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„Jezus prawdziwie zmartwychwstał.
On jest Żyjącym. Jemu się powierzamy
i wiemy, że znajdujemy się
na właściwej drodze.
Razem z Tomaszem
wkładamy nasze ręce
w przebity bok Jezusa i wyznajemy:
Pan mój i Bóg mój!”

[Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. II, s. 294]

POŚRÓD WIELU DRÓG, KTÓRYMI KROCZY CZŁOWIEK,
DOSTRZEC MOŻEMY ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ PANA…
NA CZAS TYCH ŚWIĄT, ŻYCZĘ RADOŚCI
SPOTKANIA ZMARTWYCHWSTAŁEGO CHRYSTUSA,
KTÓRY PRZYCHODZI DO NAS
W PASCHALNYM MISTERIUM
W OSOBACH NASZYCH BLISKICH
PRZY ŚWIĄTECZNYM STOLE
ORAZ W DRUGIM CZŁOWIEKU
MIJANYM GDZIEŚ NA ULICY...
NIECH TEMU SPOTKANIU TOWARZYSZY
UŚMIECH NA TWARZY, RADOŚĆ I POKÓJ SERCA
ORAZ NADZIEJA ZMARTWYCHWSTANIA

Ks. Proboszcz



ZMARTWYCHWSTANIE

 Zmartwychwstanie Jezusa jest fak-
tem. Faktem wobec którego można przy-
jąć bardzo różne postawy.
 Można przede wszystkim udawać, że
nigdy nie miał miejsca. Ludzie są dobrzy
w  udawaniu,  że  pewne  fakty  nie  miały
miejsca. Myślą, że jak będą wobec niektó-
rych wydarzeń okazywać obojętność, że
nie będą o nich mówić i myśleć, to te fak-
ty przestaną istnieć. Całkiem sporo ludzi
na świecie myśli, że historia jest zbiorem faktów dla nich wygodnych i że
mogą ją dowolnie kształtować. Tak postąpili owi faryzeusze, którzy rzym-
skim strażnikom grobu Chrystusa dali pieniądze i kazali rozpowiadać, że
ktoś wykradł ciało Jezusa. I w pewnym sensie odnieśli sukces. Bo nie brak
i dziś, dwa tysiące lat później ludzi, którzy nie przyjmują faktu zmar-
twychwstania do wiadomości.
 Można też na zmartwychwstanie zareagować tak, jak to zrobiła w
pierwszej chwili Maria Magdalena. Odkryć, że coś się stało, ale zamiast
stwierdzić, co naprawdę zaszło, od razu zinterpretować po swojemu i bie-
gając wokół budzić niepokój różnych ludzi. Maria Magdalena zareagowa-
ła tak bardzo po ludzku, przyziemnie, bez odniesienia do wiary. Nie ma
ciała Jezusa? To znaczy, że ktoś je zabrał, przeniósł, schował. Na szczęście
dla niej, Maria Magdalena nie zatrzymała się na tym poziomie.
 Można też wobec zmartwychwstania postąpić tak, jak ów drugi
uczeń, który razem z Piotrem biegł do grobu. Można się zaciekawić i biec,
aby się czegoś dowiedzieć, ale w bliskości zmartwychwstania nagle się za-
trzymać, jakby tuż przed metą. Można nawet zajrzeć, zobaczyć i... czekać
co zrobią, co powiedzą inni. Znów bez odniesienia do wiary. Znów przy-
ziemnie.
 Można  wreszcie  postąpić tak,  jak  postąpił Piotr.  Spokojnie,  ale  też z
odwagą nie  tylko  przybiec  do  pustego  grobu,  nie  tylko  zajrzeć do  niego
nie przekraczając progu, ale również wejść i przekonać się osobiście, że to,
co zapowiadał wielokrotnie Jezus i Pismo święte właśnie nastąpiło.
 Nie  ma  Go  tu.  Zmartwychwstał.  Ale  żeby  w  to  uwierzyć,  trzeba  nie
tylko zajrzeć, trzeba osobiście wejść do grobu. Tak, jak ów drugi uczeń to-
warzyszący Piotrowi, który uwierzył dopiero, gdy wszedł do grobu.



Porządek nabożeństw
21.04.2019 – 30.04.2019

NIEDZIELA WIELKANOCNA – 21 kwietnia 2019
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 WIELKANOCY – 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.
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY – 23 kwietnia 2019
18:00 Za zm. Pawła Pytlik w 1. rocznicę śmierci.
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – 24 kwietnia 2019
06:30 Za zm. Marię Wochnik w 10. rocznicę śmierci.
19:00 Konwent Wielkanocny z udziałem kapłanów dekanatu raciborskiego.
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 25 kwietnia 2019
06:30 Za zm. Alojzego Jasny w 30 dni po śmierci.
18:00 Procesja św. Marka. i Msza św. szkolna w intencji Rolników.
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 26 kwietnia 2019
18:00 Za zm. Jadwigę i Huberta Jaskoła, Helmuta Kretek, rodziców, rodzeństwo, Mo-

nikę i Józefa Paris, zm. z pokrewieństwa Kretek-Jaskoła-Paris i dusze w czyść-
cu cierpiące.

