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METANOIA
W kalendarzu liturgicznym jest osobne święto Przemienienia Pań-

skiego. Przypada 6 sierpnia. Zrozumiałe, że wtedy czyta się podczas
Mszy świętej opis wydarzenia na górze Tabor. Ale dlaczego fragment
Ewangelii opowiadający o Przemienieniu Jezusa jest czytany w drugą
niedzielę Wielkiego Postu?

Najprostsza odpowiedź brzmi: ponieważ Wielki Post to czas szczególnej prze-
miany człowieka. To dni „metanoi”, radykalnej zmiany sposobu myślenia, przemia-
ny ludzkiego serca. Jaka jest istota tego przemieniania?

Po pierwsze - wiara, która nie stawia żadnych ograniczeń. Wiara na wzór i na
miarę Abrahama. „Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką zasługę”. Tę sa-
mą zasadę Bóg stosuje do każdego człowieka, który zdobędzie się na odwagę i cał-
kowicie uwierzy. Z każdym zawiera przymierze. Abram otrzymał obietnicę „kraju
od Rzeki Egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat”. Chrześcijanin otrzymuje jeszcze
większą obietnicę - królestwa Bożego. Cóż większego może obiecać Bóg?

W pierwotnym Kościele czas przed Wielkanocą był dla katechumenów szczegól-
nie intensywnym przygotowaniem do przyjęcia sakramentu chrztu. Pierwszy sakra-
ment otrzymywali w czasie liturgii Wigilii Paschalnej. Dokonywało się w nich we-
wnętrzne przemienienie. Jednym z zewnętrznych znaków tego przemienienia była
biała szata, którą otrzymywali. Znak białej szaty pojawia się także w czasie Prze-
mienienia Jezusa: „Jego odzienie stało się lśniąco białe”.

Biel kojarzy się z czystością i z niewinnością. Chrzest obmywa człowieka. Gła-
dzi grzech pierworodny, a jeśli przyjmuje go człowiek dorosły, także wszystkie inne
grzechy, które do momentu chrztu popełnił. Chrzest jest przemienieniem człowieka.
Początkiem wielkiego procesu przemienienia, który trwa przez wszystkie następne
dni.

Podczas chrztu człowiek otrzymuje misję do wypełnienia. Jego zadaniem jest da-
wanie świadectwa. Na górze Tabor Bóg Ojciec dał świadectwo o swoim Synu. Apo-
stołowie, którzy uczestniczyli w wydarzeniu, długo zachowywali milczenie i niko-
mu o niczym nie mówili. Przyszła jednak pora, że zaczęli dawać świadectwo nie tyl-
ko o Przemienieniu Pańskim, ale przede wszystkim o śmierci i zmartwychwstaniu
Chrystusa. Nieśli innym szansę przemienienia. Czy i my ją niesiemy?



Droga Krzyżowa. Historia nabożeństwa.

„Jeżeli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23)

Już pierwsi chrześcijanie otaczali głęboką czcią miejsca
związane z Męką Pana Jezusa. Szczególnym szacunkiem

darzyli Grób Pański i Golgotę. W czasie wypraw krzyżowych (XI-
XIII wiek) miejsca Męki Pańskiej zostały odkryte przez Europejczy-
ków. Dwa posługujące ludziom zakony - franciszkanów i dominika-
nów – zaczęły wówczas organizować tzw. nabożeństwa upadków Je-
zusa. W XIII wieku franciszkanie przejęli opiekę nad sanktuariami je-
rozolimskimi, rozpowszechniając kult „dróg”, czyli przejścia Chry-
stusa z pretorium Piłata, gdzie zapadł wyrok na Jezusa, aż na Golgotę
- miejsce ukrzyżowania. Z połączenia tych dwóch nabożeństw po-
wstały stacje Drogi Krzyżowej. Nazwę wprowadził w 1458 r. Wil-
liam Wey, jeden z pielgrzymów do Ziemi Świętej.

