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R  ?

Bardzo często na kartach Nowego Testamentu cierpienie w sposób paradoksalny i
budzący nasze szczere zdziwienie połączone jest z radością. Nie jest to jednak któraś z
– tak modnych dzisiaj, niestety – patologii, ale tajemniczy związek dający prawdziwą
radość.

Patrząc biblijnie na ów paradoks, możemy odwołać się do Ewangelii i Listów Paw-
łowych. Nie przez przypadek prawdziwa radość, w oryginale greckim chara
(przedziwnie związana również ze słowem łaska - charis), bardzo często połączona jest
z rzeczownikiem thlipsis, oznaczającym cierpienie, udrękę i prześladowanie. Św. Pa-
weł – Apostoł radości i łaski, znajdowanych pośród cierpienia – zawsze podkreśla nad-
przyrodzony charakter owego połączenia. Pośród licznych cierpień i prześladowań dla
królestwa niebieskiego wyłaniają się dary nadprzyrodzone, niebędące siłami naturalny-
mi, ale prawdziwymi owocami Ducha Świętego (por. Gal 5,22). Kulminacją tego stanu
są słowa św. Pawła przepełnionego radością (aż nazbyt obfituję radością – tak  mówi
oryginał grecki) w każdym utrapieniu znoszonym dla Chrystusa (por. 2 Kor 7,4).

Przeżywanie radości wśród cierpień jest skutkiem spotkania ze zmartwychwstałym
Panem. Źródłem ku temu staje się Janowe rozpoznanie Zbawiciela nad Morzem Tybe-
riadzkim, pełne szczerej radości, kiedy mówi do Piotra: ”To jest Pan” (J 21,7). Te sło-
wa, zamknięte w Pawłowym Liście do Rzymian (10,9) w najkrótszym wyznaniu wiary,
są syntezą tego wszystkiego, co człowiek uznaje, osiągając przez to zbawienie.

Są to zbawcze słowa, ponieważ obwieszczają główną tajemnicę chrześcijaństwa –
objawienie się Boga człowiekowi. To jest Pan!, czyli Ten, który żył wśród nas, głosząc
dobro, sprawiedliwość, prawdę, a więc wszystko to, co w swej niesprawiedliwości –
grzechu – zabijamy, odrzucając miłość Boga i bliźniego. Jezus to Ten, który zmar-
twychwstał, który jest Synem Bożym, który przychodzi (por. Ap 1,4), aby nam przeba-
czyć, aby powiedzieć, że nas kocha, że nasze życie jest ważne, że ma wobec nas plany
miłości. On jest sumą tego wszystkiego, czego można pragnąć. Jest Tym, który wyja-
śnia, rozwikłuje, porządkuje, oczyszcza, zaspokaja wszystkie nasze najgłębsze pragnie-
nia, tęsknoty i pytania. Cierpieć z Nim i dla Niego, to radość w najczystszej postaci –
choć nie ma nic wspólnego z wesołością...



ŚWIĘTA OD PRZYMROZKÓW?

W połowie maja, w naszej szerokości geograficz-
nej, przypada zwykle ostatni wiosenny spadek tempe-
ratur. W tym czasie właśnie obchodzimy w Kościele
wspomnienie św. Zofii, która kojarzona jest głównie z
ochłodzeniem i przymrozkami, popularnie nazywana
„zimną Zośką”. Jednak zdecydowanie nie dlatego jest
ona czczona w Kościele. W hagiografiach św. Zofii po-
chodzących z VII i VIII wieku jest wiele nieścisłości.
Spójne w przekazach jest to, że w II wieku, za panowa-
nia cesarza Hadriana, przybyła do Rzymu pewna wdo-
wa imieniem Zofia wraz z trzema córkami: Wiarą, Nadzieją i Miłością. Tam
poznały one naukę Jezusa Chrystusa i pomimo prześladowań ze strony cesa-
rza przyjęły chrzest. Swoją postawą i żarliwą wiarą były przykładem dla in-
nych chrześcijan, ale także dla pogan. Doniesiono o nich władzom. Matkę
wraz z córkami uwięziono, a następnie po daremnych próbach nakłonienia
ich do wyrzeczenia się wiary, skazano na tortury i śmierć.

Kult tych czterech męczennic trwał w Kościele od ich śmierci, jednak
upowszechnił go dopiero w IV w. cesarz Konstantyn I  Wielki.  Wybudował w
Konstantynopolu bazylikę pod wezwaniem św. Zofii (znana jako Hagia
Sophia), która w kolejnych latach została rozbudowana i upiększona tak dale-
ce, iż należała do najwspanialszych świątyń chrześcijaństwa. W 1453 r. po
zdobyciu przez Turków Konstantynopola została zamieniona na meczet.

Na życie św. Zofii i jej córek można spojrzeć również przez pryzmat pew-
nej symboliki. Zofia w tłumaczeniu z języka greckiego znaczy „mądrość”, w
chrześcijańskich tłumaczeniach – „Boża mądrość”. Z mądrości rodzi się wiara.
Wiara uzdalnia nas do myślenia po Bożemu, daje nadzieję na przyszłość i po-
zwala  działać według Bożej  woli.  Siłą napędową ludzkiego  życia  jest  z  kolei
miłość: motywuje do najtrudniejszych wyzwań, daje radość życia i zapewnia
mu sens. Tak więc można powiedzieć, że trzy cnoty boskie mają swe źródło
w Bożej Mądrości.