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY – 27 kwietnia 2019
11:00 Do Boskiej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki Boskiej Trzykroć Prze-

dziwnej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z okazji 50-tej
rocznicy ślubu Urszuli i Henryka Niedballa z Grzegorzowic.

18:00 Za zm. Elfrydę i Henryka Mika, rodziców Józefa i Elżbietę. Ignacego i Rozalię
Mydla, Elżbietę i Alojzego Urbisz oraz pokrewieństwo Mika-Mydla-Urbisz.

niedziela 28 kwietnia 2019 – II Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Jadwigę i Ignacego Komor, rodziców, braci, siostry, Au-

gustynę Karola Kretek, córkę, zięciów, Jana Mucha, pokrewieństwo, zm. kapła-
nów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Msza św. chrzcielna w intencji Alicji Sandry Kostka po Chrzcie św. i dziecka
rocznego Zbigniewa Józefa Szołtysik oraz ich rodziców i chrzestnych.

14:00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w intencji kierowców.
poniedziałek 29 kwietnia 2019 – Ś . K  S , 
06:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Doroty, Dawida i Franciszka z okazji urodzin.



Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii. W Poniedziałek Wielkanocny na KUL, a w przy-
szłą niedzielę Caritas Diecezji Opolskiej. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj o godz. 14:00 zapraszam na uroczyste Wielkanocne Nieszpory
Chrzcielne z procesją do chrzcielnicy i przypomnieniem naszego Chrztu św. a
po nich dzieci do lat 6 na poszukiwanie zajączka w farskim ogrodzie.

W środę na naszą parafię przypadł zaszczyt goszczenia wszystkich kapłanów dekanatu
raciborskiego na wielkanocnym konwencie dekanalnym. Zapraszam serdecznie na
Mszę św. w intencji kapłanów i parafian naszego dekanatu koncelebrowaną przez
wszystkich kapłanów dekanatu pod przewodnictwem ks. dziekana o godz. 19:00.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Mateusz Joszko, s. Krystiana z parafii św. Józefa Robotnika w Zawa-
dzie Książęcej

· Dominika Waskin, c. Norberta z naszej parafii.
(zapowiedź druga)

· Michał Jurecki, s. Franciszka z naszej parafii
· Monika Forreiter, c. Andrzeja z parafii św. Paschalisa w Raciborzu

(zapowiedź pierwsza)

Kancelaria parafialna będzie czynna codziennie pół godziny po Mszy św.
Ostatnia niedziela kwietnia to zatwierdzony w kalendarzu duszpasterskim Konferencji
Episkopatu Polski dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszają-
cych się po drogach – w przyszłą niedzielę nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego połą-
czymy więc z modlitwą za kierowców.

W przedsionku kościoła można podziwiać prace dzieci wykonane na kon-
kurs MAXI JAJO organizowany przez nasz parafialny zespół Caritas.
Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród w przyszłą niedzielę po
nabożeństwie popołudniowym o godz. 14:00.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali
nasz kościół w ubiegłą sobotę i przygotowali go na dzisiejszy Dzień Pański. W piątek
za tydzień (26.04.2019, godz. 18:45) Ficoń, Ploch, Walach, Bulenda, Mika i Wala a w
piątek za 2 tygodnie (03.05.2019, godz. 18:45) Łątka, Fitzon, Kitel, Zajda, Nowak i
Karasek.

W imieniu nas wszystkich chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy
przygotowali i uświetnili obchody wielkanocne w naszej parafii: przygotowującym de-
koracje kościoła, ciemnicy i Bożego Grobu, Służbie liturgicznej i Panu kościelnemu,
Paniom Organistkom, pocztom sztandarowym i Panom niosącym baldachim oraz krzyż
i figurę Chrystusa zmartwychwstałego. „Bóg zapłać!” również wszystkim, którzy ży-
wo uczestniczyli w liturgii, szczególnie tym, którzy wiernie przychodzili przez całe
Triduum Paschalne.

Informacje duszpasterskie
21.04.2019 – 28.04.2019

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

wtorek 30 kwietnia 2019 – ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
17:00 Za zm. Józefa Marklowski, braci Franciszka i Alojzego, rodziców Adolfa i Jo-

annę Marklowski, Jerzego i Martę Kubica, Gintera Pieczarek, Klarę i Józefa
Rzega, Krystynę i Gerarda Sander i zm. z pokrewieństwa.
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