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W   
Nasz kościół parafialny będzie zasadniczo otwarty
przez cały dzień (od godz. 08:00 do 20:00).

Odczytując obecną sytuację również jako znak
czasu od Pana Boga, zachęcam do podjęcia wzmożonej
pokuty i modlitwy:

· W niedziele będzie dodatkowa Msza św. o godz. 14:00.
· Msze św. w tygodniu będą sprawowane według normalnego rozkładu, ale z ograni-

czonym do 50 osób udziałem wiernych. Proszę, aby na Mszę św. przychodziła tylko
najbliższa rodzina. Komunia św. będzie udzielana tylko na rękę. Można też skorzy-
stać z praktyki Komunii Duchowej. W niedziele będzie uruchomione nagłośnienie ze-
wnętrzne, aby osoby, które nie zmieszczą sią w kościele chociaż na zewnątrz mogły
uczestniczyć we Mszy św. Komunia św. będzie udzielana również na zewnątrz, więc
nie trzeba będzie wchodzić do kościoła. Jeśli ktoś chce przesunąć termin swojej
Mszy św. w związku z zaistniałą sytuacją, albo poprosić o Komunię św. i odwiedziny
proboszcza w domu, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną.

· Każdą Mszę św. zakończymy śpiewem Suplikacji z wezwaniem "Abyś lud Twój od
szerzącej się epidemii i pomoru zachować raczył…"

· Codziennie po Mszy św. wieczornej do godz. 20:00 będzie wystawiony Najświętszy
Sakrament z możliwością indywidualnej, cichej Adoracji Pana Jezusa w Eucharystii.

· W czasie Adoracji będzie okazja do przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania.
· Zachęcam do indywidualnego odprawiania nabożeństwa Drogi Krzyżowej w koście-

le z przechodzeniem od stacji do stacji albo w domu wspólnie z rodziną.
· Zachęcam do podjęcia postu w intencji zatrzymania rozprzestrzeniania się epidemii.
· Zachęcam do wspólnego, rodzinnego czytania Pisma Świętego, zwłaszcza tekstów

liturgii na dany dzień.
· Codziennie o godz. 20:30 będę w kościele (bez udziału wiernych) w kaplicy Naj-

świętszej Maryi Panny odmawiał różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy
się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i
łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach
wspólnie odmawiali różaniec w duchowej łączności ze mną oraz innymi kapłanami,
osobami życia konsekrowanego i wiernymi.

· Do odwołania zawieszone zostaje wspólnotowe sprawowanie nabożeństw Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali. Nie będzie też Mszy św. szkolnych ani spotkań formacyj-
nych dla kandydatów do bierzmowania.



K  D
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go

I przyjdziemy do Niego i będziemy u niego przebywać
(J 14, 23)

Kiedy człowiek wierzący najpełniej łączy się z Chrystusem, swoim ukochanym
Mistrzem i Nauczycielem i Jego przebłagalną Ofiarą krzyżową? Wtedy, gdy przyjmuje
Komunię św. Wyraz Komunia pochodzi z łaciny. Po łacinie słowo communio znaczy
„zjednoczenie”, „połączenie”, „więź”.

Kiedy przystępujemy do Komunii św., wtedy dokonuje się nasze communio, nasze
zjednoczenie z Panem Bogiem. Odrobina Bożego Chleba, w której mieszka żywy
Chrystus, staje się mostem łączącym z Panem Bogiem i z innymi ludźmi. Poprzez Ko-
munię przechodzimy na stronę Pana Boga. Dlatego każda Msza św. i każde przyjęcie
Komunii św. jest dla człowieka WIELKIM ŚWIĘTEM, bo jednoczymy się wtedy z na-
szym Stwórcą, Panem i Zbawicielem.

Szczęśliwi są ci, którzy mogą codziennie przyjść na Mszę św. do kościoła i zjed-
noczyć się z Panem Bogiem. Niestety, ludzie chorzy i starsi, jeśli nie wychodzą z do-
mu, nie mają takiej możliwości. Czekają na pierwszy piątek miesiąca, kiedy kapłan z
parafii przynosi im Pana Jezusa. Raz na miesiąc mogą połączyć się sakramentalnie z
Chrystusem! A przez pozostałe dni miesiąca? Czy mają żyć tylko tęsknotą i oczekiwa-
niem? Absolutnie nie! Kościół uczy nas o Komunii duchowej. Komunii pragnienia.

