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Siłę wiatru w miarę precyzyjnie może określić tylko ten, kto podda się je-

go mocy, kto szeroko rozwinie żagle. Podobnie o sile i mocy Ducha Świętego
może sensownie mówić tylko ten, kto otworzy się na Jego działanie. Jest to
działanie specyficzne, tajemnicze, ale bardzo skuteczne i – dodajmy – bardzo
uwarunkowane naszym nastawieniem i współpracą. Duch Święty bowiem
napełnia „przenikając” (szatan nie może przenikać i dlatego wchodzi w próż-
nię). Tak jak łaska buduje na naturze, tak Duch Święty w swoim działaniu na-
wiązuje do naturalnych aspiracji i wysiłków człowieka. Stąd jest wielka róż-
nica pomiędzy np. modlitwą do Ducha Świętego o „zdanie egzaminu” a mo-
dlitwą o dobre przygotowanie się do egzaminu. Duch Święty nie ma bowiem
zwyczaju udzielać światła tym, którzy nie pamiętają o świeczkach. Nie wy-
pełnia luk, które powstały na skutek naszych zaniedbań, lecz dopełnia
wszystko, co wynika z naszej ludzkiej niedoskonałości lub co przekracza na-
sze naturalne możliwości.

Nikt na przykład „nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego:
„Panem jest Jezus”(1 Kor 12,3). Aby w Jezusie rozpoznać Chrystusa – Pana i
Boga, potrzebna jest nadprzyrodzona łaska wiary. Tu działanie Ducha Świę-
tego niejako wyprzedza i warunkuje skuteczność naszego ludzkiego wysiłku
docierania do Prawdy. Z tego wysiłku jednak nie zwalnia. Wręcz przeciwnie:
uświadamia nam konieczność ustawicznego zgłębiania prawd objawionych
na drodze naukowej. Dotyczy to również nauki o Duchu Świętym.

Chrześcijaństwo nie jest tylko przyjęciem określonej doktryny, ale jest
przede wszystkim przyjęciem Ducha i mocy. Ducha, który jest Duszą Ko-
ścioła i „Boskim mieszkańcem” duszy człowieka. Tak, jak dla najpiękniej na-
wet urządzonego mieszkania czy warsztatu istnieje problem konieczności
podłączenia się do sieci, aby zapewnić stały dostęp do energii elektrycznej,
tak samo istnieje ściśle praktyczny problem przyjęcia Daru Ducha Świętego
jako warunku umożliwiającego „dystrybucję” i przyjmowanie wszystkich in-
nych darów nadprzyrodzonych.

Aby więc umożliwić szerokie rozdzielnictwo nadprzyrodzonego daru
przebaczenia i odpuszczenia grzechów, Chrystus nieprzypadkowo mówi do
Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22).
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Ś  J  C  N   W  K

W czwartek obchodzimy stosunkowo nowe
święto: Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego
Kapłana. Dla księży jest ono zachętą, by wpatrywali
się w Chrystusa Kapłana, a dla wiernych – by nieśli
kapłanom duchowe wsparcie.

Historia tego święta związana jest z hiszpańskim
kontemplacyjnym Zgromadzeniem Sióstr Oblatek
Chrystusa Kapłana, którego charyzmatem jest ducho-
we wsparcie dzieła uświęcenia kapłanów i kandyda-
tów do kapłaństwa.
Bp José Maria Garcia Lahiguera, współzałożyciel zgromadzenia sióstr, zwrócił się do
Piusa XII z prośbą o ustanowienie dla tego zakonu święta patronalnego Chrystusa Ka-
płana. Jest ono obchodzone od 1952 r. Następnie zostało rozszerzone na Kościół w kra-
jach języka hiszpańskiego i od 1973 r. obchodzone jest w czwartek po Zesłaniu Ducha
Świętego. Dlaczego właśnie wtedy?

