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N  M
W II niedzielę po Wielkanocy powtarzamy za Psalmistą:

„Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny”. Wzrok nasz wędruje naj-
pierw do Wieczernika, w którym Jezus przychodzi do Aposto-
łów, aby umocnić ich wiarę. To spotkanie ma jednak wyjątkowy
charakter. Bierze w nim udział Tomasz Apostoł, którego zwy-
kliśmy określać mianem „niewiernego Tomasza”. Dostrzegamy,
słuchając Janowej Ewangelii, że wiara tego ucznia była jeszcze
zbyt słaba, aby uwierzył świadectwu innych Apostołów. Potrze-
bował namacalnych dowodów. Chyba to nas nie powinno dziwić. Ile to razy
my sami, którzy tak wiele słyszymy o Zmartwychwstałym, powtarzamy pełni
niedowierzania: „jak nie zobaczę, to nie uwierzę”.

Radość z dzisiejszej liturgii płynie dla nas z faktu, ze razem ze św. Pio-
trem możemy uwielbiać Boga: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez po-
wstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei”.
To uwielbienie związane jest z darem, jaki otrzymaliśmy od Boga. Staliśmy
się, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, świadkami nadziei.

Świadectwem nadziei dla współczesnego świata jest również Święto Mi-
łosierdzia Bożego. Siostra Faustyna Kowalska pod datą 22 lutego 1931 roku
w Płocku zapisała, że to święto Pan Jezus dał grzesznikom jako „ostatnią de-
skę ratunku”. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią św. przyjętą w
tym dniu związana jest obietnica „zupełnego odpuszczenia win i
kar” (Dzienniczek 300). A więc takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakra-
mencie chrztu świętego. Zdroje miłosierdzia wypływają z przebitego boku
Zbawiciela. Chrystus mówił do św. Faustyny: „rana serca mojego jest źró-
dłem niezgłębionego miłosierdzia” (Dz. 1190). Owa rana – przebity bok i
serce – staje się dla całej ludzkości źródłem miłosierdzia Bożego. Na znanym
nam dobrze obrazie Jezusa Miłosiernego „Jezu, ufam Tobie” z przebitego bo-
ku Chrystusa wypływają promienie: blady i czerwony. Chrystus wyjaśnia
Faustynie, co one oznaczają, mówiąc: „Te dwa promienie oznaczają krew i
wodę – blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony
promień oznacza krew, która jest życiem dusz...” (Dz. 299).



Ś . M , E

Marek w księgach Nowego Testamentu występuje pod
imieniem Jan. Dzieje Apostolskie (Dz 12, 12) wspominają go
jako "Jana zwanego Markiem". Pochodził z Palestyny. Imie-
nia jego ojca nie znamy. Zapewne w czasach publicznej dzia-
łalności Pana Jezusa jego matka, Maria, była wdową; pocho-
dziła z Cypru. Jest bardzo prawdopodobne, że była właściciel-
ką Wieczernika, gdzie Chrystus spożył z Apostołami ostatnią
wieczerzę. "Człowiek niosący dzban wody" (Mk 14, 13) - to
prawdopodobnie Marek. Jest również bardzo możliwe, że
matka Marka była właścicielką ogrodu Getsemani na Górze
Oliwnej. Marek bowiem w swojej Ewangelii podaje ciekawy szczegół, o którym żaden
z Ewangelistów nie wspomina: że w czasie modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu znalazł
się w nim (zapewne w budce czy też w małym domku, jaki się tam znajdował) pewien
młodzieniec. Kiedy usłyszał krzyki zgrai żydowskiej, obudził się i owinięty jedynie
prześcieradłem, wybiegł na zewnątrz. Kiedy zobaczył, że Jezusa zabierają oprawcy, za-
czął krzyczeć. Wtedy ktoś ze służby świątyni podbiegł do niego, aby go pochwycić, ale
on uciekł, zostawiając prześcieradło w rękach pachołka (Mk 14, 15).

Marek był uczniem św. Piotra. Prawdopodobnie zaraz po zesłaniu Ducha Świętego
św. Piotr udzielił Markowi chrztu, dlatego nazywa go swoim synem (1 P 5, 13). Wie-
czernik służył Apostołom za dom schronienia po śmierci Chrystusa Pana. Tam właśnie
udał się książę Apostołów zaraz po swoim cudownym uwolnieniu przez anioła z wię-
zienia (Dz 12, 11-17).

Największą zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły opis ży-
cia i nauki Pana Jezusa. Jego Ewangelia miała być wiernym echem katechezy św. Pio-
tra. Marek napisał ją przed rokiem 62, w którym ukazała się Ewangelia według św. Łu-
kasza. Tekst Markowy mógł więc powstać w latach 50-60. Autor zaczyna swoją relację
od chrztu Pana Jezusa i powołania Piotra na Apostoła. Podaje on jako charakterystycz-
ny szczegół pobyt Pana Jezusa w domu św. Piotra i uzdrowienie jego teściowej (Mk 1,
29-31).

Św. Marek znał doskonale język aramejski i grecki. Ewangelię swoją pisał nie dla
Żydów, gdyż często tłumaczy słowa aramejskie na język grecki (Mk 5, 4; 14, 36; 15,
22). Tłumaczy również zwyczaje żydowskie (Mk 7, 1-23; 14, 12). Ewangelię swoją pi-
sał zapewne w Rzymie, gdyż przypomina znanych rzymskiej gminie chrześcijańskiej:
Aleksandra i Rufusa (Mk 15, 21) jako pośrednich świadków męki Pańskiej.

Św. Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz
miast: Bergamo, Wenecji, a także Albanii. Przyzywany podczas siewów wiosennych
oraz w sprawach pogody.

