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W Wielkim Tygodniu sprawuje Ko-
ściół zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa

w ostatnich dniach Jego życia, poczynając od Jego mesjańskie-
go wjazdu do Jeruzalem. Okres Wielkiego Postu trwa do Wielkiego

Czwartku. Od Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne, któ-
re trwa w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę, ma swój ośrodek w Wigilii Paschal-
nej i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania – podpowiada „List
okólny Kongregacji Kultu Bożego o przygotowaniu i przeżywaniu Świąt Pas-
chalnych”.

Rozpoczęliśmy najważniejszy tydzień w ciągu roku. Dobrze byłoby patrzeć
na niego w ten sposób, że każdy dzień jest naprawdę wielki i przybliża nam ta-
jemnice z życia Jezusa. Towarzyszymy tłumowi, który woła „Hosanna Królowi
Dawidowemu!”; wraz z Marią chcemy namaścić przed męką stopy Jezusa dro-
gocennym olejkiem; razem z uczniami chcemy przygotować wieczerzę pas-
chalną, pozwolić, aby Jezus umył nam nogi; chcemy doświadczyć miłości
Chrystusa ustanawiającego Eucharystię i kapłaństwo; w Getsemani chcemy
modlitewnie przygotować się na Jego mękę; na Golgocie patrzyć będziemy na
Tego, który za nas umiera i wreszcie ucieszyć się chcemy z tego, że
„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”.

Łatwo przychodzi nam myśleć o tych dniach, jako przygotowaniu do Wiel-
kanocy, ale jak podpowiada nam Kościół to są Święta Paschalne. Nie przeżyje-
my zmartwychwstania, jeśli wcześniej nie pozwolimy zabrać się do Wieczerni-
ka, Ogrodu Oliwnego, Ciemnicy, czy na Golgotę. Przed nami liturgia Triduum
Paschalnego w Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania.
Oby w każdym i każdej z nas było szczere pragnienie: „Chcę te dni przeżyć z
Jezusem!”. Boża łaska może naszą epidemiczną niepewność wypełnić światłem
nadziei. Bo przecież z Jezusem każdy krzyż kończy się zmartwychwstaniem.
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Ś  T  P
W Wielki Czwartek po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 2100 (I część Gorzkich Żali)

W Wielki Piątek wszystkich katolików pomiędzy 14. a 60. rokiem życia ob-
owiązuje POST, czyli tylko 3 posiłki w ciągu dnia (w tym tylko jeden do sy-
ta), bez pokarmów mięsnych.
Po ceremoniach wielkopiątkowych wieczorem Adoracja przy Bożym Grobie
do godz. 2100 (II część Gorzkich Żali).

W Wielką Sobotę Adoracja przy Bożym Grobie wg następującego porządku:

godz. 0800 – Grzegorzowice, numery parzyste.
godz. 0900 – Grzegorzowice, numery nieparzyste.
godz. 1000 – Łubowice, numery parzyste.
godz. 1100 – Łubowice, numery nieparzyste.
godz. 1200 – Ligota Książęca, numery parzyste.
godz. 1300 – Ligota Książęca, numery nieparzyste.
godz. 1400 – Brzeźnica, numery parzyste.
godz. 1500 – Brzeźnica, numery nieparzyste.
godz. 1600 – Ruch Szensztacki.
godz. 1700 – zakończenie adoracji, próba służby liturgicznej
godz. 1800 – sprzątanie i przystrajanie kościoła.

Święcenie pokarmów wielkanocnych w Wielką Sobotę  godz. 11:00 przed kościołem

Zachęcam do zachowania tradycyjnej wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych w Wielką Sobotę aż do Wigilii Paschalnej.

Na Wigilię Paschalną zapraszam na godz. 21:00.

W związku z trwającą pandemią Triduum w tym roku będzie miało nieco in-
ny przebieg. Przede wszystkim musimy przestrzegać nowego limitu 37 osób
w kościele (kto się nie zmieści, ten musi uczestniczyć na zewnątrz – będzie
włączone nagłośnienie zewnętrzne) oraz dystansu (w kolejce do konfesjona-
łu oraz w czasie procesji ofiarnej, do Komunii św. i adoracji Krzyża). Komu-
nia św. będzie udzielana również na zewnątrz kościoła. W Wielki Piątek i
Wielką Sobotę oddajemy cześć Krzyżowi Świętemu nie przez ucałowanie, a
jedynie przez ukłon. Święcenie pokarmów wielkanocnych będzie się odby-
wało  na zewnątrz kościoła. W Wigilię Paschalną nie będzie poświęcenia
ognia na zewnątrz ani procesji rezurekcyjnej na zakończenie.

