
Nr 22(475)
31.05.2020
07.06.2020

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Eichendorffa 22, 47-411 Łubowice

tel.: +48 32 410 67 90, e-mail: parafia@lubowice.pl
Konto: 94 1050 1344 1000 0090 3132 5609
www.parafia.lubowice.eu; Facebook: parafialubowice

J   
W dniu Pięćdziesiątnicy Duch zstąpił z nieba w postaci

„języków jakby z  ognia,  które  się rozdzieliły,  i  na  każdym z
nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami” (Dz 2, 3-4). Ten
sam Duch tworzy różnorodność i jedność, kształtując w ten
sposób lud nowy, zróżnicowany i zjednoczony: Kościół powszechny. Najpierw
z wyobraźnią i nieprzewidywalnością tworzy różnorodność. W każdym czasie
sprawia rzeczywiście rozkwit nowych i różnych charyzmatów. Następnie ten
sam Duch „swoją obecnością i swoim działaniem łączy w jedności duchy, róż-
ne i odrębne między sobą” (św. Cyryl Aleksandryjski). Tak aby była jedność
prawdziwa, według Boga, która nie oznacza jednolitości, ale jedność w różnicy.

Aby tego dokonać warto, byśmy starali się wystrzegać dwóch często po-
wtarzających się pokus. Pierwszą nich jest do dążenie do różnorodności bez
jedności. Dzieje się tak, kiedy chcemy się wyróżnić, kiedy tworzone są koalicje
i partie, gdy dochodzi do usztywnienia stanowisk wykluczających, do zamknię-
cia się w swoich partykularyzmach, być może uważając siebie za lepszych, lub
tych, którzy zawsze mają rację. Wówczas wybiera się część, a nie całość, przy-
należność do tego czy innego kręgu, bardziej niż przynależność do Kościoła.
Stajemy się „fanami” danej części, zamiast być braćmi i siostrami w tym sa-
mym Duchu; bardziej chrześcijanami „prawicowymi lub lewicowymi”, niż Je-
zusa; nieugiętymi stróżami przeszłości lub awangardystami przyszłości bar-
dziej, niż pokornymi i wdzięcznymi dziećmi Kościoła. W ten sposób mamy do
czynienia z różnorodnością bez jedności. Przeciwną pokusą jest natomiast dą-
żenie do jedności bez różnorodności. Jednak w ten sposób jedność staje się jed-
nolitością, obowiązkiem czynienia wszystkiego razem i wszystkiego w ten sam
sposób, myśląc wszyscy zawsze w ten sam sposób. Tak jedność staje się w koń-
cu uniformizacją i nie ma już wolności. Ale, jak mówi Paweł, „gdzie jest Duch
Pański – tam wolność” (2 Kor 3,17).

Nasza modlitwa do Ducha Świętego jest zatem prośbą o łaskę przyjęcia Je-
go jedności, spojrzenia obejmującego i miłującego niezależnie od preferencji
osobistych, Jego Kościoła, naszego Kościoła; zatroszczenia się o jedność po-
śród wszystkich, aby wyeliminować trujące plotki siejące niezgodę i zazdrość.

Papież Franciszek



N   B  O
(wyjątki)

W trosce o przywrócenie należnej czci Bogu Wszechmogącemu i
uświęcenie wiernych, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego
prawa kościelnego oraz zapowiedzi przedstawicieli Rządu RP, z dniem
30 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje:

Odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla
wszystkich wiernych w niedziele i dni świąteczne. Od obowiązku wskazanego w
pkt. 1. dyspensuję do odwołania osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami in-
fekcji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem.

Znoszę ograniczenia liczby uczestników kultu religijnego wewnątrz kościo-
łów i kaplic.

Znoszę ograniczenia dotyczące pogrzebów, z zastrzeżeniem, że w procesji
na cmentarz oraz w obrzędach na nim może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób.

Zezwalam na organizowanie procesji, w tym procesji w uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w grupach nie przekraczających 150 osób.

Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religij-
nego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą podczas trwania obrzędów
liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są
jedynie duchowni oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
Przystępujący do Komunii świętej winni mieć w każdym przypadku odsłonięte
usta. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno
do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Przebywający na ze-
wnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystanso-
wania się, stojąc jeden od drugiego w odległości nie mniejszej niż 2 m. Usta i nos
mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które
przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii, chyba że dystans
między nimi jest większy niż 2 m.

Duszpasterzom nakazuję zachęcać wiernych do przystąpienia do Komunii
wielkanocnej. W związku z tym postanawiam wyznaczenie w parafiach dodatko-
wych terminów sprawowania Sakramentu Pokuty. Wierny, przystępując do spo-
wiedzi, ma mieć zasłonięte usta i nos.

Decyzji proboszczów i rektorów kościołów pozostawiam kwestię codzienne-
go wystawiania Najświętszego Sakramentu i godzinnej adoracji. Zalecam od-
prawianie nabożeństw czerwcowych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Odwołuję nieograniczone prawo binacji, trynacji i kwadrynacji Mszy
świętych, zezwalając na odprawienie do 30 czerwca br. już przyjętych intencji,
zgodnie z zasadami, które obowiązywały w czasie pandemii. Poza tym przypad-
kiem przywracam w całości wcześniej obowiązujące przepisy.