Czwartek jest tradycyjnym dniem modlitwy za kapłanów. Jest to dzień modlitw o
uświęcenie kapłanów. Każdy pierwszy czwartek miesiąca jest w tradycji katolickiej
uznawany za dzień poświęcony właśnie kapłaństwu urzędowemu. Inicjatorom tego
święta przyświecał sens pięknego, paschalnego oświetlenia treści tego święta. Gdy mó-
wimy o zakończonym okresie paschalnym, który konkluduje się uroczystością w nie-
dzielę Zesłania Ducha Świętego to już w pierwszy czwartek po tej uroczystości kapłań-
stwo nabiera nowego znaczenia i wielkiego zakorzenienia w kapłaństwie Jezusa Chry-
stusa, Jedynego Kapłana. Jedynego kapłana, który złożył jedyną ofiarę na ołtarzu krzy-
ża i jako jedyny pośrednik wstawia się za nami u Ojca. Kapłani, którzy kontynuują je-
go dzieło stają się alter Christus. Stają się jego przedstawicielami w każdej wspólnocie
wierzących.

W czerwcu 2012 roku Ojciec Święty Benedykt XVI po zakończonym Roku Ka-
płańskim, a także po wielkim doświadczeniu Kościoła jakim stały się doroczne Dni
Modlitw o Uświęcenie Kapłanów rozszerzył możliwość świętowania tego obrzędu dla
całego Kościoła. Święto to stało się dla Kościoła w Polsce niejako duchowym testa-
mentem. Episkopat Polski podjął decyzję o wprowadzeniu nowego święta Pańskiego
na zabraniu plenarnym w listopadzie 2012 r. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Boże-
go i Dyscypliny Sakramentów w lutym 2013 r. wydała dekret o zatwierdzeniu nowego
święta dla Polski, zaaprobowała także polskie przekłady tekstów liturgicznych.

Teksty liturgiczne na nowe święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana opracowane w latach 60. niosą za sobą bardzo ciekawe przesłanie. Ktoś mógł-
by powiedzieć, że skręcają z kursu, który Kościół obierał po Soborze Watykańskim II,
podkreślając potrzebę ukazywania kapłaństwa powszechnego wiernych. Owe teksty
mogą się wydawać nieco sklerykalizowane. Święto jest zakorzenione w modlitwie za
kapłanów. Teksty zatem podkreślają niezwykle silnie charakter urzędowego kapłań-
stwa, a więc powołanych do służby ludowi Bożemu. Tekstem głównym, który prowa-
dzi nas przez całe święto jest Kolekta.

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana ma stać się inspira-
cją do wzmożonej modlitwy całego Kościoła za jego pasterzy. Ponadto ma przywoły-
wać wzór Chrystusa – Kapłana tym, którzy uczestniczą w Jego kapłaństwie służebnym.
A wszystkim wiernym przypomnieć o uczestnictwie w kapłaństwie powszechnym.



Porządek nabożeństw
09.06.2019 – 18.06.2019

niedziela 9 czerwca 2019 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
08:00 (dwujęzyczna) Za  wstawiennictwem  Najśw.  Maryi  Panny  o  światło  Ducha

Świętego i Bożą Opiekę dla młodzieży rocznika 2001 z okazji 18. rocznicy
urodzin.

10:30 Za zm. męża Jana Kupka, braci Ryszarda i Józefa, siostry Helenę, Dorotę i Li-
dię, szwagierkę Felicję, dwóch szwagrów, rodziców Józefa i Martę Kupka,
Henryka i Jadwigę Mraczny, syna Gerarda, dziadków, rodzeństwo z obu stron i
dusze w czyśćcu cierpiące.

poniedziałek 10 czerwca 2019 – N . M  P , M  K
06:30 Za zm. Marię Pientka, z domu Wallach i za zm. z pokrewieństwa Pientka-

Wallach.
wtorek 11 czerwca 2019 – Św. Barnaby Apostoła
18:00 Za zm. męża Zygfryda Ceda, zm. rodziców Marię i Józefa Czogałą, Anastazję i

Konstantego Ceda i zm. z rodzin Ceda-Czogała-Kapłanek-Hałas-Schmidt-
Dybała.

