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W
Jezus odchodzi, wstępuje do nieba, to znaczy powraca do Oj-

ca, przez którego został posłany na świat. Wykonał swoje zada-
nie, a teraz wraca do Ojca. Ale nie jest to rozłąka, ponieważ pozo-
staje On z nami na zawsze, w nowy sposób. Przez swoje wniebo-
wstąpienie zmartwychwstały Pan przyciąga spojrzenie apostołów
- a także nasze spojrzenie - ku wyżynom nieba, aby nam ukazać,
że celem naszego pielgrzymowania jest Ojciec. On sam nam po-
wiedział, że odjedzie, aby przygotować nam miejsce w niebie. Jednakże Je-
zus pozostaje obecny i interweniuje w ludzkie dzieje poprzez moc i dary swe-
go Ducha; jest u boku każdego z nas — nawet jeśli nie widzimy Go oczyma,
On jest obecny! Towarzyszy nam, prowadzi nas, bierze nas za rękę i podnosi,
gdy upadamy. Jezus zmartwychwstały jest blisko chrześcijan prześladowa-
nych i dyskryminowanych; jest blisko każdego cierpiącego mężczyzny i ko-
biety. Jest blisko nas wszystkich, także dzisiaj z nami.

Jezus, wracając do nieba, niesie z sobą dar dla Ojca. Jaki to jest dar? Są
nim Jego rany. Jego ciało jest przepiękne, bez sińców, bez śladów biczowa-
nia, ale zachowały się na nim rany. Kiedy wraca do Ojca, pokazuje Mu rany i
mówi: „Spójrz, Ojcze, to jest cena przebaczenia, które dajesz”. A kiedy Oj-
ciec widzi rany Jezusa, zawsze nam przebacza, nie dlatego, że jesteśmy do-
brzy, ale dlatego, że Jezus za nas zapłacił. Widząc rany Jezusa, Ojciec staje
się bardziej miłosierny. To jest właśnie wielkie dzieło, jakiego dokonuje dziś
Jezus w niebie: ukazuje Ojcu cenę przebaczenia — swoje rany.

Ale Jezus jest obecny także poprzez Kościół, który On posłał, aby konty-
nuował Jego misję. Ostatnie słowo Jezusa do uczniów to polecenie wyjścia:
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Jest to konkretny
nakaz, nie jest on nieobowiązujący! Wspólnota chrześcijańska jest wspólnotą
„wychodzącą”, „wyruszającą”. Więcej, Kościół narodził się jako
„wychodzący”. Powiecie: ale są przecież wspólnoty klauzurowe? Tak, także
one, ponieważ nieustannie „wychodzą” modlitwą, sercem otwartym na świat,
na Boże perspektywy. A osoby w podeszłym wieku i chorzy? Także oni —
przez modlitwę i zjednoczenie z ranami Chrystusa.

Papież Franciszek



N  Ś
św. Magdalena Zofia Barat, dziewica

25 maja
Magdalena Zofia Barat urodziła się 13 grudnia 1779 roku w Joigny we

Francji. Została dopuszczona do pierwszej Komunii świętej jak na owe czasy
bardzo wcześnie, bo w dziesiątym roku życia. W roku 1795 udała się wraz ze
swym bratem do Paryża, gdzie jako kapłanowi pomagała mu w ukryciu przy
sprawowaniu sakramentów i w posłudze duszpasterskiej. Kapłan bowiem,
który nie złożył przysięgi na wierność rewolucji i jej haseł, był ścigany przez
władze i w każdej chwili groziła mu śmierć. Magdalena ponadto potajemnie
uczyła dzieci prawd wiary.