Odwołuję zawieszenie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
w zakresie pomocy przy jej rozdzielaniu, jednak posługę wobec chorych mają na-
dal pełnić jedynie duchowni, udając się do nich na wyraźne życzenie samych cho-
rych bądź ich najbliższej rodziny czy opiekunów. Duchowni, odwiedzający cho-
rych, mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każ-
dym domu, a także po niej.



Porządek nabożeństw
31.05.2020 – 07.06.2020

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 ła-

ski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Andrzeja i Reginy Tumul-
ka z okazji 30 rocznicy ślubu. (transmitowana przez Internet)

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 dusze w
czyśćcu cierpiące.

wtorek 2 czerwca 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Gintera Piecha, wnuka Adriana, rodziców, rodzeństwo, Katarzynę i Ka-

rola Dlugosz, dzieci, Marię i Huberta Walach i zm. z pokrewieństwa.
środa 3 czerwca 2020 – Św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników
07:00 Za zm. Wandę Czarkowską w 30 dni po śmierci.
czwartek 4 czerwca 2020 – J  C , N   W  K
17:00 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich.
18:00 W intencji kapłanów.
piątek 5 czerwca 2020 – Św. Bonifacego, biskupa i męczennika
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego.
18:00 Za zm. Marię Kerner-Piecha, mężów Bernarda i Maksymiliana, rodziców z obu

stron Agnieszkę i Franciszka Piperek, synów Jana i Antoniego, synową, Józefa
Szyndzielorz zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 6 czerwca 2020 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Matki Bożej, zwłaszcza Róż Różańcowych.
12:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Alfreda Piechnik z okazji 60 rocznicy urodzin
i 40 rocznicy ślubu.

18:00 (dwujęzyczna) Za zm. Franciszka Badurczyk, 2 żony, 2 synów, Annę Krybus,
Alfreda Griegel, brata Jerzego, rodziców, Jerzego Koska, rodziców, brata Rein-
holda, szwagra Jerzego, Gabrielę Kozdój, męża, zięcia i dziadków Urbisz-
Koska.

niedziela 7 czerwca 2020 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
08:00 Za zm. rodziców Pawła i Helenę Gali, Otylię i Jana Żurek, zm. dziadków z obu

stron, rodzeństwo i pokrewieństwo Gali-Wallach.
10:30 Za zm. Alojzego Grela, brata Antoniego, siostrę Annę i Marię, zm. rodziców

oraz za zm. Józefa Jarosz.
14:00 Nabożeństwo do Trójcy Przenajświętszej.



Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii. W przyszłą niedzielę ko-
lekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W czasie I zbiórki
kwartalnej zebraliśmy 14 570,00 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Od wczoraj zniesiono ograniczenia ilości osób mogących przebywać w ko-
ściele. W związku z tym od jutra wracamy do normalnego rozkładu Mszy św.
a w niedziele nie będzie już dodatkowej Mszy św. o godz. 14:00. Nadal obo-
wiązuje jednak nakaz zakrywania ust i nosa oraz rekomendacja dystanso-
wania się. Wracają też Msze św. dwujęzyczne wg zwykłego porządku.

Biskup Opolski odwołał dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, z wyjątkiem seniorów, mają-
cych  objawy infekcji i odczuwających silne obawy przez zakażeniem.

Adoracja Najświętszego Sakramentu we wtorek, czwartek od godz. 17:00
do 18:00. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św. Tych, którzy jeszcze te-
go nie uczynili, zachęcam do przystąpienia do Komunii św. wielkonocnej.
Taka możliwość istnieje do przyszłej niedzieli Trójcy Świętej. Od jutra wraca
też codzienna spowiedź w kościele farnym WNMP na rynku.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W
czwartek godzina święta w intencji powołań, w piątek po Mszy św. porannej
nabożeństwo do NSPJ a w sobotę do Niepokalanego Serca Maryi.

Została przywrócona możliwość posługi nadzwyczajnych szafa-
rzy  Komunii  św., ale na razie tylko w czasie Mszy św. Nadzwy-
czajni Szafarze nie mogą jeszcze przychodzić do domów.

Odwiedziny chorych są możliwe tylko na wyraźnie życzenie. Taka możli-
wość będzie w piątek od godz. 09:00. Zapisy w zakrystii.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny
po Mszy św.

Procesja Bożego Ciała może się odbyć, ale w ograniczonej do 150
liczbie osób w niej uczestniczących.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek (05.06.2020, godz. 19:00) Garbas M., Grela M., Grella K., Pańczyk
A., Pańczyk E. i Schmidt S., a w piątek za dwa tygodnie (12.06.2020, godz.
18:45) Plis K., Kretek G., Wycisk B., Kirchniawy K., Kirchniawy B. i
Kirchniawy M.

Jutro, 1 czerwca o godz. 15:00, odbędzie się tradycyjne spotkanie
modlitewne rolników z ks. Biskupem w kościele św. Krzyża w
parafii Pietrowice Wielkie.

Informacje duszpasterskie
31.05.2020 – 07.06.2020

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