Według tradycji św. Marek miał być założycielem gminy chrześcijańskiej w Alek-
sandrii i jej pierwszym biskupem. Tam też miał ponieść śmierć męczeńską za panowa-
nia cesarza Nerona. Inni przesuwają datę jego śmierci do czasów cesarza Trajana (98-
117). Odnośnie męczeństwa św. Marka nie mamy żadnych danych.

W ikonografii św. Marek ukazywany jest w stroju arcybiskupa, w paliuszu albo ja-
ko biskup wschodniego rytu. Trzyma w dłoni zamkniętą lub otwartą księgę. Symboli-
zuje go m.in. lew ze skrzydłami - jedno z ewangelicznych zwierząt, lew u stóp, drzewo
figowe, zwój.



Porządek nabożeństw
19.04.2020 – 27.04.2020

niedziela 19 kwietnia 2020 – II Wielkanocna – M  B
08:00 Za zm. Pawła Pietruszka, rodzeństwo, rodziców Annę i Antoniego, Helenę

i Henryka Kubina, zm. z rodzin Pietruszka Szynol i dusze w czyśćcu cier-
piące.

10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Reginy Tumulka z okazji 50 roczni-
cy urodzin.

14:00 Dodatkowa Msza św. z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego w intencji
Parafian (transmitowana w Internecie).

poniedziałek 20 kwietnia 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jerzego Przybyła, synową Marię Przybyła, Antoniego i Marię Przy-

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

wtorek 21 kwietnia 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jerzego Wałach, zm. rodziców Wałach-Krybus, zm. braci, siostrę,

szwagrów, bratowe, Annę Wychowaniec i zm. z pokrewieństwa.
środa 22 kwietnia 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę i Jana Gawlik, brata Hen-

ryka, Henryka Helmich, zm. z pokrewieństwa Gawlik-Ksol-Rozga-Nie-
dziela, zm. Urszulę i Józefa Grzesik oraz Różę Pawlik.

czwartek 23 kwietnia 2020 – ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
18:00 Za zm. Lidię Kretek w 1. rocznicę śmierci.
piątek 24 kwietnia 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Józefa Halamoda, Annę i Emila Halamoda, zm. dziadków, pokre-

wieństwo Halamoda-Pytlik i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 25 kwietnia 2020 – Ś . M , E
18:00 Za wstawiennictwem św. Marka w intencji Rolników o błogosławieństwo

Boże w pracach polowych i o dobre urodzaje (bez procesji).
niedziela 26 kwietnia 2020 – III Wielkanocna
08:00 Za zm. Jadwigę i Ignacego Komor, rodziców, braci, siostry, Augustynę Ka-

rola Kretek, córkę, zięciów, Jana Mucha, pokrewieństwo, zm. kapłanów i
dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Msza św. za zm. Helenę Klimanek od pracowników SP w Grzegorzowi-
cach.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian (transmitowana w Internecie).
poniedziałek 27 kwietnia 2020– Dzień powszedni
08:15 ……………………………………………………………………...



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. Serdeczne
„Bóg zapłać!” Również wszystkim, którzy wpłacają ofiary na konto parafial-
ne i przez stronę internetową, zapewniając środki na funkcjonowanie parafii.

Nadal obowiązuje dyspensa ogólna od uczestnictwa w niedzielnej i
świątecznej Mszy świętej udzielona przez Biskupa Opolskiego wszyst-
kim wiernym przebywającym na terenie diecezji opolskiej.

Zachęcam do odwiedzenia specjalnego serwisu poświęconego sytuacji zwią-
zanej z epidemią koronawirusa na parafia.lubowice.eu oraz  na Facebooku:
facebook.com/parafialubowice. Można tam również śledzić transmisje na ży-
wo z naszego kościoła.
Od poniedziałku obowiązują nowe przepisy dotyczące ilości osób mogących
przebywać w kościele. To 1 osoba na 15 m2. Nasz kościół ma powierzchnię
użytkową równą 734 m2, co pozwala na przebywanie w nim na raz 49 osób.
Na cmentarzu może przebywać do 50 osób z zachowaniem minimum 2-me-
trowego odstępu od siebie.
W związku z większą ilością osób mogących przebywać w kościele, Msze
św. w tygodniu nie będą już transmitowane w Internecie. W niedziele jed-
nak o godz. 14:00 będzie dodatkowa Msza św. transmitowana na żywo dla
tych, którzy nie zmieszczą się w kościele.

O godz. 15:00 nadal codziennie będziemy modlić się Koronką do Mi-
łosierdzia Bożego za konających a po niej indywidualna adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 17:45.

Przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie całej
Mszy św.  (z wyjątkiem momentu przystąpienia do Komunii św.)
oraz w czasie indywidualnej adoracji i spowiedzi.

Kancelaria parafialna nadal będzie czynna tylko dla interesantów mających
sprawy nie cierpiące zwłoki po indywidualnym umówieniu się telefonicznie
(32 410 67 90) lub przez e-mail: parafia@lubowice.pl
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali nasz kościół. W przyszły piątek (24.04.2020, godz. 18:45)
Szczuka R., Wychowaniec Ł. oraz z GRZEGORZOWIC Urbisz B. Mainczyk
G., Mainczyk K. i Gomółka K., a w piątek za dwa tygodnie (01.05.2020,
godz. 19:00) Gomółka K., Sadowska A., Sadowska B., Urbisch M., Urbisz
S. i Kałuża M.

W czasie trwania adoracji można indywidualnie poprosić o spowiedź albo
Komunię św. Sakrament Pokuty nie będzie sprawowany w konfesjonale, ale
w zakrystii, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Informacje duszpasterskie
19.04.2020 – 26.04.2020

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


