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Radość Niedzieli Palmowej różni się od radości Poranka Wiel-
kanocnego. Jest zapowiedzią, tamta zaś pełnią, wypełnieniem me-
sjańskich obietnic. Jest pełna nadziei, tamta – pewności. Posiada
cechy triumfu, tamta jest triumfem. Pełna jeszcze ukrytego lęku i
napięcia, tamta – zwycięska, przepojona wolnością i pokojem. Pro-
wadzi do Jerozolimy, tamta – do Nieba. Między radością procesji z palmami a radością
procesji rezurekcyjnej rozgrywa się dramat, dramat męki Jezusa: passio.

Kiedy ludzie dowiedzieli się, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wzięli gałązki pal-
mowe, wybiegli Mu naprzeciw i wołali: Hosanna! „Błogosławiony Król, który przy-
chodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach”. Te radosne okrzyki
wznosi „całe mnóstwo uczniów”. Są to uczniowie Jezusa. Tłum daje się ogarnąć i po-
rwać tej fali radości. Ale nie wszyscy. Są i tacy, którzy wyrażają swoje niezadowolenie.

Na początku Wielkiego Tygodnia Kościół święci palmy – symbol zwycięstwa. Bo-
tanicy znają wiele gatunków palm. Najbardziej znacząca jest jednak palma daktylowa.
Arabowie nazywają ją królem oazy, „który zanurza swoje stopy w wodzie, a swoją gło-
wę w ogniu nieba”. Żadna wichura nie jest w stanie ani złamać tego wspaniałego drze-
wa, ani wyrwać go z korzeniami, ani ogołocić z liści. Opiera się każdej nawałnicy, cho-
ciażby jej siła zginała ją niemal do samej ziemi. Jest długowieczna – rośnie dwieście, a
nawet trzysta lat. Gałązki palmowe – zawsze zielone – są symbolem głoszącym nadzie-
ję zwycięstwa. „Sprawiedliwy zakwitnie jak palma” (Ps 92,13). W Apokalipsie mę-
czennicy trzymają w rękach palmy, co oznacza, że otrzymują już zapłatę zwycięzców –
wieczną nagrodę (Ap 7,9).

Ojcowie Kościoła tekst z Pieśni nad Pieśniami „Wespnę się na palmę, pochwycę
gałązki jej owocem brzemienne” (Pnp 7,9) odnosili do Chrystusa, który na drzewie
krzyża ofiaruje tęskniącej Oblubienicy – Kościołowi owoce swej zbawczej śmierci. W
tygodniu, który ma nas przygotować poprzez Triduum Paschalne na przyjęcie pełni ra-
dości Zmartwychwstania, powróćmy do postawy uwielbienia Boga – może kiedyś ży-
wej i owocującej dobrymi czynami. Do entuzjazmu. Odkryjmy w sobie na nowo obec-
ność Ducha Świętego, który umacnia naszą wiarę, daje sercu pokój i podtrzymuje za-
pał miłowania braci.
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Przygotowując się do obchodów Świąt Wielkanocnych, największych świąt Chrześcijaństwa,
nie zapomnijmy o naszych duszach! Przygotujmy się do udziału w tych świętych Misteriach
przez modlitwę oraz Sakrament Pokuty i Pojednania. Bardzo zachęcam, żeby uczynić to już
przed rozpoczęciem Świętego Triduum Paschalnego, czyli przed Mszą św. Wieczerzy Pań-
skiej w Wielki Czwartek wieczorem.

Okazja do spowiedzi w Poniedziałek, Wtorek i Środę 16:00-19:00.
We wtorek na godz. 16:00 zapraszam szczególnie uczniów, a na godz.
18:30 młodzież pracującą.
W konfesjonale przez wszystkie trzy dni będzie również do dyspozycji O.
Rafał Kupczak OMI z Kędzierzyna.
W ramach „Nocy Konfesjonałów” będzie też możliwość skorzystania z
Sakramentu Pokuty w kościele Wniebowzięcia NMP (farnym) w Raciborzu
w Wielki Wtorek od 20:00-24:00.

Ś  T  P
W Wielki Czwartek po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Adoracja Najświętszego Sakramentu
w Ciemnicy do godz. 2100 (I część Gorzkich Żali)

W Wielki Piątek wszystkich katolików pomiędzy 14. a 60. rokiem życia obowiązuje POST,
czyli tylko 3 posiłki w ciągu dnia (w tym tylko jeden do syta), bez pokarmów mięsnych.
Po ceremoniach wielkopiątkowych wieczorem Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 2100

(II część Gorzkich Żali)

W Wielką Sobotę Adoracja przy Bożym Grobie wg następującego porządku:

godz. 0800 – Grzegorzowice, numery parzyste.
godz. 0900 – Grzegorzowice, numery nieparzyste.
godz. 1000 – Łubowice, numery parzyste.
godz. 1100 – Łubowice, numery nieparzyste.
godz. 1200 – Ligota Książęca, numery parzyste.
godz. 1300 – Ligota Książęca, numery nieparzyste.
godz. 1400 – Dzieci i Młodzież szkolna.
godz. 1500 – Brzeźnica, numery parzyste.
godz. 1600 – Brzeźnica, numery nieparzyste.
godz. 1700 – Ruch Szensztacki.
godz. 1800 – zakończenie adoracji, próba służby liturgicznej.
godz. 1900 – sprzątanie i przystrajanie kościoła.

Święcenie pokarmów wielkanocnych w Wielką Sobotę o godz. 14:00.

