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Refleksja 
 

Apostołowie, doświadczeni rybacy, w obliczu zagrożenia ze strony wichru  

i wysokiej fali myśleli o swoim ocaleniu. Mieli blisko Jezusa, który spał  

w tonącej łodzi zmęczony całodzienną pracą. Bezradni, doszli do wniosku, że 

należy Go obudzić, i to w trosce nie o Jego życie, lecz o swoje. On dla nich  

w tej sytuacji nie był wcale taki ważny. Ważne było ich życie. Wyrazili to  

w słowach: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”. Nawet w tej 

sytuacji myśleli o sobie, a nie o Nim. Nie powiedzieli bowiem: Mistrzu, 

toniemy. Ty razem z nami, a my razem z Tobą. Jezus uciszył wicher. Oni ze 

zdumieniem pytali, kim On właściwie jest, skoro wicher i jezioro są mu 

posłuszne. 

Oto klasyczny przykład życia na własnej orbicie, broniącej własnych 

interesów. Jezus chciał im wskazać potrzebę przejścia na Jego orbitę. Potrzebę 

życia nie dla siebie, bo takie życie jest krótkowzroczne i ostatecznie staje się 

życiem bez sensu. Człowiek bowiem nie jest w stanie wyjść poza swoją orbitę 

życia. Jeśli jednak ustawi życie na orbicie Chrystusa, wówczas sam zostanie 

ocalony, a każda godzina przeżyta nie dla siebie, ale dla Chrystusa, będzie 

mieć swój głęboki sens. 

Święty Paweł pyta właśnie o to. On pod Damaszkiem przestawił swe życie  

z orbity „dla siebie”, na orbitę „dla Chrystusa”. Wówczas dostrzegł sens 

wszystkiego, co czyni, i wszystkiego, co go spotyka. Życie dla Chrystusa, 

który za nas umarł i zmartwychwstał, jest fantastyczną lokatą doczesnych 

wysiłków i wszystkiego, co człowiek na ziemi posiada. To jedyna lokata, 

której nie dosięga żaden kryzys. Ona jest w stu procentach pewna. 

Święty Paweł to przeżył i bardzo zależy mu na tym, by i Koryntianie 

dostrzegli sens takiej inwestycji. Życie ma sens, gdy się żyje dla tego, kto nie 

obawia się śmierci, która kasuje wszystko, co człowiek posiada na swoim 

koncie. Jeśli jednak jest to konto Chrystusa, śmierć nie jest w stanie nic 

skasować.                    Ks. Edward Staniek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

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?” 

                                                                                                          Mk 4,35-41 
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Kancelaria parafialna czynna w: Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00

 

Wtorek i Czwartek: 16
00
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30
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 21.06; Najświętszej Maryi Panny Opolskiej. 

7
00

 Za †† żoną Janinę, rodziców Mariannę i Jana Jurczyszynów, teściów 

Reginę i Jerzego Calik oraz dusze w czyśćcu cierpiące.    

18
00

 1) Za † męża Alberta Koszela, †† rodziców, rodzeństwo Koszela, wnuka 

Romana i Annę, Franciszka Jonczyk, dwie żony, szwagrów Huberta  

i Eugeniusza, Adelę Kroker, Edytę Wolny i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Przez wstawiennictwo Matki Bożej Uzdrowienia Chorych za 

wszystkich cierpiących na choroby nowotworowe oraz za †† w ostatnim 

czasie Izabelę i Brygidę.  

Wtorek – 22.06 

7
00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo NMP (…) z okazji  

60. rocznicy ślubu Agnieszki i Helmuta Lohs.  

18
00 1) Za †† rodziców Eryka i Annę Tkocz, Marię Hartman, szwagra 

Wilhelma, †† z pokrewieństwa Tkocz i Wieszala oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Małgorzaty z okazji kolejnej 

rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki 

Bożej w pewnej intencji.   

Środa – 23.06 

7
00

 Za † Danutę Wietrzyk.   

17
00

 Za † męża Włodzimierza Trochimiuk, †† z pokrewieństwa oraz  

o zdrowie w pewnej intencji.     

Czwartek – 24.06; Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

7
00

 Za †† Tadeusza Szuba i rodziców z obu stron.   

18
00 Za †† dziadków Janinę i Jana Żmija, Jadwigę i Teofila, †† rodziców 

Halinę i Józefa Kurpas, †† z rodzin Kurpas, Żmija, Hyla, Stępnik i 

Bugajski i Gazda.  

Piątek – 25.06 

7
00

 Za † ks. Juliusza Olejaka w 60. rocznicę święceń kapłańskich.  

8
00 Zakończenie Roku Szklonego.  

18
00

 Za † ojca Herberta Grabelus w 1. rocznicę śmierci.   

Sobota – 26.06  

  7
00

 1) Za †† rodziców Mariana i Wandę Korzeniowskich, †† z rodziny 

Korzeniowski i Chwalisz oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Gerharda Jelitto w 30. dzień po śmierci.   

18
00

 1) Za † męża Stefana i †† z rodziny. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. urodzin Teresy oraz o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.  

3) Za † męża, ojca i dziadka Mariana Kaisig. 

Niedziela – 27.06 – XIII Zwykła. 

7
00

 Za †† rodziców Erykę i Józefa Kozok, †† z rodzin Kozok, Wolny.  

8
15 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Korneliusa Pierzkała z okazji 

kolejnej rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie  

w rodzinie.    

9
45

 Za † mamę Janinę Kurowską w 1. Rocznicę śmierci.   

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji rocznicy urodzin Urszuli. 

(Błogosławieństwo rocznego dziecka: Cezary Kimmel)  

16
30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.   

17
00

 Za † Piotra Mitek w kolejną rocznicę urodzin.  
 

 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 

 Na nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa zapraszamy dzisiaj  

o godz. 16
30

, w tygodniu po wieczornej Mszy św., a w sobotę o godz. 

17
45

.  

 W piątek o godz. 8
00

 Msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego  

w intencji dzieci i młodzieży, nauczycieli i wychowawców.  

 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Dziś zbiórka na remont organów, a za tydzień zbiórka na 

Wydział Teologiczny w Opolu. Ofiary na ten cel można składać do 

skarbonek znajdujących się przy drzwiach. Za złożone ofiary składamy 

serdeczne Bóg zapłać!   


