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Poranek wielkanocny wszystkich wprawia w ruch.

Najpierw Marię Magdalenę, która otrząsa się z odrętwienia
i biegnie – od spotkania twarzą w twarz ze swoim ukocha-
nym Mistrzem do sparaliżowanych lękiem uczniów. Nie-
wiarygodna wiadomość Marii wyrywa Piotra i Jana z apatii
i podrywa na nogi. Zaczynają biec na wyścigi do grobu.
Czyżby rewolucyjne orędzie wielkanocne, które tak bardzo
wszystkich poruszyło, wytrąciło z równowagi i ewangeli-
stę, że zdobył się na opis jakiejś konkurencji czy zabawy
sportowej? Raczej nie. Uważa się, że Piotr i Jan to postacie
symboliczne, które przedstawiają dwie różne koncepcje Kościoła; Piotr – urząd i struk-
turę, Jan – miłość. Jan przybiega pierwszy do grobu, bo miłość jest zawsze szybsza i
bardziej umotywowana niż urząd. Gdy w końcu przybiega i Piotr, Jan ustępuje mu
pierwszeństwa, by z całym swoim autorytetem, właściwym urzędowi, mógł dokonać
oględzin grobu i urzędowo wszystko potwierdzić. Ale miłość widzi więcej. Potrafi doj-
rzeć, co kryje się za dowodami i uwierzyć. Historia wyścigu do grobu poucza, że gdy
urząd z miłością puszczają się w zawody urząd nie jest skazany na przegraną. Ewange-
lista wie, że urząd i miłość są raczej skazane na siebie. Wspólnota potrzebuje autoryte-
tu urzędu, jego trzeźwej oceny; jego wiążącego sądu. Ale potrzebuje też zapału miło-
ści, chyżości tęsknoty oraz gotowości do uwierzenia i dania świadectwa. W kręgu tych,
którzy wierzą w zmartwychwstanie Chrystusa, obie te rzeczywistości powinny zawsze
iść ręka w rękę. I choć czasem jedna wydaje się brać górę, zawsze powinna „poczekać”
na drugą, bo tylko razem stanowią całość, tylko razem są kompletne...

Wszystkim drogim Parafianom
z okazji Wielkich Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

składam serdeczne życzenia Radości i Pokoju serca,
wszelkich łask Bożych i Jego błogosławieństwa

na każdy dzień Waszego życia!



S   Z

„Gdybyś był Marią, czy drugą Marią, czy
Salome, czy Joanną, przyszedłbyś płakać do
grobu z samego rana. Zobacz odwalony ka-
mień grobowy, może i aniołów, i samego Je-
zusa. Powiedz coś i posłuchaj głosu. Jeśli
usłyszysz: „Nie trzymaj się Mnie”, stój z dale-
ka, uczcij Słowo, lecz się nie smuć. Wie On,
komu się najpierw ukazać. Święć zmartwych-
wstanie. Pomóż Ewie, która pierwsza upadła,
ale też i pierwsza pozdrowiła Chrystusa, i daj znać uczniom.

Stań się Piotrem czy Janem, pospiesz do grobu, wyprzedzaj lub bie-
gnij razem, odbywając piękny wyścig. A jeśli w biegu zostaniesz wyprze-
dzony, zapałem zwyciężaj, nie pochylaj się, aby zaglądać do grobu, ale
wejdź do środka. A gdybyś jak Tomasz nie był w gronie apostołów, któ-
rym się Chrystus ukazuje, to skoro Go zobaczysz, nie bądź niewiernym;
a gdyby ci zabrakło wiary, uwierz tym, którzy o tym opowiadają; jeżeli
zaś i im nie wierzysz, to uwierz śladom gwoździ”.

Św. Grzegorz z Nazjanzu przypomina nam, że zmartwychwstanie nie
jest tylko wydarzeniem historycznym. Wspominamy je nabożnie i z wiel-
kim szacunkiem, ale gdybyśmy na tym poprzestali, to przegapilibyśmy
łaskę, którą udziela nam Bóg. Zmartwychwstanie dzieje się dzisiaj! Tu-
taj! Teraz!

Różne okoliczności Twojego życia wpisują się historie Marii, Salo-
me, Joanna, Piotra, Jana, Tomasza, pozostałych uczniów. Rozterki, wąt-
pliwości, pustka, nadzieja, radość, poruszenie, entuzjazm – cała paleta
stanów ich ducha, emocji, woli – są „krainą”, w której chce zanurzyć się
Duch Święty.

Odkryj, że biblijne spotkania ze Zmartwychwstałym, są naprawdę
Twoimi spotkaniami. Po takim spotkaniu nic już nie jest, jak dawniej.
Serce wstaje z martwych.

Spotkaj Zmartwychwstałego Pana! Odkryj, że On żyje i jest z Tobą,
że chce tchnąć na nowo w pewność w każdą Twą wątpliwość, zapełnić
każdą pustkę, rozwiać wszelkie rozterki. On chce sprawić, że Twoja wia-
ra się rozpali nowym, jasnym płomieniem, Twoja nadzieja tak się umoc-
ni, że stanie się pewnością a Twoja miłość ogarnie wszystkich. On chce
Ci dać radość i entuzjazm, których nie zdołają przyćmić żadne kłopoty
czy problemy a Jego Duch poprowadzi Cię przez to życie do Życia, które
nie ma końca!



