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Wielką trudnością uczniów zdążających do Emaus, a także
naszą trudnością w relacjach z Bogiem, jest prawda o tym, że
Bóg jest niewidzialny.

Dla tych dwóch uczniów wszystko będzie skończone, aż do
czasu, kiedy odkryją nową obecność Jezusa. Dopóki byli przy
Chrystusie, pokonywali tyle różnych trudów. Teraz ten, w którym pokładali
nadzieję, którego spotykali na co dzień już nie ma znaczenia. Zginął najha-
niebniejszą śmiercią. Wracają do rodzinnej miejscowości. Jednemu na imię
Kleofas. Nie znamy natomiast imienia drugiego ucznia. Dlaczego? Być
może dlatego, aby każdy z nas w to miejsce mógł wpisać swoje imię.

Jakże inaczej czyta się i rozumie ten fragment Ewangelii, gdy w miej-
sce drugiego ucznia wstawimy swoje imię. Bo któż z ludzi nie przeżywa w
swoim życiu podobnych sytuacji: oto wszystko miało być inaczej, a tym-
czasem... zawiedziona nadzieja, bolesna strata kogoś najbliższego, tragedie
rodzinne czy zawodowe. Po ludzku – sytuacje bez wyjścia.

Chrystus daje nam pokazową lekcję bycia i obchodzenia się z ludźmi
ciężko doświadczonymi przez życie. Wiemy dobrze, że człowiek skrzyw-
dzony, zawiedziony, poraniony jest tak skoncentrowany na swoim bólu,
niepowodzeniu, doznanej niesprawiedliwości, że nie jest w stanie myśleć o
niczym innym. Jak zachowuje się w tej sytuacji Chrystus? Najpierw dys-
kretnie towarzyszy uczniom, idąc z nimi. Z wielką cierpliwością słucha ich
zwierzeń. Pozwala im opróżnić swoje serca z zawiedzionych nadziei, nie-
spełnionych oczekiwań. Dopiero kiedy zaczęli opowiadać o pustym grobie,
zabiera głos.

Każdy dzisiaj żyjący uczeń Chrystusowy musi zdać sobie sprawę z te-
go, że jest wezwany przez Zmartwychwstałego do naśladowania swego mi-
strza w relacjach z ludźmi przeżywającymi trudne chwile. Ja też muszę so-
bie uświadomić, że człowiek zawiedziony, upokorzony nie chce słuchać
pięknych mów czy uczonych rozpraw. Jest bardzo podejrzliwy wobec każ-
dego, kto na wszystko ma gotowe rozwiązania, gotowe recepty.
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Święty Roch urodził się w XIV wieku w Montpellier
we Francji. Pochodził z zamożnej rodziny, w młodym
wieku stracił rodziców. Zafascynowany życiem św. Fran-
ciszka z Asyżu, sprzedał majątek, pieniądze rozdał ubo-
gim i udał się pieszo w pielgrzymkę do Rzymu. Nie do-
tarł tam jednak, gdyż we włoskim miasteczku Acquapen-
dente zastał epidemię dżumy. Narażając się na śmiertelne
niebezpieczeństwo zatrzymał się tam i służył chorym po-
mocą. Po pewnym czasie przywędrował do Rzymu, gdzie również
dotarła zaraza. Opiekował się chorymi i ubogimi a przez jego ręce za-
częły się dziać uzdrowienia. Zaraza wkrótce wygasła a Rzym powró-
cił do normalnego życia. Roch wybrał się w drogę powrotną do Fran-
cji. W mieście Piacenza niestety znowu natrafił na epidemię dżumy.
Tym razem sam zachorował podczas posługiwania chorym. Aby nie
zarażać innych przedostał się do pobliskiego lasu i tam zamieszkał w
opuszczonej chatce. Według podań wytropił go pies, który przez cały
okres choroby opiekował się nim przynosząc mu chleb i liżąc jego ra-
ny. Po wyzdrowieniu Roch postanowił wrócić do swojego rodzinnego
miasta. Na granicy został jednak wzięty za włoskiego szpiega. Podda-
ny śledztwu i torturom zmarł po pięciu latach przebywania w więzie-
niu. Na ścianie celi w której go więziono, odkryto cudowny napis po-
twierdzający jego niewinność i świętość: „Ci, którzy zostaną dotknię-
ci zarazą, a będą wzywać na pomoc św. Rocha, jako swojego pośred-
nika i orędownika, będą uleczeni”. Dopiero po śmieci poznano, kim
był ów więzień, wyprawiono mu wspaniały pogrzeb a relikwie prze-
niesiono do Wenecji gdzie znajdują się po dziś dzień.

Św. Roch jest czczony już od XV w. jako patron chroniący od za-
razy. Jest także patronem aptekarzy, lekarzy, weterynarzy, pielgrzy-
mów, rolników, ogrodników i więźniów. Uważany jest również za
opiekuna zwierząt domowych.

