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Z  

W lekturze Dziejów Apostolskich wraca pierwsza
katecheza Kościoła wygłoszona przez św. Piotra w dniu
zesłania Ducha Świętego. Słuchacze – przypadkowi, bo
przecież przybyli do Jerozolimy na żydowskie święto
Pięćdziesiątnicy – „przejęli się do głębi serca”.

A skutkiem tego niepokoju ducha było pytanie: „Co
mamy czynić?”. I tu po raz pierwszy w Dziejach Apo-
stolskich pada wezwanie: „Nawróćcie się!”. Ciekawa
rzecz, że w przekazie najstarszej z Ewangelii, a więc tej
napisanej przez św. Marka, ten sam apel rozpoczyna
publiczne nauczanie Jezusa Chrystusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest kró-
lestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. Pierwsze wezwa-
nie to poniekąd program, oś, centrum i punkt odniesienia.

W warstwie znaczeniowej polski czasownik „nawracać się” posiada
najpierw ideę zmiany kierunku. „Nawróć się” to znaczy: porzuć obraną
drogę, nawet nie skręć, ale wręcz zawróć. Gdy bierzemy do ręki oryginalny
grecki tekst Nowego Testamentu, znajdujemy tam czasownik „metanoeo”.
Pod względem budowy jest słowem złożonym. Składa się z przedrostka
„meta” i rdzenia „noeo”. Ów przedrostek nadaje greckim słowom sens
przemiany. Łatwo go uchwycić, bo w języku polskim mamy szereg takich
zapożyczeń. Dla przykładu: metabolizm to przemiana materii, a metafora
to przenośnia, zmiana znaczenia na dalsze niż dosłowne.

Pewne zaskoczenie przynosi natomiast rdzeń „noeo”. A znaczy on:
używać rozumu, myśleć. I tak to nawrócenie rozpoczyna się od zmiany
sposobu myślenia. W kręgu przeżyć religijnych jest to bardzo ważne, bo
przypomina, że wiara – jak chcieliby niektórzy – nie jest jedynie uczuciem.
Wiara jest aktem, który obejmuje całego człowieka. Nawet jeśli pozostaje
sferą tajemnicy (bez niej byłaby czystą wiedzą, a nie wiarą), to przecież do-
maga się rozumowych uzasadnień i argumentów. Na nich buduje odpo-
wiedź wola. Czy taki proces towarzyszył sercom słuchaczy św. Piotra?



N   B  O
Biskup Opolski 30.04.2020 wydał nowy dekret regulujący
kwestie liturgiczne i duszpasterskie, w związku z rozluźnie-
niem restrykcji wprowadzonych przez rząd. Najważniejsze
zmiany w organizacji liturgii i duszpasterstwa podaję po-
niżej. Pozostałe ograniczenia pozostają bez zmian.

Od 1 Maja 2020 r.
Przywrócenie zwyczajowej formy pogrzebu.

Została przywrócona możliwość zwyczajowej formy pogrzebu (z
obecnością trumny w kościele). Procesję na cmentarz należy przepro-
wadzić z zachowaniem zasady dystansowania się (2 metry od najbliż-
szej osoby). We Mszy św. w kościele może brać udział nie więcej niż
49 osób (pozostałe osoby na zewnątrz zgodnie z zasadą dystansowa-
nia się), w obrzędzie zaś na cmentarzu może brać udział nie więcej
niż 50 osób, nie wliczając celebransa, usługujących i pracowników
firmy pogrzebowej. Msza pogrzebowa może także być odprawiona w
późniejszym terminie.
Sakrament pokuty

Sakrament Pokuty można już sprawować w zamkniętych konfe-
sjonałach, z zastrzeżeniem, że penitent ma mieć zasłonięte usta i nos.
Do Spowiedzi św. będzie można przystąpić w czasie trwania adoracji
codziennie od 15:15 do 17:40.
Ministranci

Zostały zniesione ograniczenia w dopuszczaniu do służby przy oł-
tarzu dla dzieci powyżej 13. roku życia. Na razie ta możliwość jest
otwarta dla chętnych, za zgodą rodziców. Nadal zawieszona jest po-
sługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.
Zakaz urządzania procesji

Zakazane są wszelkie procesje. W najbliższym czasie zakaz ten
obejmie m.in. procesje na Dni Krzyżowe. Zostaną zastąpione nabo-
żeństwami odprawianymi w kościele.

Nie ma jeszcze decyzji co do procesji Bożego Ciała – zależy to od
tego, czy zostanie podtrzymany przez rząd nakaz dystansowania się
w przestrzeni publicznej. Ostateczne rozstrzygnięcia zostaną zakomu-
nikowane w późniejszym czasie.
Nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przez cały czas prze-
bywania w kościele, z wyjątkiem momentu przyjęcia Komunii św.



