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„Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania
Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkie-

go i uznaję to za śmieci, bylebym tylko pozyskał Chrystusa”.

Jeden z największych poetów epoki Cezara Augusta, Owidiusz, był
współczesny Jezusowi. Pochodzący z doliny Apeninów piewca miłości jest
autorem Sztuki kochania, która w 1564 roku trafiła do indeksu ksiąg zakaza-
nych przez Kościół. To jednak nie przeszkodziło wielu chrześcijańskim filo-
zofom odwoływać się do zasady, którą postawił Owidiusz: „Nie można ko-
chać tego, czego się nie poznało”.

Poznanie  Boga  jest  Jego  darem.  Jest  łaską.  Owszem,  Bóg  wszystkim  tej
łaski  pragnie  udzielić,  nie  wszyscy  jednak  są na  nią otwarci.  Gdy  Paweł to
zrozumiał, ludzkie usiłowania i pomysły na to, jak zmierzać do Boga, uznał
za śmieci. Szczerze? Posłużył się nawet gorszym słowem, które wskazuje na
gnój, fekalia i ekskrementy. Bo apostoł narodów nie zawsze sięgał po wysu-
blimowany język.

Język Pawła jest dosadny wtedy, gdy bardzo mu zależy na podkreśleniu
jakiejś myśli. W tym wypadku chodzi o prawdę, że poznanie Chrystusa pro-
wadzi do poznania oblicza Ojca. Co więcej, sam Ojciec objawia swoje dzia-
łanie w Jezusie.

Brat Pierre-Marie Delfieux, założyciel Monastycznych Wspólnot Jerozo-
limskich, który dwa lata życia spędził na Saharze, gdzie usłyszał Boże we-
zwanie, by „być mnichem w mieście”, pisał: „By nauczyć się kochać, bądź
przejrzysty. Pozwól się poznać i staraj się poznawać. Poznanie z konieczno-
ści prowadzi do miłości. Poprzez otwartość twego serca, twego działania i
twego myślenia najlepiej nauczysz się dostosowywać do braci i udaremniać
zasadzki Złego: nie pozwól się oszukiwać szatanowi. Bądź świadom jego za-
miarów. Kto postępuje w prawdzie, zbliża się do światła” (Jeruzalem. Księga
życia, 9). Bo nie można kochać tego, czego się nie poznało.



Dane osobowe w naszej parafii cz. 2
Odnośnie przetwarzania danych osobowych w naszej parafii, o
których pisałem w ubiegłym tygodniu, pozostaje jeszcze kwestia
zapowiedzi przedślubnych oraz danych przechowywanych w kar-
totece parafialnej i księgach parafialnych.

Zapowiedzi przedślubne są wygłaszane, umieszczane w gablotce para-
fialnej i publikowane w gazetce parafialnej. Obejmują imię, nazwisko, imię
ojca oraz nazwę parafii, z której pochodzą narzeczeni. Te dane są publikowa-
ne na podstawie prawa kościelnego i nie jest potrzebna na to osobna zgoda.
Taka zgoda (pisemna) jest jednak już potrzebna w razie publikowania tych
danych w Internecie, gdyż dostęp do nich mają nie tylko zainteresowani pa-
rafianie. Dlatego w internetowej wersji gazetki dane narzeczonych są zaczer-
niane lub usuwane.

Dane, które mogą być przechowywane w kartotece parafialnej to imiona
i nazwiska, data i miejsce urodzenia, data chrztu, płeć, miejsce zamieszkania,
nr telefonu, adres e-mail, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania rodzi-
ców chrzestnych, informacje o bierzmowaniu, małżeństwie, przyjętych wyż-
szych święceniach lub o złożonej uroczystej profesji zakonnej, nazwiska i
imiona rodziców, ich wiek, wyznanie, zawód. W przypadku osób zawierają-
cych związek małżeński w naszej parafii dodatkowo są to również seria i nu-
mer dowodu osobistego a sporadycznie nr PESEL – te dwie ostatnie dane są
szczególnie chronione (są szyfrowane i dostęp do nich jest tylko po podaniu
hasła). Nasza aktualna kartoteka parafialna istnieje tylko w wersji elektro-
nicznej i nie jest udostępniana podmiotom trzecim. Okres przechowywania
danych w kartotece głównej to czas w jakim ktoś pozostaje parafianinem, al-
bo ma jakieś związki z parafią (np. dane narzeczonych z innych parafii, któ-
rych zapowiedzi zostały wygłoszone u nas). Dane osób, które już nie są para-
fianami (np. wyprowadziły się do innej parafii) są przesuwane do kartoteki
archiwalnej. Dane te mogą zostać usunięte na prośbę zainteresowanej osoby.

Osobno, w księgach metrykalnych i kancelaryjnych, są przechowywane
dane o przyjętych sakramentach i sakramentaliach (chrztu, I-Komunii św.,
bierzmowania, namaszczenia chorych, małżeństwa, zapowiedzi przedślub-
nych, zmarłych i wystąpień z kościoła). Dane te są przechowywane w księ-
gach przez okres odpowiednio: Chrzty – 100 lat, małżeństwa 60 lat, inne
księgi 50 lat. Po tym okresie księgi trafiają do archiwum, w którym są prze-
chowywane do celów naukowych i statystycznych.

Dostęp do danych zawartych w księgach do celów badawczych i staty-
stycznych jest udzielany na podstawie osobnego zezwolenia. Dostęp do da-
nych archiwalnych realizuje zasadniczo Archiwum Diecezjalne, ul. kard. Ko-
minka 1a, 45-032 Opole, tel. 77 441 28 20, e-mail: archiwum@diecezja.opo-
le.pl.
W razie dalszych pytań lub wątpliwości zapraszam do kancelarii parafialnej.