Droga Krzyżowa powstała więc z pragnienia kroczenia śladami
Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo to ukazuje w 14 stacjach ostatnie go-
dziny życia Zbawiciela na ziemi. Początkowo liczba stacji nie była do
końca ustalona, w obecnej postaci została ukształtowana dopiero w
XVIII wieku. Spośród stacji Drogi Krzyżowej tylko dziewięć (I, II, V,
VIII, X-XIV) ma jednoznaczne odzwierciedlenie w Biblii, pozostałe
pięć (III, IV, VI, VII, IX) opiera się na przekazach apokryficznych i
tradycji Kościoła.

Pielgrzymi, którzy w wiekach średnich odwiedzali Ziemię Świętą,
po powrocie do swoich domów starali się stworzyć namiastkę miejsc
związanych z Męką Zbawiciela. Począwszy od XV wieku w całej Eu-
ropie wznoszono budowle przypominające te jerozolimskie, zwane
kalwariami. Pierwsza z nich powstała w XV wieku w Hiszpanii. W
Polsce najbardziej znana jest Kalwaria Zebrzydowska. Najbliżej nas
usytuowana jest Kalwaria na Górze św. Anny.

Czerpiąc z tradycji dawnych chrześcijan, warto docenić nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej i krocząc z Jezusem na Golgotę, ożywiać swo-
ją wiarę i kształtować postawę wdzięczności za to, co dla nas zrobił.
Udział w Drodze Krzyżowej może być również okazją do zastano-
wienia się nad własnym postępowaniem w życiu i impulsem do doko-
nywania w nim zmian na lepsze. B.W.



Porządek nabożeństw
17.03.2019 – 26.03.2019

niedziela 17 marca 2019 – II Wielkiego Postu – „Ad Gentes”
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Gertrudę Borzigursky, rodziców Rudolfa i Marię Borzi-

gursky, siostry Annę, Marię i Jadwigę, brata Henryka, zm. z rodzin Borzigursky
-Mucha-Marek-Depta-Lachowski, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. Eryka Machnik w 1. rocznicę śmierci.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 18 marca 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Gertrudę i Józefa Wallach, zm. dzieci Hildegardę, O. Mikołaja, Agniesz-

kę i Pawła Ploch, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 19 marca 2019 – ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP
17:00 W intencji Rzemieślników naszej parafii.
środa 20 marca 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Elżbietę i Jana Kryworuka, Franciszka Matusz, pokrewieństwo z 4 stron

oraz za zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
czwartek 21 marca 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Otylię i Karola Walach, syna Józefa, Aleksję i Antoniego

Krettek, zm. kapłanów i siostry zakonne oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 22 marca 2019 – Dzień powszedni
16:30 (szkolna) Za zm. Jadwigę i Wilhelma Lankocz, synów Jana i Gerarda, zm.

dziadków, Maję i Emanuela Kłosek, zm. dzieci, Alfonsa Kałuża, Katarzynę
Lankocz, Henryka Wyrtki, jego rodziców i zm. z pokrewieństwa.

17:00 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
sobota 23 marca 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Kazimierza Bajerskiego, Ewę i Michała Bajerskich, Władysława Do-

bosz, Józefę Kołacińską, Rene Marchuta oraz zm. z rodzin Bajerski-Dobosz-
Kościółek.

niedziela 24 marca 2019 – III Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Józefa Jaskóła, rodziców Gertrudę i Wilhelma, córkę Annę, synów Hu-

berta i Jerzego, Piotra Chytrek, Franciszka Leśniok, żony Annę i Jadwigę oraz
za zm. kapłanów.

10:30 (dwujęzyczna) Za zm. Jadwigę Marek, męża, synów, synowe, Zygmunta Oko-
niewski, żony, syna i wnuka, Annę Kuźnik, dziadków z 4 stron, zm. dzieci, zm.
kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 25 marca 2019 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
17:00 W intencji rolników o błogosławieństwo Boże na rozpoczęcie prac polowych.
wtorek 26 marca 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Józefa i Martę Kupka, synów Jana, Ryszarda i Józefa, córki

Helenę Dorotę i Lidię, synową Felicję, 2 zięciów, Henryka i Jadwigę Mraczny,
syna Gerarda, dziadków, rodzeństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.



