6-10
Staramy się podobać Bogu

EWANGELIA: Mk 4,26-34

Przypowieść o ziarnku gorczycy

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.

Nabożeństwa czerwcowe
Codziennie - 17.30,
środa - 17.15,
niedziela - 17.00

18. VI. g. 16.00
Uroczyste zakończenie
roku działalności świetlicy
„U Kolpinga”
Obóz dla młodzieży i dzieci
w Heluszu

24-26 sierpnia 2012
Zapisy w kancelarii parafialnej



Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 17 VI 12 GRUPA II
Niedziela 24 VI 12 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV
- p. Kopczacki
PONIEDZIAŁEK – Róża VI św. Faustyny - p. Szaro + Róża XVIII św.
Weroniki - p. Skorupska
WTOREK – Wspólnota Biblijna,
Róża VII św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża XV św. Bernadetty p. Przepłata
ŚRODA – Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich + Grupa charytatywna
CZWARTEK – Róża Boga Ojca VII
- p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
PIĄTEK – Róża X św. Moniki p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
SOBOTA – Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga + Świetlica charytatywna
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

09.06.2012 r. os. Słoneczne bl.
1 m. 11-25. Sprzątali i ofiara:
S. Majsterkiewicz – 30 zł na środki
czystości i kwiaty.
11.06.2012 r. os. Słoneczne bl.
1 m. 26-35. Sprzątali i ofiara: Nikt nie przyszedł. Ofiara:
U. i J. Słota – 10 zł na środki czystości i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Łukasz Rafał OLSZAŃSKI
s. Marka i Grażyny
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Edyta Maria MUCHA
c. Stanisława i Haliny
zam. Jarosław, ul. Boczna Sanowa
Maciej ŁOPUCH
s. Tadeusza i Bożeny
zam. Munina, Włókiennicza
Aneta ŚRODEK
c. Tadeusza i Czesławy
zam. Jarosław, Pasieka
Rafał Jacek CENAR
s. Kazimierza i Czesławy
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Magdalena Jolanta SŁAWIŃSKA
c. Andrzeja i Marii
zam. Chłopice
Marek Bolesław ZIĘTEK
s. Waldemara i Haliny
zam. Jarosław, ul. Morawska
Joanna Małgorzata MATUS
c. Piotra i Danuty
zam. Tuczempy
Dodatkowe ofiary na remont elewacji:

I. i J. Panek, T. i C. Gilarscy, G. i A. Hejsak, M. Łuc,
K. Łucko. Razem 350 zł.

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj o godz. 17:00 nabożeństwo czerwcowe, koronka
do Bożego Miłosierdzia.
2. Dziś o godz. 15.00 w Opactwie będą zapisy i specjalne
spotkanie dla chętnych na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.
3.Uroczyste podsumowanie
kolejnego roku działalności
i zakończenie zajęć w świetlicy
„U Kolpinga” odbędzie się jutro
czyli w poniedziałek 18 czerwca
o godz. 16.00 w KCK. Serdecznie zapraszamy dzieci i wszystkie osoby, które w minionym
roku posługiwały dzieciom.
4. W dni powszednie nabożeństwa czerwcowe są o godz.
17.30, w środy o godz. 17.15,
a w niedziele o godz. 17.00.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 18 VI 2012 (poniedziałek wieczorem) os. Słoneczne
bl. 1 m. 51-60 oraz 23 VI 2012
(sobota rano) os. Słoneczne bl.
1 m. 61-70.
6. Trwa remont elewacji kościoła. Bardzo dziękujemy rodzinom, które dotychczas złożyły dodatkowe ofiary na tynki
i malowanie oszklonej ściany
kościoła. Prosimy o solidarność w ponoszeniu kosztów
remontu.
7. Po Mszy św. prosimy dzieci
po obrazki.
8. Pod koniec wakacji w dniach
24-26 sierpnia odbędzie się
w Heluszu trzydniowy obóz
wypoczynkowy dla dzieci
i młodzieży. Zapisy są w kancelarii parafialnej. W czasie
obozu będzie Piknik dziecięcy.
Opłata dla dzieci ze świetlicy
i KSM wynosi 15 zł, dla innych
chętnych po 80 zł z dojazdem.