Nawet nie wychodząc z mieszkania i kręcąc się jedynie po pokoju albo leżąc w
łóżku można każdego dnia (a nawet kilka razy w ciągu jednego dnia) przyklęknąć w
duchu przed tabernakulum, kryjącym w sobie Jezusa Eucharystycznego i wyznać Mu
swoją nędzę, poprosić Go o nawiedzenie i połączyć się z Nim przez żywą wiarę, gorą-
cą miłość i wielkie pragnienie.

Najważniejszy w Komunii duchowej jest akt doskonałej miłości Boga, ponieważ
ten, kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg w nim (l J 4,16). Kiedy trwamy w mi-
łości, trwamy w Bogu. A wtedy możemy przyjść blisko Jezusa, usiąść Mu jak dziecko
na kolanach, przytulić się do Niego i opowiedzieć o swojej samotności, chorobie czy
niezrozumieniu przez najbliższych. Chrystus nie pozostawi bez odpowiedzi tych chwil
pełnych tęsknoty. Przyjdzie z obfitą łaską w Komunii duchowej.

Jak zaprosić Pana Jezusa do siebie? Można mówić do Niego własnymi słowami, moż-
na też skorzystać z podanej tutaj modlitwy.

MODLITWA KOMUNII ŚW. DUCHOWEJ :
Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie i moje serce tak długo będzie niespokojne,

dopóki nie spocznie w Tobie. Jestem miotany wieloma problemami: burzą się we mnie
myśli, niespełnione są pragnienia, brakuje mi zdrowia, nie umiem kochać i wierzyć w
Ciebie tak jak trzeba, A jednak pragnę i łaknę Ciebie, mój Panie. Nie odsyłaj mnie
głodnego. Nakarm mego ducha Chlebem, który zstąpił z nieba.

Kocham Ciebie, o Boże, kocham serdecznie! Kocham, bo Ty pierwszy mnie umi-
łowałeś! Biegnę dzisiaj do Ciebie, przychodzę do Ciebie jak żebrak proszący o kromkę
chleba. Panie, wejdź znów w moje życie. Rozlej łaskę tam, gdzie jest najtrudniej. Na-
ucz mnie słuchać Ciebie i wypełniać Twoją świętą wolę.

Przyjdź, o mój Panie, a ja Cię przyjmę z miłością Matki Najświętszej i z gorliwością
świętych... Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...



Porządek nabożeństw
15.03.2020 – 24.03.2020

niedziela 15 marca 2020 – III Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Elżbietę Reichel, męża Józefa, zm. syna Wilibalda, rodziców, ro-

dzeństwo, zm. Zofię Niedballa, męża Wiktora, córkę Ritę, synów Sinolda,
Herberta, synową Reginę, wnuków Ryszarda i Urszulę, rodziców, zm. z
pokrewieństwa Reichel, Niedballa, zm. kapłanów i siostry zakonne.

10:30 Za zm. Annę Tumulka, rodziców Marię i Józefa Perenc, Wiktora i Agniesz-
kę Tumulka, synów Hiacynta i Alojzego, Andrzeja Niestrój, Ernę Stuchły,
Joachima Siedlaczek, zm. z pokrewieństwa Tumulka-Krybus, zm. kapła-
nów i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian.
poniedziałek 16 marca 2020 – Dzień powszedni
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Fortunata Wallach.
wtorek 17 marca 2020 – Dzień powszedni
17:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Panek.
środa 18 marca 2020 – Dzień powszedni
17:00 W intencji rodzin, które przyjęły obraz Pielgrzymującej Matki Bożej.
czwartek 19 marca 2020 – Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
17:00 Za wstawiennictwem św. Józefa w intencji rzemieślników.
piątek 20 marca 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Marię i Maksymiliana Kiszka, zm. z rodzin Kiszka-Pendzialek-