Zachęcam do zachowania tradycyjnej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wielką
Sobotę aż do Wigilii Paschalnej.

Na Wigilię Paschalną o godz. 22:00 proszę przynieść ze sobą świece i modlitewniki. Pas-
chaliki będzie można nabyć jeszcze w czasie Triduum przed liturgią u ministrantów (po 4 zł).

Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w ceremoniach wszystkich
trzech dni Świętego Triduum Paschalnego. Dopiero wtedy bowiem w

pełni będziemy mogli przeżyć radość ze Zmartwychwstania!



Porządek nabożeństw
14.04.2019 – 22.04.2019

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 z procesją z palmami wokół kościoła.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Wielki Poniedziałek 15 kwietnia 2019
06:30 Za zm. Cecylię i Gerarda Mraczny, rodziców z obu stron, Jana Kupka, Joachi-

ma i Jana Hildebrandt, Małgorzatę Wyrtki, Teodora Żymełka i dusze w czyśćcu
cierpiące.

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

rzego Degner, dziadków, Franciszka Badurczyk, 2 żony, 2 synów, zięcia Alfre-
da, Annę Krybus, Zbigniewa Łakomiec, pokrewieństwo Koska-Badurczyk-
Urbisz.

Wielka Środa 17 kwietnia 2019
06:30 Za zm. O. Mikołaja Wallach, rodziców Gertrudę i Józefa, Hildegardę Wallach,

Pawła i Agnieszkę Ploch, zm. z pokrewieństwa, zm. kapłanów, siostry zakonne
i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wielki Czwartek 18 kwietnia 2019
18:00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej w intencji kapłanów.
Wielki Piątek 19 kwietnia 2019
09:00 Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa.
18:00 Ceremonie Wielkopiątkowe.
Wielka Sobota 20 kwietnia 2019
22:00 Wigilia Paschalna w intencji Parafian.
niedziela 21 kwietnia 2019 – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
08:00 Za zm. Jana i Bertę Foltys, Renatę Foltys, Wiktorię Foltys, zm. dzieci, dziad-

ków Foltys-Pietruszka i zm. z pokrewieństwa Foltys-Burdzik.
10:30 Za zm. Pawła i Marię Gali, siostrę zakonną Korsynię, rodziców, rodzeństwo,

zm.  z  rodzin  Gali-Chrubasik, zm. Aleksandra i Marię Lepszy, zm. kapłanów i
siostry zakonne.

14:00 Wielkanocne Nieszpory Chrzcielne.
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCNY 22 kwietnia 2019
08:00 Za zm. Józefa Wycisk, rodziców Elfrydę i Józefa, Annę i Alfonsa Przybyła,

Maksymiliana Mika, Anielę i Henryka Rzytki, Annę i Bernarda Janosz i pokre-
wieństwo Wycisk-Przybyła.

10:30 (dwujęzyczna) W intencji Górników. (Po Mszy św. chrzest Alicji Sandry Kostka)

ŚWIĘTE  TRIDUUM  PASCHALNE



Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii. Ofiary składane przy Bożym Grobie są
przeznaczone na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej. W przyszłą niedzie-
lę kolekta na potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj o godz. 14:00 ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali z kaza-
niem pasyjnym – 6. Bojaźń Boża. W Wielki Piątek o godz. 09:00
Droga Krzyżowa za wszystkich zmarłych polecanych w zaleckach w
czasie Wielkiego Postu.

We wtorek od godz. 09:00 będzie możliwość przyjęcia przedświątecznych
odwiedzin chorych. Osoby, które chciałyby takie odwiedziny przyjąć, a jesz-
cze nie są zapisane, mogą się zgłaszać w zakrystii albo kancelarii parafialnej.
W środę o godz. 09:00 próba przed Pierwszą Komunią św.
Nasz Parafialny Zespół Caritas przygotował ozdoby świąteczne i palmy.
Ofiary złożone z tej okazji zasilą konto naszego Caritas. Dzieci mogą nato-
miast wziąć udział w konkursie ozdób świątecznych MAXI JAJO.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Dawid Schmidt, s. Bronisława z parafii św. Bartłomieja w Łanach
· Sandra Pańczyk, c. Andrzeja z naszej parafii.

(zapowiedź druga)
· Mateusz Joszko, s. Krystiana z parafii św. Józefa Robotnika w

Zawadzie Książęcej
· Dominika Waskin, c. Norberta z naszej parafii.

(zapowiedź pierwsza)
Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek i środę pół godziny po
Mszy św.
Na procesję rezurekcyjną po Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę proszę do
sztandarów osoby wypisane na kartkach wyłożonych na stoliku z tyłu ko-
ścioła. Do baldachimu proszę Panów z Rady Parafialnej.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali nasz kościół w ubiegłą sobotę i przygotowali go na dzisiejszy Dzień
Pański. Bóg zapłać również wszystkim, którzy wzięli udział w generalnym
sprzątaniu kościoła. Za tydzień w Wielką Sobotę (20.04.2019, godz. 19:00)
Krybus, Jeleń, Wolnik, Kołodziej, Świerczek i Krybus a w piątek za 2 tygo-
dnie (26.04. 2019, godz. 18:45) Ficoń, Ploch, Walach, Bulenda, Mika i Wala.

Motocykliści zapraszają na Rynek Raciborski i poświęcenie pokarmów w
Wielką Sobotę o godz. 11:00 – z ciepłą zupą dla potrzebujących.

W zakrystii i przedsionku można nabywać paschaliki na Wigilię Paschalną.

Informacje duszpasterskie
14.04.2019 – 21.04.2019

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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