9. W dniach 12-25 lipca ks.
Stanisław organizuje obóz
wojkowo-patriotyczno-religijno-sportowy w Łomnej.
Obóz przeznaczony jest dla
młodzieży od 15 roku życia
(3 klasa gimnazjum). Koszt
350 zł. Zapisy do 22 czerwca
w kancelarii parafialnej.
10. W dniach od 26 lipca do
9 sierpnia odbędzie się obóz
filmowy dla dzieci ze szkoły
podstawowej i pierwszej klasy
szkoły gimnazjalnej w Łomnej.
Podczas obozu będą prowadzone zajęcia teatralne i przygotowywanie sceny do bajki pt.
„Kopciuszek”. Obozy są prowadzone przez Duszpasterstwo
Akademickie PWSTE oraz studentów Pedagogiki. Koszt obozu 350 zł. Zapisy do 22 czerwca
w kancelarii parafialnej.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
11. W dzisiejszej gazetce jest
ciekawy artykuł na temat roli
ojca w rodzinie. Zachęcamy do
przeczytania.

Niedziela 17 VI
8:00

+ Bronisława w 18 roczn. śmierci.

9:30

+ Kazimierz Brzuchacz w 19
roczn. śmierci.

11:00

++ Aniela i Stanisław Metyk,
Janusz Kłapa.

12:15

Dziękczynna z prośbą o błogosł.
Boże i opiekę MB dla Zofii i Stanisława w 50 roczn. ślubu.

16:00

45-lecie małżeństwa Marii i Jana
o zdrowie i błogosł. dla nich i
całej Rodziny.

18:00

Za parafian.
Poniedziałek 18 VI

7:00
18:00

Wtorek 19 VI
7:00
18:00
Środa 20 VI
7:00

18:00

w rocznicę ślubu:

Dziękczynna za 42 lata wspólnego życia małżeńskiego Teresy
i Józefa z prośbą o błogosł. Boże
na dalsze lata.
Czwartek 21 VI

7:00
18:00

W 23 urodziny Marcina o Boże
błogosł. i potrzebne łaski.
Piątek 22 VI

7:00

18:00

Dziękczynna w 60 roczn. urodzin
Teresy z prośbą o zdrowie i dalszą
opiekę MB oraz o błogosł. Boże
z okazji Dnia Ojca dla Stanisława
i Mariana.

7:00

++ Anna, Jan, Bronisława,
Andrzej.

18:00

1) W 61 roczn. ślubu Jadwigi
i Michała - Msza dziękczynna
za wszystkie otrzymane łaski
z prośbą o błogosł. Boże i opiekę
Matki Najświętszej.
2) O zdrowie i Boże błogosł.
w 75 roczn. urodzin i opiekę
MB Częstochowskiej dla Mieczysławy.

8:00

+ Wanda.

9:30

+ Wojciech Turoczy w 11 roczn.
śmierci.

11:00

+ O radość wieczną w 2 roczn.
śmierci Kazimiery Culafić.

12:15

+ Janina Papak.

16:00

+ Za śp. Jan w dniu imienin od
Rodziny.

18:00

1) Za parafian.
2) O zdrowie i opiekę MBNP dla
Jana Korzeń; + Janina.

Sobota 23 VI

Polecamy w modlitwach
17.06.89 – Witold i Zofia Ż.
17.06.95 – Tadeusz i Joanna K.
19.06.93 – Krzysztof i Małgorzata B.
19.06.04 – Jacek i Aleksandra T.
19.06.10 – Krzysztof i Liliana C.
20.06.92 – Stanisław i Małgorzata S.
20.06.09 – Piotr i Anna H.
21.06.97 – Arkadiusz i Jolanta B.
21.06.98 – Andrzej i Małgorzata B.
21.06.03 – Bartłomiej i Marta K.
22.06.96 – Mariusz i Iwona R.
22.06.96 – Marian i Jadwiga Ż.
22.06.96 – Tomasz i Monika F.
22.06.02 – Jarosław i Katarzyna K.
22.06.02 – Dariusz i Anna L.

1) + Jerzy od przyjaciół.
2) ++ Jan i Kazimierz w roczn.
śmierci.

23.06.01 – Mariusz i Bożena Cz.
23.06.07 – Dariusz i Katarzyna P.

w rocznicę śmierci:
20.06.82 – Stanisława Puka
20.06.84 – Antoni Plęs
17.06.94 – Irena Szram
20.06.94 – Romuald Hagner
23.06.94 – Wanda Fidler
21.06.98 – Janusz Madejowski
18.06.00 – Olga Nowak
19.06.01 – Wojciech Turoczy
21.06.02 – Józefa Broda
22.06.04 – Władysław Nieckarz
17.06.07 – Jan Włoch
19.06.10 – Maria Libicz

Niedziela 24 VI

