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„Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo...”

Zamiast brać się do konkretnej roboty, uczniowie Jezusa mają najpierw
się modlić, prosić o robotników. Czy nie szkoda na to czasu? Jakże inna jest
Boża logika od ludzkiej. Czyż Zbawiciel nie mógłby sam powołać robotni-
ków, obdarzyć ich odpowiednimi narzędziami, charyzmatami. Oczywiście, że
mógłby. Jednak w tym wydarzeniu ewangelicznym mamy także do czynienia
z Bożą pedagogią, z pedagogią najlepszego Wychowawcy. Pomyślmy tylko,
czy dobrym nauczycielem nazwiemy tego, który niczego od uczniów nie wy-
maga, a może sam za nich rozwiązuje zadanie? Po co ma się taki uczeń mę-
czyć, tracić czas, stresować, skoro nauczyciel zrobi to sam za niego bez błę-
dów w ekspresowym tempie? Czy dobrą matką, dobrym ojcem jest człowiek,
który mówi swemu dziecku, zostaw tę pracę, ja to sam, sama dużo szybciej
zrobię. Wiemy, że owocem takiej pedagogii będą osoby, które niczego w ży-
ciu nie będą w stanie same zrobić, nie będą w stanie innych nauczyć, ale je-
dynie obrażać się na cały świat, mieć pretensje do wszystkich tylko nie do
siebie.

Zatem dlaczego Pan Jezus zaleca swoim uczniom najpierw modlitwę?
Proście Pana... Kiedy uczniowie będą się modlić o nowych apostołów, naj-
pierw zdadzą sobie sprawę z tego, że tu nie chodzi o znalezienie zwolenni-
ków dla swojej sprawy, swojej partii. Tu nie chodzi o żniwo Piotra, Jakuba
czy Jana, ale o żniwo Pana. Posłać na to żniwo może tylko Pan. Uczniowie
nie stają się właścicielami żniwa, ale dostępują zaszczytu bycia współpra-
cownikami samego Pana Żniwa. Pan Jezus daje im udział w dziele powoły-
wania i w dziele samego żniwowania. Proście Pana – takie jest podstawowe
prawo apostolatu, który ma źródło w adoracji i modlitwie błagalnej. Mówi
nam o tym cała historia Kościoła, historia błogosławionych i świętych.

Obecne czasy – gdy coraz mniej kapłanów, sióstr zakonnych, misjonarzy
– zdają się jeszcze mocniej mobilizować nas do tego „Proszenia Pana”. Żni-
wo jest wielkie, włączmy tę intencję do naszej codziennej modlitwy, żeby nie
zabrakło nam robotników na tej najważniejszej niwie.



Posiedzenie Rady Parafialnej

We wtorek, 09 czerwca, o godz. 19:00 odbyło się posiedzenie
naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W spotkaniu uczest-
niczyło 9 Radnych.

Pierwszą sprawą, jaką zajęła się rada, była organizacja tegorocznej proce-
sji Bożego Ciała, wobec zniesienia ograniczeń co do liczby uczestników. W
obliczu pojawiających się głosów postulujących rezygnację z wykonywania
chodników z kwiatów na trasie procesji, po dyskusji Radni stwierdzili, że
choć dywany kwiatowe nie są obowiązkowym elementem procesji, jest to
jednak piękna tradycja naszej parafii, przekazywana z pokolenia na pokolenie
i byłoby wielką szkodą zrezygnowanie z niej. Wobec powyższego Radni jed-
nogłośnie postanowili kontynuować ten zwyczaj.

W trakcie dyskusji o procesji Bożego Ciała poruszono również kwestię
cotygodniowego wystroju naszego kościoła kwiatami. Radni wyrazili zado-
wolenie, że jest to dobrze zorganizowane i nie musi tego robić każda grupa
sprzątająca we własnym zakresie. Jednocześnie zauważono ciągły wzrost ce-
ny kwiatów w handlu. Radni zaproponowali, by poddać pod Waszą rozwagę
zwiększenie składki na kwiaty, która odbywa się przy okazji sprzątania ko-
ścioła i od lat pozostaje niezmienna, tak by zapewnić odpowiednie fundusze.

Wobec przełożenia – ze względu na pandemię – I. zbiórki kwartalnej na
remonty i inwestycje z marca na czerwiec, Radni zadecydowali, że II. zbiór-
ka kwartalna odbędzie się w drugiej połowie lipca, tak, by zapewnić fundu-
sze na czekające nas inwestycje. III. zbiórka kwartalna odbędzie się w nor-
malnym terminie.

Nadal oczekujemy na decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w sprawie złożonego przez naszą parafię wniosku o
dotację na przeprowadzenie termomodernizacji obiektów parafialnych. Jak
do tej pory wszystko stoi w miejscu. Przypominam, że nasz wniosek otrzy-
mał pozytywną ocenę formalną (czyli wszystkie złożone dokumenty zostały
zaakceptowane) oraz został uzupełniony o wymagane przez fundusz dodatko-
we dokumenty. Została też w ostatnim czasie przeprowadzona wymagana
ocena ornitologiczna, która również wypadła pozytywnie. Radni postanowili,
że w oczekiwaniu na decyzję o przyznaniu dotacji nie będziemy ryzykować
dodatkowych funduszy i wstrzymamy się z dalszymi działaniami do czasu jej
wydania.