Piontek-Cyran i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 21 marca 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Franciszka Badurczyk, rodziców, brata Wernera, Annę Kribus, Lu-

dwika Moskwa, Franciszka i Olgę Kurzela, syna Reinharda, wnuka Gerar-
da, pokrewieństwo Badurczyk-Kurzela, zm. kapłanów i siostry zakonne.

niedziela 22 marca 2020 – IV Wielkiego Postu (L )
08:00 Za zm. Alfreda Cienskowski, Gerdę i Rudolfa Mokrosz zm. z pokrewień-

stwa Cienskowski, Jurecki, Filip, Jendrzejczyk, Mokrosz i Malcharczyk.
10:30 Za zm. Kazimierza Bajerskiego, Ewę i Michała Bajerskich, Władysława

Dobosza, Józefę Kołacińską, zm. z rodzin Bajerski, Dobosz, Kościółek
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian.
poniedziałek 23 marca 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Władysława Budnik od szwagierek z Jasła.
wtorek 24 marca 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. męża Ludwika Kszuk, rodziców Kszuk-Sochiera, synów, synowe,

wnuka i dusze w czyśćcu cierpiące.



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W ubiegłą
niedzielę do puszek na Misyjne dzieło Pomocy „Ad Gentes” zebraliśmy
902,05 PLN. Zbiórka kwartalna będzie w późniejszym terminie. „Bóg za-
płać!”

Zachęcam do odwiedzenia specjalnego serwisu poświęconego sytuacji zwią-
zanej z epidemią koronawirusa na internetowej stronie naszej parafii. Można
tam uzyskać bieżące informacje na temat funkcjonowania naszego kościoła i
parafii w czasie trwania ograniczeń wprowadzonych przez rząd i Kościół.

Na czas trwania ograniczeń zawieszone zostają nabożeństwa Gorz-
kich Żali i Drogi Krzyżowej sprawowane wspólnotowo. Zachęcam
do indywidualnego praktykowania tych nabożeństw, zwłaszcza w do-
mu z rodziną. Nie będzie też Mszy św. szkolnych oraz spotkań for-
macyjnych dla kandydatów do bierzmowania.

Kancelaria parafialna będzie czynna tylko dla interesantów mających spra-
wy nie cierpiące zwłoki po indywidualnym umówieniu się telefonicznie (32
410 67 90 lub przez e-mail: parafia@lubowice.pl

W związku z ograniczeniem przez rząd tworzenia zgromadzeń oraz
na podstawie zaleceń Episkopatu Polski i naszego biskupa zostają
odwołane wszystkie spotkania i rekolekcje.

Zawieszenie nie dotyczy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej,  która jest wyda-
rzeniem indywidualnym. Można wyruszyć 27 marca o godz. 18:00 sprzed
kościoła NSPJ w Raciborzu. Proponowane są 2 trasy: św. Anny (54 km) oraz
Bł. Karoliny Kózkówny (43 km). Zapisy na stronie edk.org.pl
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali nasz kościół. W przyszły piątek (20.03.2020, godz. 18:15)
Lepiorz S., Saiczek A., Badurczyk M. oraz Z LIGOTY: Bulenda K., Ficoń
G. i Fitzon E., a w piątek za dwa tygodnie (27.03.2020, godz. 18:15) Hałas
G., Herman-Nowak B., Jeleń K., Kołodziej K., Krybus E., Krybus R.

Razem z Błękitnymi Aniołami z Caritasu organizujemy pomoc dla naszych
Parafian (zwłaszcza starszych) na czas zagrożenia epidemicznego. Możemy
pomóc w zakupach, załatwić ważną sprawę, kupić leki, odpowiedzieć na py-
tania. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z tej oferty pomocy, proszę o kontakt z
kancelarią parafialną przez telefon albo e-mail.

Biskup Opolski udziela wszystkim wiernym przebywającym w tym
czasie na terenie diecezji opolskiej dyspensy od uczestnictwa w nie-
dzielnej i świątecznej Mszy świętej, w okresie od III do V niedzieli
trwającego właśnie Wielkiego Postu.

Informacje duszpasterskie
15.03.2020 – 22.03.2020

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