W ikonografii św. Roch jest przedstawiany jako młody pielgrzym
lub żebrak w łachmanach. Jego atrybuty to anioł, pies trzymający w
pysku chleb, torba pielgrzyma.

Kościół obchodzi wspomnienie św. Rocha 16 sierpnia. Piękny
XVII- wieczny drewniany kościół pod jego wezwaniem znajduje się
w Dobrzeniu Wielkim (województwo opolskie).



Porządek nabożeństw
26.04.2020 – 04.05.2020

niedziela 26 kwietnia 2020 – III Wielkanocna
08:00 Za zm. Jadwigę i Ignacego Komor, rodziców, braci, siostry, Augustynę Karola

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

10:30 Za zmarłą Helenę Klimanek od pracowników SP w Grzegorzowicach.
14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian (transmitowana w Internecie).
poniedziałek 27 kwietnia 2020 – Dzień powszedni
08:15 Za zm. Marię Piecha od koleżanek.
wtorek 28 kwietnia 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Zofię i Jana Komorek, syna Huberta, zięcia Antoniego Krybus, zm. ro-

dziców, rodzeństwo i zmarłych z pokrewieństwa Komorek, Walach, Krybus.
środa 29 kwietnia 2020 – Św. Katarzyny Sieneńskiej
18:00 Za zm. Władysława Budnik od Kazimiery i Jerzego Borowy z Tarnowca.
czwartek 30 kwietnia 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. syna Andrzeja Pol, Augusta Pohl, dwie żony Gertrudę i Dorotę, Feliksa

Waniek, żonę Martę, rodzeństwo, Augusta i Katarzynę Pohl, Hildegardę i Stani-
sława Masarczyk oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 1 maja 2020 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego. Po Mszy św. nabożeń-

stwo do NSPJ.
18:00 Za zm. Leona Konieczny, rodziców Antonię i Augusta, braci Dominika i Joa-

chima, zm. Annę i Alojzego Wawrzik i zm. z pokrewieństwa Myrwa-Wawrzik-
Jasny-Konieczny. Po Mszy św. nabożeństwo majowe.

sobota 2 maja 2020 – NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
08:00 W intencji czcicieli Matki Bożej, zwłaszcza Róż Różańcowych. Po Mszy św.

nabożeństwo Majowe.
18:00 Za zm. Jerzego i Walerię Pańczyk rodziców Józefa i Marię Pańczyk, Antoniego

i Walerię Niewiadowski, zm. rodzeństwo Helenę Rudolfa Grzonka, zm. Wero-
nikę Sochiera, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 3 maja 2020 – IV Wielkanocna
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Józefa Wycisk w dniu urodzin, rodziców Elfrydę i Józe-

fa, Annę i Alfonsa Przybyła, Maksymiliana Mika, Anielę i Henryka Rzytki, An-
nę i Bernarda Janosz i pokrewieństwo Wycisk-Przybyła.

10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla Franciszka Walach z okazji 70. rocznicy uro-
dzin oraz z okazji urodzin Wnuka Dawida.

14:00 Nabożeństwo majowe.
poniedziałek 4 maja 2020 – Św. Floriana Męczennika
18:00 W intencji Strażaków OSP Brzeźnica. Po Mszy św. nabożeństwo majowe.



Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na
Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. Serdeczne „Bóg zapłać!”
Również wszystkim, którzy wpłacają ofiary na konto parafialne i przez stro-
nę 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.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Polsce 12. Tydzień Biblijny. Uroczysta
celebracja będzie miała miejsce w sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach
i będzie transmitowana na żywo w TVP 1 o godz. 7.00. Ten sam rytuał czyta-
nia Pisma świętego towarzyszy Mszy św. sprawowanej w kaplicy Matki Bo-
żej na Jasnej Górze, która będzie transmitowana na żywo w TVP 1 o godz.
11.00. Zachęcam też do indywidualnej lektury Ewangelii wg. św. Marka.

W poniedziałek kościół będzie zamknięty. Od wtorku do soboty o godz.
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sa-
kramentu do godz. 17:45.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca.  W piątek  o
godz. 08:00 Msza św. z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa a w sobotę o
godz. 08:00 Msza św. z nabożeństwem majowym.
Na piątek (02.05) Biskup Opolski udzielił dyspensy od obowiązku zachowa-
nia piątkowej wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

Przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie całej
Mszy św. oraz w czasie indywidualnej adoracji i spowiedzi. W na-
szym kościele może przebywać na raz 49 osób.

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 i ustroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek (01.05.2020, godz. 19:00) Gomółka K., Sadowska A., Sadowska B.,
Urbisch M., Urbisz S. i Kałuża M., a w piątek za dwa tygodnie (08.05.2020,
godz. 19:00) Malcharczyk M., Iskra G., Kocur M., Górkiewicz U., Bedrun-
ka G. i Kostka K.

Od piątku zapraszam na codzienne  nabożeństwa majowe.

W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Dobrego Pasterza, rozpoczynająca
tydzień modlitw o powołania.

Informacje duszpasterskie
26.04.2020 – 03.05.2020

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