Spotkanie zakończono towarzyską rozmową i modlitwą.



Porządek nabożeństw
14.06.2020 – 23.06.2020

niedziela 14 czerwca 2020 – XI Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Henryka Kurek, rodzeństwo Monikę i Franciszka oraz oj-

ca Bernarda, wnuka Adama, dziadków, zm. z pokrewieństwa i d. w cz. cierp.
10:30 Za zm. rodziców Marię i Maksymiliana Kołodziejczyk, syna Maksymiliana,

córki Adelajdę i Różę, dwóch zięciów, Jana i Genowefę Nowak, Gertrudę i Jana
Sobocik, dwóch synów, dwie synowe i pokrewieństwo z 4 stron. (Chrzest: Kin-
ga Depta)

14:00 Nabożeństwo 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 Ok-
tawy Bożego Ciała.

wtorek 16 czerwca 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Joachima Kuśka w 1. rocznicę śmierci. Procesja Oktawy Bożego Ciała.
środa 17 czerwca 2020 – Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
18:00 Za zm. Jadwigę i Huberta Jaskoła, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Monikę i

Józefa Paris, zm. z pokrewieństwa Jaskoła-Paris i dusze w czyśćcu cierpiące.
Procesja Oktawy Bożego Ciała

czwartek 18 czerwca 2020 – Dzień powszedni
18:00 W intencji rodzin, które przyjęły obraz Pielgrzymującej Matki Bożej. Procesja

Oktawy Bożego Ciała.
piątek 19 czerwca 2020 – NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
18:00 Za zm. rodziców Wilhelma i Józefę Mika, rodzeństwo, ks. Ferdinanda Kribus,

córkę Hildegardę, Leonarda Wochnik, Józefa Pater, pokrewieństwo Mika, Kry-
bus, Chroboczek i dysze w czyśćcu cierpiące.

sobota 20 czerwca 2020 – Niepokalanego Serca NMP
18:00 Za zm. Zygmunta Okoniewski, żony Mariannę i Marię, syna Jerzego, wnuka

Tomasza, Jadwigę i Jana Marek, 2 synów, 2 synowe, Annę Kuźnik, dziadków z
4 stron, zm. dzieci i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 21 czerwca 2020 – XI Zwykła
08:00 Za zm. Eryka Harnasz w 1. rocznicę śmierci.
10:30 (dwujęzyczna) Za zmarłego Jana Kupka, braci Ryszarda i Józefa, siostry Hele-

nę, Dorotę i Lidię, dwóch szwagrów, szwagierkę Felicję, rodziców Józefa i
Martę Kupka, Henryka i Jadwigę Mraczny, syna Gerarda, żonę Cecylię, dziad-
ków i rodzeństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 22 czerwca 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Thomasa Walach w 30 dni po śmierci.
wtorek 23 czerwca 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Annę i Leonarda Habrom, Jadwigę i Bronisława Kaczyński,

pokrewieństwo Kaczyński-Habrom-Bombelek i dusze w czyśćcu cierpiące.



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii. W
przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny
w Opolu. Serdeczne „Bóg zapłać!”
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim, któ-
rzy włożyli wiele trudu w przygotowanie procesji Bożego Ciała. Szczególnie
dziękuję tym, którzy przygotowali ołtarze i dywany, oraz wszystkim uczest-
nikom procesji: O. Romualdowi, służbie liturgicznej, pocztom sztandaro-
wym, Panom niosącym baldachim, dzieciom sypiącym kwiaty ich opieku-
nom, dzieciom pierwszokomunijnym i kandydatom do bierzmowania, niosą-
cym nagłośnienie oraz wszystkim pozostałym uczestnikom.

Dziś o godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwo popołudniowe do Naj-
świętszej Eucharystii i procesję Oktawy Bożego Ciała.

Do czwartku zapraszam codziennie na procesje Oktawy Bożego Ciała po
wieczornej Mszy św. Szczególnie zapraszam dzieci przygotowujące się do I-
Komunii św. i te, które przystąpiły do niej w zeszłym roku, oraz kandydatów
przygotowujących się do bierzmowania.
W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – dzień diecezjal-
nego dzieła modlitwy w intencji kapłanów „OREMUS”, a w sobotę wspo-
mnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.  W niedzielę w
Opolu Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Opolskiej, patronki naszej
diecezji.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Tomasz Tumulka z naszej parafii,
· Małgorzata Twaróg z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w

Rudniku.
(zapowiedź pierwsza)

Przed zakończeniem roku szkolnego młodzież jest zaproszona na jeszcze jed-
no czuwanie, ale tym razem nie do klasztoru Annuntiata, ale do kościoła
NSPJ w Raciborzu (ul. Warszawska). Czuwanie odbędzie się w sobotę 20.06.
Początek o godz. 20:00.

Kancelaria parafialna będzie czynna 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 (19.06.2020, godz. 18:45) Bileńska R., Przybyła K., Malajka B., Ma-
lajka  R.,  Komor  R.  i  Sługa  S.,  a  w  piątek  za  dwa  tygodnie  (26.06,  godz.
18:45) Wardenga A., Marek E., Jegliczka D., Filip S., Czogała A. i Habrom
S.

Informacje duszpasterskie
14.06.2020 – 21.06.2020

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