Porządek nabożeństw
12.04.2020 – 19.04.2020

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

syna, synową, zm. rodziców i rodzeństwo z 4 stron, zm. z pokrewieństwa, Rein-
holda Paszek, dusze w czyśćcu cierpiące, zm. kapłanów i siostry zakonne.

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

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

Poniedziałek 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.
14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian (transmitowana w Internecie).
Wtorek w Oktawie Wielkanocy 14 kwietnia 2020
18:00 Za zm. Gertrudę Sobocik w 1. rocznicę śmierci.
Środa w Oktawie Wielkanocy 15 kwietnia 2020
18:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny o zdro-

wie dla rodzin Lachowski, Fichna, Rothas i Borzigursky oraz o błogosławień-
stwo Boże z okazji urodzin.

Czwartek w Oktawie Wielkanocy 16 kwietnia 2020
18:00 Za zm. Annę i Leona Konieczny, córkę Renatę, Elżbietę Konieczny, Gertrudę i

Ernesta Wowrek, Elżbietę Schmid, dziadków z rodzin Konieczny-Kiszka-
Zgaślik i dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek w Oktawie Wielkanocy 17 kwietnia 2020
18:00 Za zm. Józefa Marklowski, braci Franciszka i Alojzego, rodziców Adolfa i Jo-

annę Marklowski, Jerzego i Martę Kubica, Gintera Pieczarek, Klarę i Józefa
Rzega, Krystynę i Gerarda Sander i zm. z pokrewieństwa.

Sobota w Oktawie Wielkanocy 18 kwietnia 2020
18:00 W intencji rodzin, które przyjęły obraz Pielgrzymującej Matki Bożej.
niedziela 19 kwietnia 2020 – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
08:00 Za zm. Pawła Pietruszka, rodzeństwo, rodziców Annę i Antoniego, Helenę i

Henryka Kubina, zm. z rodzin Pietruszka Szynol i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Reginy Tumulka z okazji 50 rocznicy urodzin.
14:00 Dodatkowa Msza św. z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego w intencji Para-

fian (transmitowana w Internecie).
poniedziałek 20 kwietnia 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jerzego Przybyła, synową Marię Przybyła, Antoniego i Marię Przybyła,

syna Alfreda, żonę Krystynę, Jana i Martę Wojtena, córkę Helenę, męża Józefa i
zm. z rodzin Przybyła, Wojtena, Kretek, Halamoda.



Dzisiaj kolekta „powinowata” (do dyspozycji proboszcza). W poniedziałek
Wielkanocny kolekta na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W przyszłą niedzie-
lę kolekta na bieżące potrzeby parafii. Zachęcam do wpłat na konto parafial-
ne tych, którzy nie mogą przyjść do kościoła, aby  zapewnić funkcjonowanie
parafii. W pełni funkcjonuje już również mechanizm mikropłatności na na-
szej stronie internetowej. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim, którzy wpłaca-
ją ofiary bezpośrednio na konto parafialne i poprzez stronę internetową.

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 na Facebooku, poświęcone-
go funkcjonowaniu parafii w czasie trwania epidemii koronawirusa:
www.facebook.com/parafialubowice.

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

W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny transmisja Mszy św. o godz.
14:00. Od wtorku codzienne transmisje Koronki do Miłosierdzia Bożego o
godz. 15:00 i Mszy św. o godz. 18:00.
Dzisiaj i jutro o godz. 14:00 dodatkowa Msza św. transmitowana w Interne-
cie a po niej możliwość indywidualnej adoracji do godz. 18:00.
Od wtorku codziennie o godz. 15:00 wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej możliwość indywidual-
nej adoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 17:45.

Przypominam, że rząd przedłużył czas obowiązywania ograniczenia
uczestników liturgii w kościołach do 5 osób (nie licząc celebransa i
usługujących). Na razie ograniczenia te obowiązują do przyszłej nie-
dzieli, ale znowu mogą zostać przedłużone. Zachęcam do śledzenia
informacji podawanych na ten temat w telewizji, radio i Internecie.
Za naruszenie ograniczenia grożą surowe kary (na niektóre parafie
już zostały takie kary nałożone). Proszę o odpowiedzialność i wyro-
zumiałość! Proszę zwrócić uwagę, że ograniczenia dotyczą również
przebywania na cmentarzu… Chrońmy zdrowie swoje i bliźnich!

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali nasz kościół. W przyszły piątek (17:04.2020, godz. 19:00)
Kerner M., Krettek I., Michacz E., Panek D., Serzisko E. i Serzisko S. a w
piątek za dwa tygodnie (24.04.2020, godz. 18:45) Szczuka R., Wychowaniec
Ł. GRZEG. Urbisz B. Mainczyk G., Mainczyk K. i Gomółka K.

Informacje duszpasterskie
12.04.2020 – 19.04.2020

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


