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M – Ł – W

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego
niech będzie z wami wszystkimi” (2 Kor 13,13).

To „błogosławieństwo” Apostoła jest owocem jego oso-
bistego doświadczenia miłości Boga, tej miłości, jaką obja-
wił mu zmartwychwstały Chrystus, która przemieniła jego
życie i pobudziła go do niesienia Ewangelii poganom. Wy-
chodząc od tego swego doświadczenia łaski, Paweł może za-
chęcać chrześcijan następującymi słowami: „Radujcie się,
dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu (…) po-
kój zachowujcie”. Wspólnota chrześcijańska, pomimo wszystkich ludzkich
ograniczeń, może stać się odbiciem komunii Trójcy Świętej, Jej dobroci i
piękna. Ale to – jak zaświadcza sam Paweł – musi koniecznie przejść przez
doświadczenie Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia.

To właśnie przytrafia się Żydom w pielgrzymowaniu wyjścia. Kiedy lud
złamał przymierze, Bóg ukazał się Mojżeszowi w obłoku, aby ponowić to
przymierze głosząc swoje imię i jego znaczenie: „Pan, Bóg miłosierny i lito-
ściwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”.  (Wj 34,6).  Imię to  wyraża,  że
Bóg nie jest daleki i zamknięty w sobie, ale jest życiem, które chce się prze-
kazywać innym, jest otwarciem, jest Miłością, która zbawia człowieka od
niewierności. Bóg jest „miłosierny”, „litościwy” i „bogaty w łaskę”, ponie-
waż daje się nam, aby wypełnić nasze ograniczenia i nasze grzechy, przeba-
czyć nasze błędy, aby zaprowadzić nas z powrotem na drogę sprawiedliwości
i prawdy.

To objawienie Boga doszło do swej pełni w Nowym Testamencie dzięki
słowu Chrystusa i Jego misji zbawienia. Jezus ukazał nam oblicze Boga, Jed-
nego w swej istocie i w Trzech osobach; Bóg jest całkowicie i jedynie Miło-
ścią, w relacji substancjalnej, która wszystko stwarza, zbawia i uświęca: Oj-
ciec, Syn i Duch Święty.

Papież Franciszek



P  B !

Mija już 5 lat od ukazania się Encykliki Papieża Francisz-
ka „Laudato Si”, a ponieważ stale zyskuje ona na aktualności,
został właśnie ogłoszony jej rok w Kościele. Tytuł Encykliki
nawiązuje do jednego z najbardziej znanych tekstów literatury
chrześcijańskiej – modlitwy uwielbienia św. Franciszka z Asy-
żu: „Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas
żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami”. Dokument
napisany prostym, zrozumiałym językiem, całkowicie poświęcony sprawom eko-
logii, ukazuje zależności między ochroną środowiska a sprawiedliwością społecz-
ną szczególnie wobec ludzi najuboższych ale także wobec przyszłych pokoleń.

Do jej napisania Papież wykorzystał teksty biblijne oraz nauczanie Kościoła,
w tym także myśli Jego poprzedników. Franciszek kieruje swoją Encyklikę nie
tylko do katolików, ale do wszystkich ludzi dobrej woli: pojedynczych osób, ro-
dzin, lokalnych oraz międzynarodowych społeczności, rządów wszystkich pań-
stw.

Oto kilka cytatów z krótkim komentarzem, które pozwolą uchwycić ogólne
przesłanie Encykliki i być może będą zachętą do jej przeczytania w całości:
„Nie jesteśmy Bogiem. Ziemia istniała wcześniej niż my i została nam dana”.

Harmonia między Stwórcą, ludzkością i całym stworzeniem została zniszczo-
na, ponieważ człowiek usiłował zająć Jego miejsce. Opatrzne rozumienie słów
„Czyńcie sobie ziemię poddaną” skutkuje skłonnością do jej wyzysku, niszczenia
i dominacji nad nią i wszelkim stworzeniem. Człowiek, nie okazując ziemi należ-
nej troski i szacunku, łamie Boskie prawa i w rzeczywistości niszczy samego sie-
bie.
 „W istocie degradacja środowiska i degradacja społeczeństwa wyrządzają szcze-
gólną szkodę najsłabszym mieszkańcom planety”.

Troska o środowisko przyrodnicze nierozerwalnie łączy się z troską o czło-
wieka, zwłaszcza o ubogiego. To także troska o następne pokolenia, którym przyj-
dzie żyć na naszej planecie.
„Tempo spożycia, produkcji odpadów i zmian środowiska przekroczyło możliwo-
ści planety na tyle, że dotychczasowy styl życia, będąc niemożliwym do utrzyma-
nia, może skończyć się tylko katastrofą…”

Co ja mogę zrobić w tej kwestii? Zmienić codzienne nawyki: Nie marnować
jedzenia, oszczędzać wodę i energię, ograniczyć plastik, segregować śmieci…
Drobne rzeczy które mogą zmieniać świat na lepsze. Jak mówi przysłowie:  kro-
pla drąży skałę.
„Nieustanne gromadzenie możliwości konsumpcji rozprasza serce, uniemożli-
wiając docenienie wszystkiego i każdej chwili.”

