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Ksiądz Tomaš Halík w książce „Dotknij ran” pokazuje, że chrześcijanie często nie
chcą pamiętać lub wręcz buntują się przeciw temu, że fundamentem ich wiary jest
Krzyż - czyli cierpienie i rany. To rany przekonały niewiernego Tomasza, że Chrystus
zmartwychwstał.

Współczesny świat oferuje nam „wiary” lekkie, łatwe i przyjemne, ale czy można
się na nich oprzeć w trudnych chwilach? Halík zastanawia się, czy i jak zraniony Chry-
stus może przemówić do nas, ludzi XXI wieku. Odpowiedź na to pytanie wydaje się
przynosić dzisiejsza liturgia słowa.

Spotkanie ze Zmartwychwstałym Mistrzem porusza i odmienia Tomasza. Kiedy
spotyka się oko w oko, już nie chce dotykać Jego ran. Patrząc na nie zrozumiał, że ży-
cie jest mocniejsze niż rany, że można żyć z ranami. Stąd daje odpowiedź: „Pan mój i
Bóg mój!”.

W Jezusie spotykają się i stykają rany człowieka z ranami Boga. Bóg pokazuje, że
siła Jego miłości jest „cięższa od ran”. A ta miłość nosi imię Boże miłosierdzie. W jed-
nym z wywiadów na pytanie: „Czym dla Księdza jest Boże Miłosierdzie?” ks. Feliks
Folejewski, pallotyn, zwany warszawskim apostołem Miłosierdzia Bożego, tak odpo-
wiedział: „To jest dar, ale i zadanie. Miłosierdzie Boże to nie znaczy, że Bóg przymyka
oczy na nasze grzechy i że można Go lekceważyć. Miłosierdzie Boże jest wychowywa-
niem do coraz większej delikatności wobec Bożej miłości. Jeśli mam świadomość, że
ktoś mnie kocha, to byłbym ostatnim niewdzięcznikiem, bym jednocześnie godził w tę
miłość. Ta zasada dotyczy także np. miłości małżeńskiej”. I dalej mówił: „Pamiętam,
jak mój znajomy, ksiądz proboszcz Kazimierz Hamerschmidt, napisał na swoim obraz-
ku z okazji 50-lecia kapłaństwa: „Nie ma zasług, jest tylko dług spłacany Bogu i lu-
dziom”.

Pełnym objawieniem miłosierdzia Bożego jest śmierć i zmartwychwstanie Chrystu-
sa. Misterium paschalne ukazuje wielkość miłości Boga do człowieka, który „własnego
Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał”. Jako chrześcijanie mamy najpierw uwiel-
biać Boga w tajemnicy Jego nieskończonego miłosierdzia. A następnie to miłosierdzie
wzywa nas do tego, byśmy sami, doświadczywszy, stawali się miłosierni wobec innych
przez słowo, czyn i modlitwę



N        

„Kto	zna	Chrystusa,	ten	zachowuje	ostrożność	na	drodze…”		
Papieska	Rada	Duszpasterstwa	Podróżujących	i	Migrantów	

Ostatnia niedziela kwietnia to zatwierdzony w kalendarzu duszpaster-
skim Konferencji Episkopatu Polski dzień szczególnej modlitwy za kierow-
ców i wszystkich poruszających się po drogach: Wszyscy kierowcy, motocy-
kliści, rowerzyści i członkowie ich rodzin są zaproszeni do szczególnej mo-
dlitwy o Boże wsparcie i pomoc św. Krzysztofa, aby zawsze poruszać się po
drogach bezpiecznie, spokojnie, z miłością w sercu i życzliwością do innych
ludzi. (z apelu Krajowego Duszpasterstwa Kierowców).

Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zachęca do większej troski, jeśli chodzi o
sposób poruszania się po drogach, odnoszenie się do innych użytkowników dróg, prze-
strzeganie przepisów drogowych, bycie prawdziwym chrześcijaninem jako kierowca,
pieszy czy rowerzysta: Musi to być osobiste postanowienie każdego z nas. Nie możemy
tylko, jak to często bywa, wskazywać na innych, że łamią przepisy ruchu, że brawuro-
wo poruszają się pojazdami, ale potrzeba nam osobistej refleksji i nawrócenia, aby z
naszej strony nie było zagrożenia dla bezpieczeństwa, życia naszego i innych ludzi.