W roku 1800 przybyli do Paryża księża ze zgromadzenia Serca Pana Je-
zusa z Tournely, zwani paccanarystami. Brat Zofii, Alojzy, wstąpił natych-
miast do nich. Stało się to dla Zofii natchnieniem, by założyć podobne dzieło
żeńskie, które pod opieką Serca Jezusowego zajęłoby się chrześcijańską nau-
ką i wychowaniem dziewcząt. Pierwszy dom otworzyła w Amiens, tam bo-
wiem mieli swoje kolegium paccanaryści. Zebrała wokół siebie podobnie na-
stawione apostolsko kobiety, a w roku 1817 napisała dla nowej, żeńskiej ro-
dziny zakonnej, konstytucję. Kiedy otworzyła nowe domy w Grenoble i w
Belley, została wybrana główną przełożoną zgromadzenia. Jej pierwszym ak-
tem było uroczyste oddanie Sercu Jezusa zgromadzenia, wszystkich trzech
domów, sióstr i dziewcząt podopiecznych.

Pod jej mądrymi rządami dzieło szybko rozszerzyło się: po Francji, Italii,
Anglii, Belgii i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Konstytucje
zgromadzenia zatwierdził papież Leon XII w roku 1826. Kiedy Magdalena
żegnała ziemię dla nieba, jej zgromadzenie liczyło 89 placówek i 3500 sióstr.
Magdalena Zofia Barat zmarła 25 maja 1865 roku, doczekawszy wieku 86
lat.

Do chwały ołtarzy wyniósł ją papież św. Pius X w roku 1908. Do katalo-
gu świętych wpisał ją uroczyście papież Pius XI w roku 1925.

Na wesoło
- Mamo – prosi chłopiec – daj mi pięć złotych dla biednego staruszka, który

zawsze stoi przed szkołą. Ksiądz na lekcji religii mówił, że powinniśmy
spełniać dobre uczynki.

- Chętnie ci dam. Proszę, masz tu pieniądze. Cieszę się, że masz dobre serce.
Ale czy ten starszy pan nie mógłby pracować?

- On pracuje.
- A co robi?
- Sprzedaje lody...



Porządek nabożeństw
24.05.2020 – 01.06.2020

niedziela 24 maja 2020 – VI WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
08:00 Za zm. męża Ryszarda Hałas, rodziców Agatę i Juliusza, zm. dzieci, Jadwigę

Leśniok, mężów Maksymiliana i Franciszka, Jadwigę i Norberta Handzlik, Re-
natę i Alojzego Wyrobek i za zm. z pokrewieństwa Hałas-Leśniok.

10:30 Rocznica bierzmowania.
14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian z nabożeństwem majowym.
poniedziałek 25 maja 2020 – Dzień powszedni – Św. Urbana
18:00 Za wstawiennictwem św. Urbana w intencji Rolników o Boże błogosławień-

stwo i dobre urodzaje.
wtorek 26 maja 2020 – Św. Filipa Neri, prezbitera
18:00 Za zm. Edytę i Maksymiliana Burda, dzieci Józefa i Renatę, zięcia Adama Frą-

czek, Gertrudę Halamoda i zm. z pokrewieństwa Burda-Halamoda.
środa 27 maja 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Adelajdę i Jerzego Malik, rodziców Emmę i Antoniego Grzesik, Fran-

ciszka Malik, Elfrydę i Juliusza Halczok, zm. dzieci, Ernesta Krasek, Helenę i
Alfonsa Mrowiec, syna Gerarda, zm. z pokrewieństwa i dusze w cz. cierpiące.

czwartek 28 maja 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Anielę Jurecki, męża Franciszka, zm. dzieci, Antoninę Jurecki, Marię

Rymer, Hildegardę Bochenek, zm. z pokrewieństwa Jurecki-Gocman.
piątek 29 maja 2020 – Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
18:00 Za zm. Ryszarda Kić w 1. rocznicę śmierci.
sobota 30 maja 2020 – Dzień powszedni
10:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w intencji byłych i

obecnych Pracowników i Uczniów szkoły w Grzegorzowicach z okazji 80 rocz-
nicy istnienia. (transmitowana w Internecie)

18:00 Za zm. Irmgardę Benek, syna Romana, brata Józefa, rodziców z obu stron, Ja-
dwigę i Wilhelma Benek, Gertrudę i Pawła Bugdol, Łucję i Wiktora Kurek,
Agatę Kretek, siostry, braci, rodziców i zm. z pokrewieństwa Benek, Bugdol,
Kretek i Kurek.

niedziela 31 maja 2020 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
08:00 Za zm. męża Karola Metzner, syna Henryka, ks. Józefa Gacka, siostrę Różę,

zmarłych rodziców Emilię i Bonifacego Gacka, Bertę i Maksymiliana Metzner i
zm. z pokrewieństwa.