Dzisiaj kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków kościel-
nych, a po Mszach św. zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy «Ad Gentes». W
przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii i pierwsza w tym roku zbiórka kwartalna
na remonty i inwestycje w naszej parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!”
W dzisiejszą niedzielę przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami,
tzw. Niedziela Ad Gentes. Przeżywać ją będziemy pod hasłem: «Misjonarze mocą Du-
cha Świętego».

Dzisiaj o godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym – 2. Rozum i umiejętność. W piątek o godz. 17:00 zapraszam na
nabożeństwo Drogi Krzyżowej z zaleckami za zmarłych.
UWAGA: Zmiana godzin Drogi Krzyżowej i Mszy św. w piątek!

W piątek po Mszy św. szkolnej i Drodze Krzyżowej spotkanie formacyjne przed
bierzmowaniem dla uczniów III kl. Gimnazjum.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Tomasz Krettek, s. Brunona i Lidii, z naszej parafii
· Aleksandra Antczak, c. Dariusza i Małgorzaty, również z naszej parafii.
oraz (zapowiedź druga)
· Mateusz Depta, s. Józefa i Barbary, z naszej parafii
· Justyna Lichwa, c. Stanisława i Bożeny, z parafii Podwyższenia Krzyża

Świętego w Bogdanowicach. (zapowiedź druga)

Okres Wielkiego Postu obfituje w naszym Kościele lokalnym w oferty różnego rodzaju
dni skupienia, rekolekcji i wykładów. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wielkopostne dni
skupienia w Klasztorze „Annuntiata” – 17.03 (kobiety) i 31.03 (mężczyźni); Rekolekcje

dla rolników i ogrodników (mężczyzna) w DDF w Raciborzu-Miedoni – 19-21.03; Dzień Otwar-
tych Drzwi w szkołach diecezjalnych w Nysie – 23.03;  Wieczór Uwielbienia w Kościele NSPJ w
Raciborzu – 24.03; Rekolekcje dla małżonków w Nysie – 22-24.03; Wiosenne Spotkanie Bractwa
św. Józefa w Parafii Krzyża Świętego w Raciborzu-Studziennej – 28.03; Rekolekcje powołaniowe
w Seminarium w Opolu – 29-31.03; Ekstremalna Droga Krzyżowa Racibórz-Góra św. Anny – 5.04;
Remont małżeński w klasztorze „Annuntiata” – 5-7.04; Spotkanie modlitewne Biskupa Opolskiego
z małżonkami w kryzysie w Katedrze opolskiej – 7.04; Spotkanie modlitewne Biskupa Opolskiego
z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych w Katedrze opolskiej – 14.04. Bliższe infor-
macje na plakatach w gablotce oraz na naszej stronie internetowej www.parafia.lubowice.eu

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie oprócz piątku pół godzi-
ny po Mszy św.

W imieniu nas wszystkich składam też serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprząta-
li nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień Pański. W przy-
szły piątek (22.03.2019, godz. 17:45) Basista, Domino, Karpisz, Kschuk, Piskalla i
Wallach, a w piątek za 2 tygodnie (29.03. 2019, godz. 17:45) Wallach, Wallach, Pater,
Dziadzia, Przybyła i Pater.

W imieniu nas wszystkich chciałbym serdecznie podziękować Panu Kałuży za napra-
wienie dachu kościoła po wichurze oraz Strażakom z Raciborza, którzy udostępnili
drabinę, Panom Kołodziejowi i Szuli za wykonanie instalacji elektrycznej w remonto-
wanej części probostwa oraz Panu Jaśkowskiemu za wydrukowanie książeczek z Dro-
gą Krzyżową i notesów dla Caritasu.

Informacje duszpasterskie
17.03.2019 – 24.03.2019
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