Porządek nabożeństw
07.04.2019 – 16.04.2019

niedziela 7 kwietnia 2019 – V Wielkiego Postu
08:00 Za zm. syna Andrzeja Pol, Feliksa Waniek, żonę Martę, rodzeństwo, Augusta

i Katarzynę Pol, Hildegardę i Stanisława Masarczyk i dusze w czyśćcu cier-
piące.

10:30 (dwujęzyczna) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Sylwii i Krystiana Kitel z okazji 40. rocznicy urodzin.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 8 kwietnia 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Franciszka i Helenę Szczuka, syna Eugeniusza, rodziców Albertynę i

Emanuela Krettek, syna Jerzego, żonę Hildegardę, córkę Marię Przybyła, po-
krewieństwo Szczuka-Krettek i zm. kapłanów.

wtorek 9 kwietnia 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jerzego Wałach, rodziców Franciszka Wałach i dwie żony, Franciszka

i Emilię Krybus, zm. Annę Wychowaniec i za zm. z pokrewieństwa.
środa 10 kwietnia 2019 – Dzień powszedni
06:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za zdrowie i otrzymane łaski, z

prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodziny Bara oraz dla pokrewieństwa z
obu stron.

czwartek 11 kwietnia 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Annę i Leona Konieczny, córkę Renatę, Elżbietę Konieczny, Gertrudę

i Ernesta Wowrek, Elżbietę Szmid, dziadków z rodzin Konieczny-Kiszka-
Zgaślik i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 12 kwietnia 2019 – Dzień powszedni
16:30 Pierwsza Spowiedź dzieci pierwszokomunijnych.
17:15 Droga Krzyżowa prowadzona przez dzieci I-Komunijne i III kl. Gimnazjum.
18:00 (szkolna) Za zm. Andrzeja Świątkowskiego w 4. rocznicę śmierci oraz z oka-

zji urodzin.
sobota 13 kwietnia 2019 – Dzień powszedni
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

zdrowie  i  błogosławieństwo  Boże  dla  Beaty  i  Edyty  Reichel  z  okazji  40.
rocznicy urodzin. Po Mszy św. Chrzest: Nicolas Eryk Cięcinka. (ks. Rzega)

18:00 Za zm. Henryka Janik w 3. rocznicę śmierci, oraz zm. za żonę Różę.
niedziela 14 kwietnia 2019 – Palmowa, czyli Męki Pańskiej
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Franciszka Badurczyk, 2 żony, 2 synów, Annę Kribus,

Gertrudę i Amanda Fiegler, siostrę Marię, Jadwigę i Jana Bucki, Huberta
Affa, Alfreda Kalabis, starzyków z obu stron, zm. pokrewieństwo i dusze w
czyśćcu cierpiące.

10:30 W intencji Parafian.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.



Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę na potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj o godz. 14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – 5. Poboż-
ność. W piątek o godz. 17:15 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmar-
łych prowadzona przez dzieci pierwszokomunijne i III kl. Gimnazjum.

W środę i czwartek o godz. 09:00 próby przed Pierwszą Komunią św. W
piątek o godz. 16:30 pierwsza Spowiedź dzieci pierwszokomunijnych.

W piątek po Mszy św. szkolnej i Drodze Krzyżowej spotkanie forma-
cyjne przed bierzmowaniem dla uczniów III kl. Gimnazjum.

W sobotę o godz. 12:00 wiosenne generalne sprzątanie kościoła. Zapra-
szam również wszystkich, którzy chcą pomóc w tym sprzątaniu.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Adrian Ficoń, s. Norberta z naszej parafii
· Daniela Josek, c. Bernarda z parafii Wszystkich Świętych w No-

wym Browieńcu. (zapowiedź druga)
· Dawid Schmidt, s. Bronisława z parafii św. Bartłomieja w Łanach
· Sandra Pańczyk, c. Andrzeja z naszej parafii. (zapowiedź pierwsza)

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie oprócz piątku pół
godziny po Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam też serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy
posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy
Dzień Pański. Za tydzień, wyjątkowo w sobotę (13.04. 2019, godz. 12:00)
Krzosok, Badurczyk, Lepiorz, Kolodziej, Cybulski i z Ligoty Książęcej: Ha-
łas. W piątek za 2 tygodnie (19.04.2019, godz. 18:45) Krybus, Jeleń, Wolnik,
Kołodziej, Świerczek i Krybus.

Nasz Parafialny Zespół Caritas przygotował ozdoby świąteczne i palmy na
niedzielę palmową. Można się w nie zaopatrzyć dzisiaj, w piątek i w przyszłą
niedzielę. Ofiary złożone z tej okazji zasilą konto naszego Caritas. Dzieci
mogą natomiast wziąć udział w konkursie ozdób świątecznych MAXI JAJO.

Informacje duszpasterskie
07.04.2019 – 14.04.2019

Wielki poniedziałek 15 kwietnia 2019
06:30 Za zm. Cecylię i Gerarda Mraczny, rodziców z obu stron, Jana Kupka, Joachima i

Jana Hildebrandt, Małgorzatę Wyrtki, Teodora Żymełka i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.

Wielki wtorek 16 kwietnia 2019
18:00 Za zm. Jerzego Koska, rodziców Antoniego i Bronisławę, brata Reinholda, Jerze-

go Degner, dziadków, Franciszka Badurczyk, 2 żony, 2 synów, zięcia Alfreda, An-
nę Krybus, Zbigniewa Łakomiec, pokrewieństwo Koska-Badurczyk-Urbisz.

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