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Czy zdajemy sobie dzisiaj w pełni sprawę z niezastąpionej roli ojca w wychowa-
niu dzieci? Ileż niepokojów przeżywa dziecko zaniedbane przez ojca, ile może wystą-
pić trudności z identyfikacją, a nawet dewiacji – gdy ojca zabraknie albo gdy jest, ale
nie spełnia odpowiedzialnie swej roli. Tak rzadko można dzisiaj zobaczyć ojca bawią-
cego się razem z dziećmi. Razem na spacerze, na wakacjach. Razem w domu, przy sto-
le, 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 na-
prawiać sieci.  Ale  chyba  nie  tylko  tego.  Na  pewno  również posługiwania  się nimi.
Ewangelia wspomina jednak jedynie czynność naprawiania, a niektórzy egzegeci nada-
ją jej znaczenie symboliczne, oznaczające doskonalenie. Być z ojcem, razem z nim
pracować – to doskonalić swe umiejętności. A Jezus, który stanie się wkrótce ich Mi-
strzem, 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 powie-
dzielibyśmy: 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 niezwy-
kłą 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 sy-
nów. Tak jak kiedyś byli z nim razem i razem z nim pracowali, tak teraz razem z Jezu-
sem 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 pełnie-
nie 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
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14:00

niedziela 22 stycznia 2023 – III Zwykła
08:00 Za zm. Teresę i Jana Wolnik, rodziców z obu stron, synową Małgorzatę Wolnik, Eryka

Harnasz i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Za zm. rodziców Marię i Wilhelma Muszalik, Annę i Alfonsa Przybyła, Krystynę i Wal-

demara Zimny, Józefa Wycisk, Anielę i Henryka Rzytki, Maksymiliana Mika, zm. z po-
krewieństwa Muszalik-Przybyła

14:00 Koncert kolęd Chóru Opolienses Puelle Cantantes.
poniedziałek 23 stycznia 2023 – Dzień powszedni

17:00 Za zm. Anielę i Franciszka Jurecki, zm. dzieci zm. z rodzin Jurecki, Gocman, Teodora i
Elżbietę Wycisk oraz zm. z rodzin Wycisk i Benek.

wtorek 24 stycznia 2023 – Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
11:00 Pogrzeb śp. Erny Wycisk.
17:00 Za zm. Edeltraudę Luda w 1. rocznicę śmierci.

środa, czwartek, piątek 25-27 stycznia 2023
nie ma Mszy św.
sobota 28 stycznia 2023 – Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

17:00 (dwujęzyczna) Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze, błogosławieństwo Boże oraz zdrowie dla Mariana Kupka z okazji 50 rocznicy
urodzin.

niedziela 29 stycznia 2023 – IV Zwykła
08:00 ............................................................................................................................................
10:30 W intencji Parafian.

poniedziałek 30 stycznia 2023 – Dzień powszedni
17:00 ............................................................................................................................................

wtorek 31 stycznia 2023 – Św. Jana Bosko, prezbitera
17:00 Za zm. rodziców Marię i Maksymiliana Kołodziejczyk, Genowefę i Jana Nowak, ro-

dzeństwo i zm. z pokrewieństwa Kołodziejczyk-Nowak-Filip.
środa 1 lutego 2023 – Dzień powszedni

07:00 (recytowana) Za zm. ojców, dziadków i zm. z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.

czwartek 2 lutego 2023 – O  P
16:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
17:00 Za zm. Lidię Konieczny w 1. rocznicę śmierci.

piątek 3 lutego 2023 – Dzień powszedni
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

sobota 4 lutego 2023 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańcowych.
17:00 Za zm. brata Henryka Metzner z okazji 50 rocznicy urodzin, zm. rodziców Agnieszkę i

Karola Metzner, Marię i Emanuela Kolodziej, Alfreda Kolodziej i Ks. Józefa Gacka.
niedziela 5 lutego 2023 – V Zwykła

08:00 Za zmarłego Stanisława Knap w rocznicę śmierci.
10:30 Za zm. Hildegardę Gans w 1. rocznicę śmierci.
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Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W święto
Ofiarowania Pańskiego (02.02) zbiórka do puszek na klasztory klauzurowe. W
niedzielę 05.02 kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W
ubiegłą niedzielę na opał zebraliśmy 4 432,10 PLN oraz 1,20 EUR. Po kolę-
dzie do kasy parafialnej wpłynęło 39 470,00 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!”
składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto parafialne i przez mi-
kropłatności na stronie internetowej parafii. Bóg zapłać również za ciągłą po-
moc dla rodziny Uchodźców z Ukrainy przebywających na plebanii.
Dzisiaj o godz. 14:00 w naszej parafii odbędzie się koncert kolęd w wykona-
niu Chóru Żeńskiego Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej Opolienses
Puelle Cantates. Szczegóły na plakacie w Gablotce oraz na profilu Facebook
naszej parafii.
Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu tylko w poniedziałek i
wtorek przez godziny po Mszy św.

Od środy do piątku włącznie nie będzie mnie w parafii. W razie nagłej potrze-
by proszę skorzystać z pomocy duszpasterzy ze Sławikowa albo z parafii św.
Mikołaja w Raciborzu.
W imieniu Babć, Dziadków i ich Wnuków składam serdeczne „Bóg zapłać!”
paniom z parafialnego stowarzyszenia Caritas „Błękitne Anioły” oraz wszyst-
kim, którzy im pomogli za przygotowanie i przeprowadzenie Balu Karnawa-
łowego z okazji dnia Babci i Dziadka.
W przyszłą niedzielę w kościele NSPJ w Raciborzu okazja do wysłuchania
kolejnego koncertu kolęd, tym razem w wykonaniu lokalnych artystów: z pa-
rafii NSPJ, z Pawłowa, Krzyżanowic i Brzezia. Początek o godz. 15:00.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali przystroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W
kolejne piątki prosimy następne rodziny z kolejki .

Zgodnie z wolą Papieża Franciszka dzisiejsza trzecia niedziela Okresu Zwy-
kłego każdego roku ma być przeżywana w Kościele jako Niedziela Słowa
Bożego. Ma ona przypomnieć wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu i
wartości Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku mię-
dzy Słowem Bożym a liturgią.

W piątek 03.02 od godz. 09:00 będę odwiedzał Chorych.

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.