Tak naprawdę więc niewiele ma wspólnego św. Zofia z „zimną Zośką”. W
swym ziemskim życiu była ona raczej kobietą o gorącym sercu i niezachwia-
nej wierze, a jej historia może być dla nas dobrym przykładem postępowania
według zasad duchowego życia.

B.W.



Porządek nabożeństw
05.05.2019 – 14.05.2019

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.

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

dziadków z obu stron i zm. z pokrewieństwa Cienskowski-Mokrosz. Po Mszy
św. nabożeństwo majowe.

wtorek 7 maja 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Hildegardę Wallach w 1. rocznicę śmierci. Po Mszy św. nabożeństwo

majowe.
środa 8 maja 2019 – ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA

06:30 Za zm. Stanisława Knap.
18:00 Nabożeństwo majowe.

czwartek 9 maja 2019 – Dzień powszedni
18:00 (szkolna) Za zm. rodziców Annę i Adolfa Bulenda, Martę i Józefa Hałas, sio-

stry, braci, szwagra, Krystynę i Alfreda Przybyła i pokrewieństwo Bulenda-
Hałas. Po Mszy św. nabożeństwo majowe.

piątek 10 maja 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Hildegardę Bochenek, zm. rodziców i zm. z rodzin Bochenek-Jurecki.

Po Mszy św. nabożeństwo majowe.
sobota 11 maja 2019 – Dzień powszedni

15:00 Spowiedź dzieci Pierwszokomunijnych.
18:00 Za zm. Antoniego Kampka, rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo, Alojzego

Cwik, rodziców, Łucję, Gertrudę, Alfonsa, Huberta i Marię Cwik, pokrewień-
stwo i dusze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św. nabożeństwo majowe.

niedziela 12 maja 2019 – IV Wielkanocna
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Leona Konieczny, rodziców Antonię i Augusta, braci

Dominika i Joachima, zm. Annę i Alojzego Wawrzik i zm. z pokrewieństwa
Myrwa-Wawrzik-Jasny-Konieczny.

10:00 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
14:00 Nabożeństwo majowe.

poniedziałek 13 maja 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Maksymiliana Kiszka w 30 dni po śmierci. Po Mszy św. dziękczynne

Nabożeństwo Fatimskie dzieci pierwszokomunijnych.
wtorek 14 maja 2019 – Ś . M , A

18:00 Za zm. rodziców Otylię i Karola Walach, syna Józefa, Aleksję i Antoniego
Krettek, zm. kapłanów i siostry zakonne oraz dusze w czyśćcu cierpiące. Po
Mszy św. nabożeństwo majowe.



Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę na potrzeby parafii a po Mszach św. zbiórka do puszek na re-
mont katedry opolskiej. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym ofiaro-
dawcom.

Rozpoczynamy dziś 11 Tydzień Biblijny, który będziemy prze-
żywać pod hasłem: „Głosili ewangelię mocą Ducha Święte-
go” (1 P 1,12). Nawiązuje ono do tematu całego roku duszpaster-
skiego, które brzmi W mocy Ducha.

Zapraszam na codzienne nabożeństwa majowe ku czci naszej patronki, Naj-
świętszej Maryi Panny.

W czwartek po Mszy św. szkolnej zapraszam na spotkanie formacyjne
uczniów III kl. Gimnazjum przygotowujących się do przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania.

W przyszłą sobotę (11 maja) z inicjatywy Radia Doxa odbędzie się 14. Die-
cezjalna Pielgrzymka Rowerzystów na Górę św. Anny. Msza św. rozpocznie
się o g. 13.00 w Bazylice św. Anny. Po godz. 14.00 przewidziano atrakcje dla
uczestników pielgrzymki przed Domem Pielgrzyma. Organizatorzy zaprasza-
ją pielgrzymów indywidualnych i grupy rowerowe.

Również w przyszłą niedzielę (12.05) na Górze św. Anny pielgrzymka stra-
żaków.

Moderator Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji kapłanów
«Oremus», ks. Janusz Iwańczuk, zaprasza wszystkich zrzeszonych
w Apostolacie «Margaretka» oraz wszystkich podejmujących w ja-
kiejkolwiek formie modlitwę w intencji kapłanów na pielgrzym-

kę na Górę św. Anny w sobotę 18 maja. Rozpoczęcie o g. 16.00. Szczegóły
pielgrzymki podane są na plakacie w gablotce.
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 (10.05. 2019, godz. 18:45): Karasek, Kaduk,
Michacz, Serzisko, Serzisko i Kerner, a w piątek za 2 tygodnie (17.05.2019,
godz. 18:45): Panek, Wychowaniec, Szczuka, Krettek i z Grzegorzowic
Gwóźdź i Bombelek.

W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Dobrego Pasterza, rozpo-
czynająca w Kościele tydzień modlitw o powołania kapłańskie, za-
konne i misyjne.

Informacje duszpasterskie
05.05.2019 – 12.05.2019

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