Wszystkie liturgie Triduum będą transmitowane



Prządek nabożeństw
28.03.2021 – 05.04.2021

niedziela 28 marca 2021 – Palmowa, czyli Męki Pańskiej
08:00 Za zm. Kazimierza Bajerskiego w 10 rocznicę śmierci, Ewę i Michała Bajer-

skich, Władysława Dobosza, Józefę Kołacińską, Rene Marchuta, zm. z rodzin
Bajerski-Dobosz-Kościółek i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 W intencji rocznego dziecka Szymona Kolodziej o opiekę Anioła Stróża oraz o
błogosławieństwo Boże dla rodziców i chrzestnych.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian. (transmitowana)
15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. (transmitowane)

Wielki Poniedziałek 29 marca 2021
07:00 (recytowana) Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z

prośbą o zdrowie i dalszą opiekę w Bogu wiadomej sprawie.
Wielki Wtorek 30 marca 2021
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Anny Czogała z okazji 80 rocznicy urodzin.
Wielka Środa 31 marca 2021
07:00 (recytowana) Za zm. rodziców Anielę i Emanuela Burdzik, Huberta i Annę

Burdzik, Norberta Noga, Antoniego Jaskola, dziadków Blana, Burdzik i zm. z
rodzin Foltys i Burdzik.

Wielki Czwartek 1 kwietnia 2021
18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej w intencji kapłanów. (transmitowana)

Wielki Piątek 2 kwietnia 2021
09:00 Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa.
18:00 Ceremonie Wielkopiątkowe. (transmitowane)

Wielka Sobota 3 kwietnia 2021
21:00 Wigilia Paschalna w intencji Parafian. (transmitowana)

niedziela 4 kwietnia 2021 – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
08:00 Za zm. rodziców Franciszka i Helenę Szczuka, syna Eugeniusza, rodziców Al-

bertynę i Emanuela Krettek, syna Jerzego, żonę Hildegardę, córkę Marię Przy-
była, pokrewieństwo Szczuka-Krettek i za zm. kapłanów.

10:30 Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę i Jana Gawlik, brata Henryka
Gawlik, Henryka Helmich, Różę Pawlik, Urszulę i Józefa Grzesik i zm. z po-
krewieństwa Gawlik, Ksol, Rózga, Niedziela, Helmich i Klobuczek.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian. (transmitowana)
Poniedziałek Wielkanocny 5 kwietnia 2021
08:00 Za zm. Pawła Pietruszka, rodziców Annę i Antoniego Pietruszka, Helenę i

Henryka Kubina, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Za zm. Krystynę Paris, Łucję Paris, Rufina Fitzon, zm. z pokrewieństwa Paris-

Fitzon-Rzezonek-Morcinek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
14:00 Dodatkowa Msza św. (transmitowana) …………………………………………

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNNE



Informacje duszpasterskie
28.03.2021 – 04.04.2021

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. Ofiary składane przy Bożym
Grobie są przeznaczone na kościoły w Ziemi Świętej. W przyszłą niedzielę
kolekta powinowata (do dyspozycji proboszcza). W poniedziałek wielkanoc-
ny kolekta na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dwa tygodnie temu na opał
zebraliśmy 3073,80 PLN oraz 1,00 EUR. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary
składane w kościele, wpłaty na konto parafialne, i poprzez mikropłatności na
stronie parafii.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd i dekre-
tem Biskupa Opolskiego w naszym kościele może przebywać jed-
nocześnie maksymalnie 37 osób.

Zapraszam na wielkopostne nabożeństwa: Dzisiaj ostatnie Gorzkie Żale z
kazaniem pasyjnym o godz. 15:00 a Wielki Piątek Droga Krzyżowa o godz.
09:00.
Okazja do przedświątecznej spowiedzi św. w poniedziałek, wtorek i środę
od godz. 16:00 do 18:00.

W związku ze zmianą czasu na letni od jutra Msze św. i nabożeństwa
wieczorne będą zaczynać się zasadniczo o godz. 18:00

Decyzją Biskupa Opolskiego w tym roku w całej diecezji zostało odwołane
udzielanie sakramentu bierzmowania. Bierzmowanie będzie sprawowane
tylko w dekanatach, w których nie odbyło się w zeszłym roku.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Mateusz Piotr Przybyła z naszej parafii
· Paulina Dominika Szramowska z parafii Matki Bożej w Raciborzu.

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna od poniedziałku do
środy przez pół godziny po Mszy św.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali nasz kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W Wielką
Sobotę (02.04.2021, godz. 18:) Malcharczyk A., Iskra G., Kocur M., Górkie-
wicz U., Bedrunka G. i Kostka K., a w piątek za dwa tygodnie (09.04.2021,
godz. 18:45) Kostka L., Bortel E., Wojnarska M., Reichel E., Nieborowska
P. i Piechnik B.,

Przy zachowaniu przepisów sanitarnych istnieje możliwość odwiedzenia
chorych w Wielkim Tygodniu. Osoby, które chcą się wyspowiadać i przyjąć
Komunię św. proszę zgłaszać w zakrystii wraz z danymi do kontaktu. Odwie-
dziny odbędą się po indywidualnym umówieniu terminu.

Z dniem 31.03.2021 kończymy sezon grzewczy w kościele. Wydatki na
ogrzewanie wyniosły do tej pory 35 483,36 PLN.

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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