Życie nastawione tylko na „posiadanie”, czyni nas nieuważnymi na drugiego
człowieka, ale także przysłania nam codzienne małe radości. Szczególnie trudny
czas pandemii ukazuje, jak niewiele znaczy to, co posiadamy, jakie mamy plany i
marzenia. Warto zatem doceniać i dbać o to, co zostało nam w życiu podarowane.

B.W.



Porządek nabożeństw
14.06.2020 – 16.06.2020

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. rodzi-

ców oraz za zm. Józefa Jarosz.
14:00 Nabożeństwo do Trójcy Przenajświętszej.
poniedziałek 8 czerwca 2020 – Św. Jadwigi, Królowej
18:00 Za zm. Annę Krybus, rodziców, rodzeństwo i zm. pokrewieństwa Koska-

Badurczyk.
wtorek 9 czerwca 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Marię Kaletka, rodziców pokrewieństwo Paris, Jana i Marię Kalet-

ka, córkę Elżbietę, Annę Kocur, rodzeństwo, zm. z pokr. i zm. kapłanów.
środa 10 czerwca 2020 – Dzień powszedni
07:00 W intencji ks. proboszcza w 20 rocznicę święceń kapłańskich.
czwartek 11 czerwca 2020 – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
07:30 Za zm. Manfreda Jurecki w 30 dni po śmierci.
09:00 W intencji Parafian z procesją do 4 ołtarzy.
piątek 12 czerwca 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. córkę Bogusławę Cygan, ojca Jerzego Mika, rodziców Joachima i

Gertrudę Mika, Zofię i Alfonsa, Józefa, zm. rodzeństwo i zm. dziadków.
Procesja Oktawy Bożego Ciała.

sobota 13 czerwca 2020 – Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
12:00 Przy ruinach zamku: Początek gminnej procesji konnej.
18:00 Msza św. i nabożeństwo fatimskie. Procesja Oktawy Bożego Ciała.
niedziela 14 czerwca 2020 – XI Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Henryka Kurek, rodzeństwo Monikę i Franciszka

oraz ojca Bernarda, wnuka Adama, dziadków, zm. z pokrewieństwa i dusze
w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. rodziców Marię i Maksymiliana Kołodziejczyk, syna Maksymilia-
na, córkę Adelajdę, dwóch zięciów, Jana i Genowefę Nowak, dwóch sy-
nów, dwie synowe i pokrewieństwo z 4 stron. (Chrzest: Kinga Depta)

14:00 Nieszpory eucharystyczne i procesja Oktawy Bożego Ciała.
poniedziałek 15 czerwca 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Łucję Lach, syna Bernarda, żonę Marię, Gerarda Pluta, rodziców

Józefa i Marię Lach, Józefa i Marię Pańczyk oraz zm. z pokrewieństwa.
Procesja Oktawy Bożego Ciała.

wtorek 16 czerwca 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Joachima Kuśka w 1. rocznicę śmierci. Procesja Oktawy.



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii. Ser-
deczne „Bóg zapłać!”
Dziś kończy się okres przyjmowania Komunii św. wielkanocnej.

Dziś o godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwo popołudniowe do Trój-
cy Przenajświętszej.

W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(Boże Ciało). Po Mszy św. o godz. 09:00 procesja eucharystyczna do
4 ołtarzy. Według najnowszych rozporządzeń nie ma żadnych ograni-
czeń co do ilości wiernych – ani w kościele, ani uczestniczących w

procesji. Wymagane jest jednak nadal zakrywanie ust i nosa – zarówno w ko-
ściele jak i w czasie procesji. W kościele NSPJ w Raciborzu o godz. 19:30
Koncert Uwielbienia „Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”
W piątek i sobotę po Mszy św. wieczornej procesja Oktawy Bożego Ciała.
W niedzielę procesja będzie po nabożeństwie popołudniowym do Najświęt-
szej Eucharystii.

Zapraszam do włączenia się w uczczenie Najświętszego Ciała Pana
Jezusa przez budowę ołtarzy oraz uczestnictwo w procesji – zarów-
no samej uroczystości jak i oktawy. Szczególnie gorąco zapraszam
dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii św. oraz mło-

dzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Najmłod-
sze dzieci zapraszam do sypania kwiatów przed Najświętszym Sakramentem.
Radę parafialną proszę o zorganizowanie Panów niosących baldachim. Oso-
by do pocztów sztandarowych są wypisane na kartkach z tyłu kościoła
(zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniach formacyjnych).

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 (12.06.2020, godz. 19:00) Plis K., Kretek G., Wycisk B., Kirchniawy
K., Kirchniawy B. i Kirchniawy M., a w piątek za dwa tygodnie (19.06.2020,
godz. 18:45) Bileńska R., Przybyła K., Malajka B., Malajka R., Komor R.,
Sługa S.

W związku z odmrożeniem tzw. „branży ślubnej” i wobec zbliżających się
wakacji w dniach 16-17 czerwca katedra w Opolu organizuje nauki przed-
małżeńskie. Istnieje możliwość zapisu na te spotkania za pomocą formularza
na stronie: www.dr.opole.pl

We wtorek na godz. 19:00 zapraszam na spotkanie do salki naszą Parafialną
Radę Duszpasterską.

Informacje duszpasterskie
07.06.2020 – 14.06.2020

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