W drodze rzadko bywa się samemu – przeważnie dzieli się ją z innymi ludźmi.
Sztuką jest widzieć we współużytkowniku drogi swego bliźniego – siostrę i brata. Gło-
szone przez Duszpasterstwo Kierowców motto: „Kierujmy się miłością na drodze” –
trzeba realizować na każdym odcinku wspólnej trasy i przyoblekać w praktykę kon-
kretnych postaw, zachowań oraz wzajemnej modlitwy. Braterstwo kierownicy każe
okazywać wszystkim życzliwość i dobroć; być cierpliwym, przewidującym i uczyn-
nym. Niech starsi, bardziej doświadczeni kierowcy stają się przykładem dla młodszych
i mniej zaprawionych adeptów kierownicy. Pismo święte poucza bowiem: Mąż, który
podróżował, zna wiele rzeczy i mądrze przemawiać będzie, kto ma wielkie doświadcze-
nie (Syr 34,9). Miarą wszelkich odległości jest dystans dzielący człowieka od jego do-
mu, bo drogi istnieją głównie po to, aby człowiek wracał nimi do domu. Niech więc ta
chrześcijańska wspólnota drogi pomaga wszystkim, zawsze w radości osiągać cel po-
dróży i w zdrowiu wracać do domu. (wg. Książeczki Kierowcy - wydanej przez Dusz-
pasterstwo Kierowców).

Zapraszamy do modlitwy za kierowców, aby dzięki mocy Bożego Ducha z Miło-
ścią w sercu poruszać się po każdej drodze. Wspólnie z Policją i wszystkimi służbami
na drogach: Prosimy wszystkich o spokojną i bezpieczną jazdę, z miłością i szacun-
kiem dla innych, aby w ten sposób uniknąć wielu tragicznych wypadków!

Od roku 1975 na polskich drogach wydarzyło się: prawie 2 mln wypadków, w któ-
rych zginęło ok. 235 tysięcy osób, a 2,4 mln zostało rannych.
Unia Europejska ma jedne z najbezpieczniejszych dróg na
świecie. Niemniej jednak ponad 25 000 osób rocznie traci ży-
cie na drogach Unii Europejskiej, a wiele innych jest poważ-
nie rannych. Jest to ogromna strata dla jednostek, rodzin i ca-
łego społeczeństwa. W Polsce dostępne dane za 2018 rok są
niepokojące – statystyka jest tragiczna: w okresie styczeń –
grudzień 2018 na polskich drogach zginęło aż 2843 osób, czy-
li o 12 więcej niż w roku poprzednim. Wieczny odpoczynek...



Porządek nabożeństw
28.04.2019 – 07.05.2019

niedziela 28 kwietnia 2019 – II WIELKANOCNA, czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Jadwigę i Ignacego Komor, rodziców, braci, siostry, Augu-

stynę Karola Kretek, córkę, zięciów, Jana Mucha, pokrewieństwo, zm. kapłanów i
dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Msza św. chrzcielna. Dziecko ochrzczone: Alicja Sandra Kostka, Dziecko roczne:
Zbigniew Józef Szołtysik.

14:00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego oraz w intencji kierowców.
poniedziałek 29 kwietnia 2019 – Ś . K  S ,    K

06:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i
błogosławieństwo Boże dla Doroty, Dawida i Franciszka z okazji urodzin.

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

Marklowski, Jerzego i Martę Kubica, Gintera Pieczarek, Klarę i Józefa Rzega, Kry-
stynę i Gerarda Sander i zm. z pokrewieństwa.