Porządek nabożeństw
03.05.2020 – 12.05.2020

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

sa Przybyła, Maksymiliana Mika, Anielę i Henryka Rzytki, Annę i Bernarda Ja-
nosz 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 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian z nabożeństwem majowym.
poniedziałek 4 maja 2020 – Św. Floriana, męczennika
18:00 W intencji Strażaków OSP Brzeźnica.
wtorek 5 maja 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zaginionego Antoniego Kocur, żonę Marię, córkę Felicytę, zięcia Ryszarda,

Bertę i Wincentego Gawlik, córkę Annę, zięcia Jana, wnuczkę Marię, wnuczka
Jerzego, Helmuta Kubanek, Marię i Jana Siwon, córkę Martę, zm. rodziców, ro-
dzeństwo, pokrewieństwo Kocur, Rösler, Gawlik, Dziadzia, Siwoń, Kubanek,
zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 6 maja 2020 – Ś . A  F   J
18:00 Za zm. Jana Mika, rodziców, rodzeństwo, Jadwigę i Mikołaja Nowak, rodziców

z 2 stron, rodzeństwo, Alfreda Rybka, Henryka Panek, zm. kapłanów, siostry
zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 7 maja 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Annę i Adolfa Bulenda, Martę i Józefa Hałas, siostry, braci,

szwagra, Krystynę i Alfreda Przybyła i pokrewieństwo Bulenda-Hałas.
piątek 8 maja 2020 – ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
18:00 Za zm. Hildegardę Bochenek, zm. rodziców i zm. z rodzin Bochenek-Jurecki.
sobota 9 maja 2020 – Dzień powszedni
10:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Adeli i Maksymiliana Foltys z okazji 60 rocz-
nicy ślubu.

18:00 Za zm. Zofię Macheta, męża Antoniego, rodziców z obu stron, siostrę Józefę i
męża, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 10 maja 2020 – V Wielkanocna
08:00 Za zm. Helenę Szczuka, ojca Franciszka, brata Eugeniusza, Albertynę i Emanu-

ela Krettek, syna Eugeniusza, żonę Hildegardę, córkę Marię Przybyła, pokre-
wieństwo Krettek-Szczuka oraz za zm. kapłanów.

10:30 Za zm. Jadwigę i Rudolfa Strominski, rodziców, dziadków z obu stron, rodzeń-
stwo,  zm.  zięciów  Reinharda  i  Alojza  zm.  z  rodzin  Strominski-Wiesiolek-
Halamoda, pokrewieństwo, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu
cierp

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian z nabożeństwem majowym.



Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na re-
mont katedry opolskiej. Serdeczne „Bóg zapłać!” Również wszystkim, któ-
rzy wpłacają ofiary na konto parafialne i przez stronę internetową, zapewnia-
jąc środki na funkcjonowanie parafii.

Do 24 maja obowiązuje dyspensa ogólna od uczestnictwa w niedziel-
nej i świątecznej Mszy świętej udzielona przez Biskupa Opolskiego
wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji opolskiej.

Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw o Po-
wołania. Pamiętajmy o tej ważnej intencji w naszych codziennych modli-
twach.

Od jutra do soboty o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i
adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 17:45. W czasie adora-
cji okazja do Spowiedzi św.

Codziennie po Mszy św. zapraszam na nabożeństwo majowe. Tych którzy
zostają w domach, zwłaszcza seniorów zachęcam do odprawienia nabożeń-
stwa majowego w domu w rodzinie. Teksty nabożeństw i modlitw maryjnych
są w Drodze do Nieba od nr. 83.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Czwartko-
wą adorację ofiarujmy szczególnie w intencji kapłanów (zwłaszcza
emerytów) oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Kancelaria parafialna będzie już w tym tygodniu czynna normalnie – w dni
powszednie przez pół godziny po Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek (08.05.2020, godz. 19:00) Malcharczyk M., Iskra G., Kocur M., Gór-
kiewicz  U.,  Bedrunka  G.  i  Kostka  K.,  a  w  piątek  za  dwa  tygodnie
(15.05.2020, godz. 19:00) Kostka L., Bortel E., Wojnarska M., Reichel E.,
Nieborowska P. i Piechnik B.

Informacje duszpasterskie
03.05.2020 – 10.05.2020

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

poniedziałek 11 maja 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Hildegardę Wallach, rodziców Gertrudę i Józefa, O. Mikołaja,

Pawła i Agnieszkę Ploch, zm. z pokrewieństwa, zm. kapłanów, siostry za-
konne i dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 12 maja 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jadwigę i Wilhelma Dziadzia, syna Henryka, zm. z rodzin Dziadzia

i Reichel, Franciszka Klima, Stanisława Molenda, zm. kapłanów i dusze w
czyśćcu cierpiące.


