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Refleksja 

Czy zdajemy sobie dzisiaj w pełni sprawę z niezastąpionej roli ojca  

w wychowaniu dzieci? Ileż niepokojów przeżywa dziecko zaniedbane przez ojca, ile 

może wystąpić trudności z identyfikacją, a nawet dewiacji – gdy ojca zabraknie albo 

gdy jest, ale nie spełnia odpowiedzialnie swej roli. Tak rzadko można dzisiaj zobaczyć 

ojca bawiącego się razem z dziećmi. Razem na spacerze, na wakacjach. Razem  

w domu, przy stole, przy zeszycie. 

Gdy szukałem w dzisiejszej liturgii słowa myśli nawiązujących do ojcostwa, 

mój wzrok zatrzymał się na tym fragmencie Ewangelii, gdzie mowa jest o powołaniu 

dwóch braci: ujrzał... Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym 

Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Pracowali razem. To ojciec nauczył ich 

naprawiać sieci. Ale chyba nie tylko tego. Na pewno również posługiwania się nimi. 

Ewangelia wspomina jednak jedynie czynność naprawiania, a niektórzy egzegeci 

nadają jej znaczenie symboliczne, oznaczające doskonalenie. Być z ojcem, razem  

z nim pracować – to doskonalić swe umiejętności. A Jezus, który stanie się wkrótce 

ich Mistrzem, wezwie ich do doskonalenia siebie samych tak, aby mogli łowić już nie 

ryby, lecz ludzi. Sam Jezus formuje, naprawia i doskonali. Pierwsze seminarium, 

początek tkwi jednak w rodzinie. Kim był Zebedeusz? Rybakiem. Miał własną łódź. 

Dziś powiedzielibyśmy: kuter rybacki, czyli własne przedsiębiorstwo, skoro opłacał 

najemników (por. Mk 1,20). Żoną jego była prawdopodobnie Salome, siostra Maryi, 

Matki Jezusa. Zebedeusz był więc wujkiem Pana Jezusa. Chyba jednak nie tylko 

pokrewieństwo, ale przede wszystkim dobre wychowanie sprawiło, że Jezus darzył 

obu braci szczególnym zaufaniem. Otrzymali przydomek „synów gromu” (Boanerges) 

ze względu na niezwykłą energię, jaka ich cechowała, odziedziczoną zapewne po 

ojcu. Trudno przewidzieć, jak zareagował, gdy obaj synowie natychmiast zostawili 

sieci i poszli za Jezusem. Nie wydaje się jednak, by bronił im pójścia za głosem 

powołania. Imię Zebedeusz oznacza „Bóg dał”. Musiał być szczęśliwym ojcem. Bóg 

mu pobłogosławił i wybrał Jego synów. Tak jak kiedyś byli z nim razem i razem  

z nim pracowali, tak teraz razem z Jezusem zaczęli budować jedność Królestwa 

Bożego. 

O ileż ważniejsze od bycia z ojcem ziemskim jest „bycie” z Ojcem 

Niebieskim! Dopełnieniem wiary w Ojca i jej sprawdzianem jest trwanie w Jego 

obecności i pełnienie Jego woli. Nie pozorne – jak machinalne pchanie wózka przez 

opisanych przeze mnie ojców – lecz świadome, otwierające na przyjęcie pełni 

ojcowskiej miłości i umożliwiające budowanie Królestwa Bożego. 

ks. Tadeusz Czakański 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak 

Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona  

i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i ziemia 

Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział  

w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło 

światło". Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 

królestwo niebieskie". Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch 

braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; 

byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami 

ludzi". Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał 

innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym 

Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast 

zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając  

w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby 

i wszelkie słabości wśród ludu. (Mt 4, 12-23) 
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 23.01;  

7
00

 Za †† rodziców Władysławę i Leonarda Durazińskich, siostrę Barbarę  

dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) w rodzinie Joanny i Krystiana Unsner z okazji 35. 

rocznicy ślubu. 

2) Za † Stefanię Data w kolejną rocznicę śmierci.  

Wtorek – 24.01; wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dra K-ła. 

7
00 Za † siostrę Hildegardę, męża Gintera, †† w rodzinaie Krupa i dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

18
00 Za † Daniela Gróżewskiego w 1. rocznicę śmierci. 

Środa – 25.01; święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła. 

7
00

 Za † Marię Orzeł w 10. rocznicę śmierci. 

17
00

 Za † ojca Franciszka Brodniak. 

Czwartek – 26.01 wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa. 

7
00

 Za †† Piotra i Józefa Gut, rodziców z obu stron i rodzeństwo. 

18
00 Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Annę i Stefana, męża Jana 

Stępniewskiego, braci Stanisława i Józefa, siostrę Leokadię, szwagrów 

Stanisława i Krzysztofa. 

Piątek – 27.01;  

7
00

 Za † syna Henryka Pakul w 1. rocznicę śmierci. 

18
00

 Za † męża Joachima Myśliwiec w 7. rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

Sobota – 28.01; wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i dra K-ła. 

  7
00

 Za † Tadeusza Mareckiego w 30. dzień po śmierci. 

18
00

 Za †† rodziców Halinę i Józefa Kurpas, dziadków Jadwigę i Teofila, Janinę i 

Jana Żmija, †† z rodzin Kurpas, Żmija, Hyla, Bugajski, Stępnik  

i Krotowski. 

Niedziela – 29.01 – IV Zwykła. 

7
00

 Za † Andrzeja Warzecha w 30. dzień po śmierci. 

8
15 Za tragicznie zmarłych: ks. Dziekana Huberta Demczaka, pięć sióstr 

zakonnych, gospodynię Elżbietę Matejczyk, wszystkich pomordowanych  

w styczniu 1945 r. mieszkańców naszej parafii – od Mniejszości Niemieckiej 

9
00

 DPS Anna – W intencji Parafian. 

9
45

 Za † ojca Janusza Kucza w kolejną rocznicę urodzin. 

11
15

 Za † Barbarę Kauf oraz †† z rodzin: Korba, Święcickich, Kauf, Lepich  

i Nawara. 

(po Mszy św. błogosławieństwo rocznych dzieci: Nina Ulińska i Maja Rakoczy. 

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Janiny Strzeleckiej z okazji  

90. rocznicy urodzin. 

 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Przeżywamy dziś Niedzielę Słowa Bożego. Ma ona przypomnieć wszystkim, 

pasterzom i wiernym, o znaczeniu i wartości Pisma Świętego dla życia 

chrześcijańskiego, a także o związku między Słowem Bożym a liturgią.  

 Dziś o godz. 16
00 

zapraszamy na koncert pieśni bożonarodzeniowych  

w wykonaniu: Chóru Brosci Chorus z Brożca, Chóru z parafii św. Mikołaja  

w Krapkowicach i Chóru Mniejszości Niemieckiej Krappitzer Chor. 

 W poniedziałek o godz. 18
00

 Msza św. i spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania 3. roku przygotowania (kl. 8 szkoły podstawowej - grupa 1). 

 W środę o godz. 17
00

 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania 1. roku przygotowania (kl. 6 szkoły podstawowej). 

 W czwartek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie Kręgu biblijnego. 

 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby parafialne. 

Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!   

 Do końca stycznia można jeszcze zapisać się w zakrystii na jubileuszową 

pielgrzymkę do miejsc kultu maryjnego na północy Polski.  

 „Materiały dla rodzin” są dostępne w gazetce na stronie parafialnej. 

 

 

 

 

 

 



 