środa 12 czerwca 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. rodziców Marię i Maksymiliana Kołodziejczyk, syna Maksymiliana,

córkę Adelajdę, synową Urszulę, 2 zięciów, Genowefę i Jana Nowak, dziad-
ków i zm. z pokrewieństwa z 4 stron.

czwartek 13 czerwca 2019 – J  C  N   W  K
18:00 (szkolna) W intencji kapłanów z nabożeństwem fatimskim.

piątek 14 czerwca 2019 – Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
18:00 Za zm. rodziców Wilhelma i Józefę Mika, rodzeństwo, ks. Ferdinanda Kribus,

córkę Hildegardę, Leonarda Wochnik, Józefa Pater, pokrewieństwo Mika, Kry-
bus, Chroboczek i dysze w czyśćcu cierpiące.

sobota 15 czerwca 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Łucję Lach, syna Bernarda, żonę Marię, Gerarda Pluta, rodziców Józe-

fa i Marię Lach, Józefa i Marię Pańczyk oraz zm. z pokrewieństwa.
niedziela 16 czerwca 2019 – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
08:00 Za zm. rodziców Renatę i Alojzego Wyrobek, zm. Ryszarda Hałas i pokre-

wieństwo Hałas-Wyrobek-Sochiera.
10:30 (dwujęzyczna) Za  zm.  Jadwigę i  Rudolfa  Strominski,  rodziców,  dziadków  z

obu stron, rodzeństwo, zm. zięciów Reinharda i Alojza zm. z rodzin Stromin-
ski-Wiesiolek-Halamoda, pokrewieństwo, zm. kapłanów, siostry zakonne i du-
sze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 17 czerwca 2019 – Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
06:30 Za zm. Annę i Augustyna Rzytki, Annę Tumulka, zm. z pokrewieństwa Rzytki-

Perenc-Tumulka, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Nieszpory niedzielne z nabożeństwem do Ducha Świętego.



Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby
parafii i druga zbiórka kwartalna na remonty i inwestycje. W ubiegłą niedzie-
lę w czasie zbiórki do puszek na budowę Centrum Opatrzności Bożej w War-
szawie-Wilanowie zebraliśmy 406,50 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Zapraszam na popołudniowe nieszpory z nabożeństwem do Ducha
Świętego dzisiaj o godz. 14:00.

Jutro o godz. 15:00 rejonowy dzień modlitw o urodzaje z ks. Biskupem w
Gródczankach (kościół św. Krzyża, parafia Pietrowice Wielkie).

W przyszły czwartek przypada ustanowione niedawno święto Jezusa
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Arcykapłana oraz Dzień Fa-
timski. To dzień szczególnej modlitwy za kapłanów. Po Mszy św. za
kapłanów nabożeństwo fatimskie. Zachęcam do przyniesienia ze sobą

świec a do niesienia figury Matki Boskiej Fatimskiej proszę po jednym męż-
czyźnie z Brzeźnicy, Ligoty, Łubowic i Grzegorzowic.
W najbliższej przyszłości można skorzystać z wielu ofert, zarówno diecezjal-
nych i lokalnych jak i ogólnopolskich: 12.06 Piłkarska Liga Mistrzów o Pu-
cha św. Jacka w Strzelcach Opolskich; 15.06 Dominikańska Szkoła Wiary w
Opolu, 22.06 Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking z Gogolina na Górę
św. Anny i Ogólnopolska Pielgrzymka Mężczyzna na Jasną Górę. A 23.06
„Powitanie lata” w Łubowicach. Szczegóły można znaleźć na plakatach w
gablotce i naszej stronie internetowej: www.parafia.lubowice.eu

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie pół godziny
po Mszy św.

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 (14.06.2019, godz. 18:45) Lerch, Lerch,
Jurecka, Wycisk, Wycisk i Zaczyk, a w piątek za 2 tygodnie (21.06.2019,
godz. 18:45) Ficoń, Gilge, Rusinska, Bedrunka, Górkiewicz i Kocur.

Dzisiejszymi nieszporami kończy się w Kościele Okres Wielkanocny i roz-
poczyna Okres Zwykły w ciągu roku, w którym nie obchodzi się żadnej
szczegółowej tajemnicy Chrystusa, lecz wspomina się misterium Chrystusa
w jego pełni, szczególnie w niedziele. Okres ten trwa do soboty przez I Nie-
dzielą Adwentu (30 listopada). Czas przyjmowania Komunii św. Wielkanoc-
nej jest jednak wydłużony jeszcze do przyszłej Niedzieli Trójcy Świętej.

Informacje duszpasterskie
09.06.2019 – 16.06.2019

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

wtorek 18 czerwca 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. córkę Bogusławę Cygan, ojca Jerzego Mika, rodziców Joachima i Gertrudę Mika,

Zofię i Alfonsa Smarzoch, Józefa Piździor, zm. rodzeństwo, zm. dziadków i dusze w czyść-
cu cierpiące.


