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Ś   
Ogłoszony stan epidemii i wprowadzone ograniczenia sprawiają, że za-

sadniczym miejscem przygotowań do świąt, przeżywania Triduum Paschal-
nego i Świąt Wielkanocnych będzie nasz dom, nasze mieszkanie.

Proponuję zorganizowanie życia religijnego w domu w następujący spo-
sób: Można zastawić stół, jak w czasie odwiedzin kolędowych: krzyż na
środku, świece, Pismo święte i gromadzić się wokół stołu na modlitwie. Stół
ten może też przybrać formę domowego ołtarza. Jeśli warunki mieszkaniowe
na to nie pozwalają, można gromadzić się przed krzyżem wiszącym na ścia-
nie. Forma gromadzenia się wspólnoty domowników może więc być różna.
Najważniejsze, by razem spotykać się z Panem w wierze i w miłości. Otwie-
rajmy więc razem z dziećmi Pismo święte i czytajmy Ewangelie, zwłaszcza
rozdziały o Męce Pańskiej. Odprawiajmy Drogę Krzyżową, śpiewajmy Gorz-
kie Żale, odmawiajmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wieczorami gro-
madźmy się przy krzyżu na rodzinnym odmawianiu Modlitwy Różańcowej.
Niech najbliższe dni będą nade wszystko czasem adoracji Krzyża i wywyż-
szenia Ukrzyżowanego we wspólnocie domu.

Wiele mówią ramiona Chrystusa rozpostarte i przybite do drzewa, Jego
zbroczone krwią oblicze i przebity włócznią bok. Widać, jak każdego z nas
do końca umiłował i w Jego miłości znajdujemy siłę, by powstać, podjąć cię-
żar własnego krzyża. Nie bez powodu śpiewamy: „Kto krzyż odgadnie ten
nie upadnie w boleści sercu zadanej. Gdy grom się zbliża pośpiesz do krzyża,
on Ciebie wesprze, ocali”. To bardzo ważna podpowiedź na te trudne dni,
gdy szukamy ocalenia, ukojenia serca i potrzebnych sił.

Wpatrzeni w Chrystusa Ukrzyżowanego nie bójmy się też stanąć przed
Bogiem w prawdzie i podejmijmy wysiłek wzbudzenia aktu żalu doskonałe-
go. Na tej drodze, gdy dostęp do sakramentu pokuty i pojednania jest ograni-
czony, możemy zyskać odpuszczenie grzechów powszednich i przebaczenie
grzechów śmiertelnych, jeśli ów żal z miłości do Pana połączymy z mocnym
postanowieniem przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie
to możliwe (por. KKK 1452). Tak usposobieni do trwania w łasce żywej wia-
ry będziemy zdolni do tego, by zobaczyć chwałę Zmartwychwstałego i bez
lęku pójść dalej w życie. Z listu pasterskiego Biskupa Opolskiego



W  T    
Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wieka Środa
W kościele może uczestniczyć w liturgii maksymalnie 5 osób.
Kościół otwarty od godz. 08:00 do godz. 19:00.
08:15 – Msza św. poranna.
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego (transmitowana).
15:15-17:45 – Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu.
18:00 – Msza św. (transmitowana).
20:30 Różaniec (transmitowany).

TRIDUUM PASCHALNE
Wielki Czwartek
Kościół otwarty od godz. 09:00 do godz. 17:00.
18:00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej – bez udziału wiernych (transmitowana).
Nie ma adoracji Pana Jezusa w ciemnicy.
Wielki Piątek
Kościół otwarty od godz. 09:00 do 17:00 – zachęcam do indywidualnego odprawienia Drogi
Krzyżowej (w kościele lub w domu)
18:00 – Ceremonie Wielkopiątkowe – bez udziału wiernych (transmitowane)
Nie ma adoracji Krzyża ani Pana Jezusa w Bożym Grobie.
Wielka Sobota
Kościół otwarty od godz. 09:00 do godz. 16:00 – zachęcam do indywidualnej adoracji Pana
Jezusa w Bożym Grobie.
Nie ma adoracji Krzyża przez ucałowanie.
Nie ma poświęcenia pokarmów wielkanocnych – zachęcam do wykonania tego obrzędu w
domu wg schematu na ulotce wyłożonej z tyłu kościoła i opublikowanego w Internecie, albo
wg Drogi do Nieba nr 77.
17:00 – sprzątanie i dekorowanie kościoła na Wigilię Paschalną.
21:00 – Wigilia Paschalna – bez udziału wiernych (transmitowana).
Nie ma procesji rezurekcyjnej.

WIELKANOC
W kościele może uczestniczyć w liturgii maksymalnie 50 osób.
Niedziela Wielkanocna
Kościół otwarty od godz. 07:30 do godz. 18:00.
08:00 – Msza św.
10:30 – Msza św.
14:00 – dodatkowa Msza św. z nieszporami świątecznymi (transmitowana)
po Mszy św. – Wystawienie i Koronka do Miłosierdzia Bożego (transmitowana)
do godz. 18:00 indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu.
Poniedziałek Wielkanocny
Kościół otwarty od godz. 07:30 do 18:00.
08:00 – Msza św. wg przyjętej intencji
10:30 – Msza św.
14:00 – dodatkowa Msza św. (transmitowana)
po Mszy św. – Wystawienie i Koronka do Miłosierdzia Bożego (transmitowana)
do godz. 18:00 indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu.



