
      Twelfth Sunday in Ordinary Time - Father’s Day - June 19, 2016 

Father’s Role in a Christian Family 

Fathers are very important in society. Without them and mothers, society cannot function. All fathers 

must take the leadership role in the family although this is not the case in many families, including 

Christian ones. God put them in charge and the mothers are their executive officer (second in command). 

The best thing to do is for the mother to pray and humbly encourage her husband to take the leadership 

role if he is not. A good way for her to do this is ask him to pray and read the Bible with her. Once he is 

comfortable doing that he can have family devotions as he is commanded to:  "And these words which I 

commanded you today shall be on your heart, and you shall repeat them to your sons, and shall speak of 

them when you sit in your house, and when you walk in the way, and when you lie down, and when you 

rise up." (Deuteronomy 6.6-7)  

The father's responsibility is to support the family as head. He should fulfill his responsibilities to keep 

the family functioning in a positive manner. A father should protect his family by providing proper food, 

clothes and shelter. As the Scripture teaches: "By the sweat of your brow you will eat your food until you 

return to the ground" (Genesis 3:19).  

A father and husband should respect his wife. A husband will gain respect from his wife and from society 

if he is a good and responsible father. A father who cannot take care of his wife and children will be 

considered a failure not only in society but according to the Scriptures. The first teacher in the eyes of a 

child is his father. He should teach his children what is right and what is wrong. A father should be strict, 

as well as a trusted friend to his children.  

20/20 Winner June 19:  Dannis Bonnany   

Collection from Last Weekend June 11/12, 2016: $ 1,299.  For Diocesan Assessment $ 218. Thank you 

for your generosity! 

Please pray for health of the sick: Bette Kuretich, Gloria Bednar, Kristyna Kalwa, Barbara Tyburska, 

Jeffrey Leonard and Grace Murdock. 

Mass Schedule: 

Sat June 18th 5:00 PM + Michael Bindas req. The Bindas Family 

Sun June 19th 9:00 AM For God’s Blessing’s for Bevacqua Family 

10:30 AM + Jan & Julia Moczuga, zam. Halina; 2)  + Halina Brzozowska, zam. Iwona & Krzysztof 

Kaczynski 

Mon June 20th NO MASS 

Tues. June 21st 7:30 AM + Jeff Sacuk 

Wed. June 22nd 7:30 AM +  May & James Cerchione  & +  Ann & Joseph Kufta 

Thurs. June 23rd 7:30 AM For Health of James Closs req. Kelly Family 

Fri. June 24th 7:30 AM + Janina Lipczuk 

Sat. June 25th 5:00 PM + Francis Figiel  

Sunday 26th 9:00 AM + Marion Derrico req. Slovak Catholic Sokols Assembly 

                       10:30 AM + Janina & Julianna Lapczuk, zam. Michael Lipczuk 

      



 Dwunasta Niedziela Zwykła -  Dzień Ojca – 19 czerwca, 2016 
 

Rola ojca w rodzinie  

Od czasu przyjęcia chrztu w 966 roku rodzina stała się najważniejszą jednostką w społeczeństwie. 

Zgodnie z wiarą chrześcijańską o powstaniu rodziny mówimy w momencie zawarcia małżeństwa 

przez kobietę i mężczyznę. Tradycyjnie mężczyzna był traktowany jako żywiciel rodziny i poprzez 

zdolność finansową określano też jego męskość. Tradycyjne ojcostwo w zasadzie już nie istnieje.  

 

Współczesna rodzina wydaje się być odwrotnością rodziny tradycyjnej. Ojciec nie posiada 

nadanego z góry autorytetu. Musi go zdobyć poprzez okazywaną miłość i odpowiedzialne 

zachowanie. W utrzymaniu rodziny wspiera mężczyznę kobieta, która także podejmuje pracę 

zawodową, natomiast mężczyzna wspomaga kobietę w obowiązkach domowych. Już nie tylko 

matka odpowiada za wychowanie potomstwa. Teraz także mężczyzna oddziałuje na dzieci.  

Nie sztuka zostać ojcem, ale ważne jest aby nim być.  Bycie ojcem oznacza wzięcie 

odpowiedzialności za jego wychowanie. To troska nie tylko o warunki materialne, ale przede 

wszystkim o kształtowanie dziecka na różnych poziomach człowieczeństwa, to przygotowanie go 

do pełnienia konkretnych funkcji społecznych, umiejętności służby, pracy i odpowiedzialności za 

innych.  

Rola ojca w rodzinie jest z wielu względów najważniejsza, gdyż to pod kuratelą ojca, rodzina ma 

czuć się bezpieczna i prowadzona niczym stado przez pasterza. On swymi ramionami, niczym 

dwoma klamrami, winien spinać i ochraniać tych, za których bierze odpowiedzialność przed 

Bogiem. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg umieścił mężczyznę w ogrodzie Eden, aby go 

uprawiał i strzegł („strzec” oznacza chronić, doglądać, opiekować się, zachowywać; Rdz 2,15). 

To zadanie jest nakreślone w Biblii bardzo wyraźnie, tymczasem widzimy dziś ucieczkę wielu 

mężczyzn, jako mężów i ojców, od tego zadania.  

 

Ojciec w Izraelu to ten, który wprowadzał syna w świat spotkania z Bogiem w Księgach Świętej 

Tory i w praktykach religijnych. To ojciec prowadził do Jerozolimy na święta izraelskie, to on 

przewodniczył modlitwom i obrzędom kultu, był więc swoistym kapłanem rodziny. Zły ojciec 

rzadko ma dobrego syna. 

Módlmy się dziś za wszystkich ojców, aby na nowo odkryli ich odpowiedzialne powołanie w 
rodzinie, w którym nie można zapomnieć, że od przykładu ich życia i postępowania, od ich 
świadectwa, zależy w znacznej mierze relacja dziecka do Boga, jako Ojca, do świata i drugiego 
człowieka. Dlatego partnerka mężczyzny powinna go wspierać w wypełnianiu przez niego ważnej roli w 

rodzinie.  

 

Pierwsze Soboty Miesiąca  W maju rozpoczęliśmy specjalne nabożeństwo do Matki Bożej w ciągu 

pierwszych sobót miesiąca.  2 lipca będzie to juz trzeci miesiąc.  Msza Świeta do Matki  Najświętszej i 

specjalne modlitwy z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i okazją do spowiedzi rozpoczną sie o 

godz. 6-tej wieczorem.  Serdecznie zapraszamy. 

 

Taca z ostatniego weekendu:  11/12 czerwca:  $ 1,299.   Na podatek dla Diecezji:  $ 218. Dziękujemy za 

hojność! 

20/20 Wygrana 19 czerwca:  Dannis Bonany 

Nabożeństwa Czerwcowe  Litania do Serca Pana Jezusa jest śpiewana w każdą niedzielę czerwca przed 

polską Mszą Świętą, czyli o 10:10 AM. Zapraszamy. 

 


