
MOJE OWCE
„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je.

Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne.
Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”.

Symbolika owcy na starożytnym Wschodzie nie była jedno-
znaczna. W języku greckim słowo pròbaton, występujące głównie
w liczbie mnogiej – pròbata, kojarzono z każdym zwierzęciem
stadnym, które bezmyślnie idzie naprzód i prowadzi stado (od
probaino – idę na przedzie, przed innymi); nazywano tak owce,
ale słowa tego używano również na określenie bydła, trzody, a na-
wet koni. Takie ujęcie sprawiało, że w grece klasycznej istniały
liczne przysłowia, które utożsamiały owcę z głupotą i lenistwem,
z życiowym nic nierobieniem.

Jako zwierzęta przyzwyczajone do obecności pasterza, kojarzyły się ponadto z
błądzeniem i zagubieniem. Tak na przykład u Izajasza: „Wszyscyśmy pobłądzili jak
owce” (Iz 53, 6), u Ezechiela: „Błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszel-
kim wysokim pagórku" (Ez 34, 6), albo – w odniesieniu do chrześcijan przed nawró-
ceniem – w Liście św. Piotra: „Błądziliście jak owce” (1 P 2, 25).

Ale na wyobrażenie owcy miały również wpływ inne jej cechy. Kojarzona ze
zwierzęciem łagodnym i cierpliwym, znosząca w milczeniu, niekiedy pobekując,
strzyżenie, a nawet uśmiercanie, stała się symbolem niezasłużonego cierpienia; nale-
żała zresztą w starożytności do zwierząt ofiarnych. Psalmista ubolewa: „Mają nas za
owce na rzeź przeznaczone” (Ps 44, 23); słowa te cytuje św. Paweł w nawiązaniu do
prześladowania chrześcijan (Rz 8, 36). W pieśni o Słudze Jahwe czytamy: „Jak bara-
nek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył
ust swoich” (Iz 53, 7); „Baranek” stanie się w Nowym Testamencie tytułem Chry-
stusa, który krwią swoją odkupił ludzi, nabył ich Bogu na własność.

Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem, a człowieka – owcą. Jest to relacja
wspólnego życia, wierności i zaufania. Owca słucha głosu pasterza, idzie za nim, bo
on wie, gdzie są obfite pastwiska. A pasterz jest gotów oddać swe życie za owcę.
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IV. Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako
Niedziela Dobrego Pasterza – dzień szczególnej modlitwy o po-
wołania. Następny tydzień – to tydzień modlitw o powołania ka-
płańskie i zakonne.

Praktykę modlitwy Kościoła w intencji powołań do stanu
kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił w 1964 r. papież Pa-
weł VI. Od tamtego czasu jedna z niedziel okresu wielkanocne-
go, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, poświęcona jest na mo-
dlitwę w intencji powołań.

Trzeba prosić Boga, aby udzielił wielu młodym osobom daru powołania. Trzeba
modlić się za młodych, aby odważnie odpowiedzieli na Boże wezwanie. Trzeba prosić,
aby nie zabrakło pasterzy; dobrych pasterzy, którzy będą oddawać życie za owce. Nie-
mniej jednak nie zapominajmy też o tych, którzy już zostali powołani do bycia paste-
rzami. O kapłanach, o zakonnikach. Oni już odpowiedzieli na Boże wezwanie i kroczą
za Jezusem – Dobrym Pasterzem. Oni – jak Jezus – oddają życie. Każdego dnia w zaci-
szu plebanii lub klasztoru ofiarują swoje cierpienie, swoją samotność, walkę duchową,
pracę za swoje owce. Kroczą za Dobrym Pasterzem i oddają życie.

Dawcą powołania jest Bóg. Pierwszym darem powołaniowym jest samo istnienie,
drugim – powołanie do bycia w Kościele przez chrzest święty. Dopiero potem przycho-
dzi powołanie kapłańskie jako wielki dar. Papież Jan Paweł II, gdy obchodził pięćdzie-
siątą rocznicę święceń kapłańskich, swoje kapłańskie złote gody, przygotował książkę,
której dał tytuł „Dar i tajemnica”. Za Papieżem powiadamy, że powołanie jest darem i
tajemnicą, można też powiedzieć: darem i zadaniem. Jest darem: „Nie wyście Mnie
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosi-
li, i by owoc wasz trwał” (J 15,16). Jest też tajemnicą: Pan powołał nie tych, którzy sa-
mi chcieli, ale tych, których On chciał. Dlatego do końca nie rozumiemy, dlaczego Bóg
wybrał tego właśnie człowieka. Wielu jego kolegów pozostało w świecie, choć byli
może zdolniejsi, może moralnie lepsi, a jednak poszli innymi drogami, a tego właśnie
Pan Bóg skierował na drogę życia kapłańskiego. Oko Pańskie spojrzało na niego i po-
zostanie to do końca wielką tajemnicą. Powołanie kapłańskie otrzymuje się ze względu
na innych. To nie jest tylko osobiste wyróżnienie, lecz dar dla Kościoła.

Powołanie szczególne, jakim jest powołanie kapłańskie, wiąże się też zawsze z ja-
kimś wyrzeczeniem. Od Abrahama Pan zażądał opuszczenia rodzinnego kraju. Kapła-
ni, gdy idą za Panem, gdy odpowiadają na słowa: „Pójdź za Mną!”, również zostawiają
rodzinne strony, rodziców, wioskę, miasto. Opuszczają dawnych kolegów i koleżanki.
Jednym słowem: idą za Chrystusem. Trzeba opuścić w jakimś sensie rodzinny dom,
kraj swojego dzieciństwa i młodości, tak jak to miało miejsce w przypadku Abrahama i
uczniów Pańskich, tych pierwszych wybrańców Syna Bożego.