Porządek nabożeństw
05.04.2020 – 14.04.2020

niedziela 5 kwietnia 2020 – Palmowa, czyli Męki Pańskiej
08:00 Za zm. Józefa i Elfrydę Wycisk, syna Józefa, Annę i Alfonsa Przybyła, Anielę

i Henryka Rzytki, Maksymiliana Mika, Annę i Bernarda Janosz i pokrewień-
stwo Wycisk-Przybyła.

10:30 Za zm. córkę Krystynę Paris, Łucję Paris, męża Rufina Fitzon, zm. z rodzin
Fitzon, Paris, Morcinek, Rzezonek i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian (transmitowana w Internecie).
Wielki Poniedziałek 6 kwietnia 2020

18:00 Za zm. Paulinę Jasny od sąsiadów.
Wielki Wtorek 7 kwietnia 2020

18:00 Za zm. Maksymiliana Kiszka w 1. rocznicę śmierci.
Wielka Środa 8 kwietnia 2020

18:00 Za zm. O. Mikołaja Wallach, rodziców Józefa i Gertrudę, Hildegardę Wallach,
Pawła i Agnieszkę Ploch, zm. z pokrewieństwa, zm. kapłanów, siostry zakon-
ne i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚWIĘTE  TRIDUUM  PASCHALNE
Wielki Czwartek 9 kwietnia 2020

18:00 W intencji kapłanów (bez udziału Wiernych, transmitowana w Internecie)
Wielki Piątek 10 kwietnia 2020

18:00 Ceremonie Wielkopiątkowe (bez udziału Wiernych, transmitowane w Internecie)
Wielka Sobota 11 kwietnia 2020

21:00 Wigilia Paschalna w intencji Parafian (bez udziału Wiernych, transmitowana w
Internecie)

niedziela 12 kwietnia 2020 – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
08:00 Za zm. Jadwigę i Antoniego Pohl, syna, synową, Marię i Józefa Jaskulla, cór-

kę, syna, synową, zm. rodziców i rodzeństwo z 4 stron, zm. z pokr., Reinholda
Paszek, dusze w czyśćcu cierpiące, zm. kapłanów i siostry zakonne.

10:30 Za zm. rodziców Franciszka i Helenę Szczuka, syna Eugeniusza, rodziców
Albertynę i Emanuela Krettek, syna Jerzego, żonę Hildegardę, córkę Marię
Przybyła, pokrewieństwo Szczuka-Krettek i za zm. kapłanów.

14:00 Dodatkowa Msza św. ze świątecznymi nieszporami w intencji Parafian
(transmitowana w Internecie)

poniedziałek wtorek w oktawie Wielkanocy 13 kwietnia 2020
08:00 Za zm. Henryka Janik w 3. rocznicę śmierci, oraz zm. za żonę Różę.
10:30 Za zm. Pawła i Marię Gali, rodziców, rodzeństwo, Aleksandra i Marię Lepszy,

zm. z pokrewieństwa Gali-Chrubasik i dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek w oktawie Wielkanocy – 14 kwietnia 2020
18:00 Za zm. Gertrudę Sobocik w 1. rocznicę śmierci.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian (transmitowana w Internecie)



Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W Wiel-
kanoc kolekta „powinowata” (do dyspozycji proboszcza). Zachęcam do
wpłat na konto parafialne tych którzy nie mogą przyjść do kościoła, aby  za-
pewnić funkcjonowanie parafii. W pełni funkcjonuje już również mechanizm
mikropłatności na naszej stronie internetowej. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Nadal obowiązuje dyspensa Biskupa Opolskiego od uczestnictwa w
niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych przeby-
wających na terenie diecezji opolskiej.

Zachęcam do odwiedzenia specjalnego serwisu poświęconego sytuacji zwią-
zanej z epidemią koronawirusa na www.parafia.lubowice.eu oraz  na Facebo-
oku: www.facebook.com/parafialubowice.

W serwisie Facebook naszej parafii można uczestniczyć w na-
bożeństwach transmitowanych na żywo z naszego kościoła:

Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy: 15:00 Koronka do Miłosier-
dzia Bożego, 18:00 Msza św. i 20:30 modlitwa różańcowa.
W Wielki Czwartek i Wielki Piątek transmisja liturgii o godz. 18:00.
W Wielką Sobotę transmisja Wigilii Paschalnej o godz. 21:00.
W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny transmisja Mszy św. o godz. 14:00

Nasz kościół w Wielkim Tygodniu będzie otwarty:
Od poniedziałku do środy od 08:00 do 19:00. Z możliwością indywi-
dualnej adoracji od 15:00 do 17:45.

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek od 09:00 do 17:00.
W Wielką Sobotę od 09:00 do 16:00.
W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny od 07:30 do 18:00.
Indywidualna adoracja przy Bożym Grobie w Wielką Sobotę od godz.
09:00 do 16:00. Nie będzie poświęcenia pokarmów wielkanocnych – można
to zrobić samemu w domu wg wzoru na drugiej stronie gazetki. Nie będzie
też możliwości adoracji krzyża przez ucałowanie.

W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny o godz. 14:00 dodatkowa
Msza św. transmitowana w Internecie a po niej możliwość indywidu-
alnej adoracji do godz. 18:00. Od Wielkanocy w liturgii w kościele
może uczestniczyć nie więcej niż 50 osób.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali nasz kościół. W przyszłą sobotę (11.04.2020, godz. 17:00)
Wolnik J., Walach H., Kitel S., Zajda D., Karasek K. i Karasek R. a w piątek
za dwa tygodnie (17:04.2020, godz. 19:00) Kerner M., Krettek I., Michacz
E., Panek D., Serzisko E. i Serzisko S.

Informacje duszpasterskie
29.03.2020 – 05.04.2020

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