10:30 W intencji Zofii Nowak, przyjmującej chrzest, jej rodziców i chrzestnych.
14:00 Dodatkowa Msza św. do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Andrzeja i Reginy Tu-
mulka z okazji 30 rocznicy ślubu. (transmitowana w Internecie)

poniedziałek 1 czerwca 2020 – N  M  P , M  K
18:00 Za zm. Jana Grabacz, Paulinę i Józefa Konieczny, synowe Elżbietę i Jadwigę,

synów Wilhelma i Franciszka, Agnieszkę Konieczny, dwóch mężów, Gertrudę
Grabacz, syna Alojzego, Wiktorię Konieczny, Małgorzatę Wyrtki i d. w cz. c.



Dzisiaj kolekta jałmużnę postną z całego roku oraz zaległa I zbiórka kwartal-
na na remonty i inwestycje w naszej parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na
bieżące potrzeby naszej parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!” Również wszyst-
kim, którzy wpłacają ofiary na konto parafialne i za pośrednictwem strony in-
ternetowej parafii www.parafia.lubowice.eu
W naszym kościele mogą przebywać na raz nie więcej niż 73 osoby (reszta
na dworze, zachowując zasadę dystansowania się). Osoby pozostające na
dworze nie powinny wchodzić do kościoła na ofiarę ani na Komunię św. Ko-
munia św. będzie udzielana również na dworze. Nadal obowiązuje nakaz za-
krywania ust i nosa oraz dystansowania się w miejscach publicznych.

Biskup Opolski przedłużył do odwołania dyspensę ogólną od obowiąz-
ku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla  wszyst-
kich wiernych przebywających na terenie diecezji opolskiej.

Codziennie po Mszy św. zapraszam na nabożeństwo majowe. To już ostatni
tydzień maja. Tych którzy zostają w domach, zwłaszcza Seniorów, zachęcam
do odprawienia nabożeństwa majowego w domu.
Dzisiaj po Mszy św. o godz. 14:00 adoracja Najświętszego Sakramentu do
godz. 16:00. Od jutra do soboty adoracja w godz. 17:00-18:00. W czasie ado-
racji okazja do Spowiedzi św.

W sobotę 30 maja 7 diakonów naszej diecezji przyjmie sakrament
święceń w stopniu prezbitera. Biskup Opolski zaprasza diecezjan do
duchowego przeżycia tej uroczystości poprzez modlitwę oraz trans-

misję z katedry opolskiej w naszym diecezjalnym radio Doxa. Początek
transmisji o godz. 10.00. Z tej okazji o godz. 11:00 bicie dzwonów w naszych
kościołach obwieści wiernym moment udzielania święceń.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół go-
dziny 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 (29.05. 2020, godz. 19:00) Pluta R., Joszko D., Waskin H., Kornas G.,
Zuber A. i Czogalla H., a w piątek za dwa tygodnie (05.06.2020, godz. 19:00)
Garbas M., Grela M., Grella K., Pańczyk A., Pańczyk E. i Schmidt S.

Wobec zjawiska agresji, a nawet przypadków niszczenia mienia medyków w
związku z istniejącą sytuacją epidemii uruchomiono akcję „Murem za Me-
dykiem”, która stanowi prośbę skierowaną do wiernych o życzliwość i zro-
zumienie, by medycy w tym niełatwym dla nich czasie bez przeszkód mogli
służyć wszystkim potrzebującym fachowej pomocy.

Informacje duszpasterskie
24.05.2020 – 31.05.2020

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