środa 1 maja 2019 – Dzień powszedni
08:00 Za zm. Gertrudę Sobocik.
09:00 Za zm. Marię i Pawła Röslser, syna Edwarda, rodziców i rodzeństwo, zm. Emilię i

Pawła Gwóźdź, pokrewieństwo Rösler-Gwóźdź i dusze w czyśćcu cierpiące. Po
Mszy św. pierwsze nabożeństwo majowe.

czwartek 2 maja 2019 – św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
17:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
18:00 Za zm. Jerzego Przybyła, synową Marię Przybyła, zm. rodziców Antoniego i Marię

Przybyła, syna Alfreda, Krystynę Przybyła, zm. rodziców Jana i Martę Wojtena,
córkę Helenę, Józefa Bugla i zm. z rodzin Przybyła, Wojtena, Kretek, Halamoda.
Po Mszy św. nabożeństwo majowe.

piątek 3 maja 2019 – NJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
06:30 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i

błogosławieństwo Boże dla Norberta Waskina z okazji 50. rocznicy urodzin.
18:00 Za zm. rodziców Annę i Wilibalda Hruby, dziadków z obu stron, oraz zm z rodzin

Wochnik, Hruby. Po Mszy św. nabożeństwo majowe.
sobota 4 maja 2019 – Św. Floriana, męczennika

08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańcowych. Po
Mszy św. nabożeństwo majowe.

14:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i
błogosławieństwo Boże dla Gerlindy Mainczyk z okazji 60 rocznicy urodzin.

18:00 Za wstawiennictwem św. Floriana w intencji Strażaków OSP Brzeźnica.
niedziela 5 maja 2019 – III Wielkanocna

08:00 Za zm. rodziców Katarzynę i Stanisława Haba, 3 córki, Grażynę Haba, Albinę i
Teofila Depta, 2 córki, 3 synów, synowe, zięciów i zm. z pokrewieństwa.

10:30 (dwujęzyczna) Rocznica bierzmowania.
14:00 Nabożeństwo majowe.



Dzisiaj kolekta na Caritas Diecezji Opolskiej. W przyszłą niedzielę na Semi-
narium Duchowne i diecezjalne instytucje. Przy Bożym Grobie na utrzyma-
nie kościołów w Ziemi Świętej zebraliśmy 428,00 PLN oraz 2,00 EUR a na
KUL w poniedziałek wielkanocny 729,55 PLN oraz 6,20 EUR. Serdeczne
„Bóg zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.

Dzisiaj o godz. 14:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego połą-
czone z modlitwą za kierowców i wszystkich uczestników ruchu dro-
gowego. Po nabożeństwie rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego
MAXI JAJO i rozdanie nagród.

W tym tygodniu nie będzie Mszy św. szkolnej.
Od środy zapraszam na codzienne nabożeństwa majowe ku czci naszej pa-
tronki, Najświętszej Maryi Panny. W tym roku – zgodnie z prośbą naszego
księdza Biskupa – będziemy szczególnie prosić Królową Kapłanów o nowe,
liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej diecezji.
Zachęcam, żeby na każdym nabożeństwie majowym był przynajmniej jeden
przedstawiciel każdej rodziny. Szczególnie zobligowani do uczestnictwa są
przygotowujący się do bierzmowania i I-Komunii św.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Michał Jurecki, s. Franciszka z naszej parafii
· Monika Forreiter, c. Andrzeja z parafii św. Paschalisa w Raciborzu.

(zapowiedź druga)
Kancelaria parafialna w dni powszednie pół godziny po Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali nasz kościół w ubiegłą sobotę i przygotowali go na dzisiejszy Dzień
Pański. W piątek za tydzień (03.05.2019, godz. 18:45) Łątka, Fitzon, Kitel,
Zajda, Nowak i Karasek a w piątek za 2 tygodnie (10.05. 2019 Karasek, Ka-
duk, Michacz, Serzisko, Serzisko i Kerner.

W przyszłą niedzielę o godz. 10:30 rocznica bierzmowania z od-
nowieniem tego sakramentu. Młodzież, która w ubiegłym roku
przystąpiła do bierzmowania, zapraszam na krótką próbę w sobotę
po Mszy św. i nabożeństwie majowym o godz. 08:00.

Informacje duszpasterskie
28.04.2019 – 05.05.2019

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

wtorek 7 maja 2019 – ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
18:00 Za zm. Hildegardę Wallach w 1. rocznicę śmierci. Po Mszy św. nabożeństwo Majo-

we.

poniedziałek 6 maja 2019 – Ś . A  F   J
06:30 Za zm. ojca Alfreda Cienskowski, rodziców Gerdę i Rudolfa Mokrosz, zm. dziad-

ków z obu stron i zm. z pokrewieństwa Cienskowski-Mokrosz. Po Mszy św. nabo-
żeństwo majowe.
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