Tydzień Modlitw o Powołania obejmuje nie tylko powołania do kapłaństwa, ale i
życia konsekrowanego. Sama modlitwa o powołania także nie ogranicza się do tego
jednego tygodnia w ciągu roku. Każdy pierwszy czwartek miesiąca jest dniem szcze-
gólnej modlitwy o powołania i za powołanych, oraz dziękczynienia za dar Eucharystii,
który właśnie dzięki kapłanom trwa nadal, umacniając i uświęcając Lud Boży.

Dziękujmy za wielki dar powołania i prośmy Chrystusa w czasie tych świętych
dni, żeby pomógł kapłanom nową miłością pokochać swoje powołanie i jak najlepiej,
przy pomocy Ducha Świętego, je wypełniać.



Porządek nabożeństw
12.05.2019 – 21.05.2019

niedziela 12 maja 2019 – IV Wielkanocna—Dobrego Pasterza
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. nabożeństwo

Fatimskie. Po Mszy św. dziękczynne nabożeństwo fatimskie dzieci pierwszoko-
munijnych.

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.

środa 15 maja 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Łucję, Józefę i Franciszka Krybus, zm. dzieci, Karola i Otylię Walach,

syna, Marię Gembalczyk, dziadków, pokrewieństwo, zm. kapłanów, siostry
zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 Nabożeństwo majowe.
czwartek 16 maja 2019 – Ś . A  B ,   

18:00 (szkolna) Za zm. Annę Kuśka, Józefa i Franciszkę Kuśka, Jana i Jadwigę Kuś-
ka, Piotra i Ernestynę Wolnik oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św.
nabożeństwo majowe.

piątek 17 maja 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za  zm.  Helenę i  Ferdynanda  Krybus,  syna  Bronisława,  dziadków  z  2  stron,

zm. z pokrewieństwa Krybus-Żyła i dusze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św.
nabożeństwo majowe.

18:00 Uroczystość Bierzmowania w kościele św. Mikołaja w Raciborzu.
sobota 18 maja 2019 – Dzień powszedni

13:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla Moniki i Wojciecha Macheta z okazji 25.
rocznicy ślubu.

14:00 Przy ruinach zamku Eichendorffów nabożeństwo majowe i rozpoczęcie gmin-
nej procesji konnej ku czci św. Urbana.

15:00 Ślub: Duda-Gieroń.
niedziela 19 maja 2019 – V Wielkanocna

08:00 Za zm. Franciszka Kusidło, dwie żony, córkę Ritę, wnuka Rudolfa, Wiktora i
Martę Górecki, syna Henryka, synową Helenę, rodziców, Anielę Krybus, mę-
ża Józefa, syna Alfonsa i całe pokrewieństwo.

10:30 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej.
14:00 Nabożeństwo majowe.



Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii i zbiórka do puszek na remont katedry
opolskiej. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg
zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.

Dzisiejszą Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy 56. Tydzień
Modlitw o Powołania do Służby w Kościele. Włączmy do naszej
osobistej modlitwy intencje za nasze Seminarium i o powołania.

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

W  czwartek  po  Mszy  św.  szkolnej  i  nabożeństwie  majowym  zapra-
szam dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do Pierwszej Komu-
nii św. oraz ich rodziców na próbę przed uroczystością Rocznicy I-
Komunii św. Okazja do spowiedzi codziennie przed Mszą św.

W sobotę o godz. 14:00 nabożeństwem majowym przy ruinach zamku Ei-
chendorffów rozpoczniemy Gminną Procesję Konną ku czci św. Urbana.

W przyszłą niedzielę o godz. 15:00 przy ruinach zamku Eichen-
dorffów odbędzie się „Majówka z Rycerzami” organizowana przez
nasze Sołectwo. Szczegóły na plakacie w gablotce.

Kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do środy pół
godziny po Mszy św. i nabożeństwie majowym.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali nasz kościół w ubiegłym tygodniu i przygotowali go na dzisiejszy
Dzień Pański. W piątek za tydzień (17.05.2019, godz. dowolna): Panek, Wy-
chowaniec, Szczuka, Krettek oraz z Grzegorzowic: Gwóźdź i Bombelek, a w
piątek za 2 tygodnie (24.05.2019, godz. 18:45) Pokarmis, Tumulka, Kretek,
Kroker, Krettek i Krettek.

Również w przyszłą niedzielę o godz. 16.00, tym razem w Diecezjalnym Do-
mu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni odbędzie się kolejne Spotkanie Ro-
dzinne. W związku ze zbliżającym się Dniem Matki, będzie miało ono for-
mę spotkania przy ognisku (prowiant we własnym zakresie).

Informacje duszpasterskie
12.05.2019 – 19.05.2019

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

poniedziałek 20 maja 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Alojzego Jasny od rodziny Budnik zamiast kwiatów. Po Mszy św. na-

bożeństwo majowe.
wtorek 21 maja 2019 – Ś . J  N ,   

18:00 Za zm. Jana Mika, rodziców, rodzeństwo, Jadwigę i Mikołaja Nowak, rodzi-
ców z 2 stron, rodzeństwo, Alfreda Rybka, Henryka Panek, zm. kapłanów,
siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św. nabożeństwo majo-
we.


