
Nr 14(512)
11.04.2021
18.04.2021

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

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

www.parafia.lubowice.eu

J ,  T

Kto z nas czuje się człowiekiem niezachwianej wia-
ry? Trudności w wierze spotykamy wszak również u apo-
stołów. I tak nieobecny w Wieczerniku Tomasz nie miał
szczęścia ujrzeć Jezusa osobiście. Trudno mu było uwie-
rzyć w prawdę zmartwychwstania. Bał się, że opowieść o
żyjącym Jezusie jest tanim sentymentalnym pociesze-
niem, któremu ulegają jego towarzysze pod wpływem
niewiast. Tomasz mówi również o nas, którzy patrząc na naszą wiarę czasem
zastanawiamy się: „A jeśli to nieprawda? Jeśli Boga nie ma, a całe to zamie-
szanie jest wymysłem ludzkim, szukaniem broni przeciwko bezsensowi tego
świata?”. Dlatego Jezus przychodzi jeszcze raz, by nie zostawić Tomasza sa-
mego.

Wielu ludzi, których wiara obumarła, a potem na nowo zostali przez Bo-
ga znalezieni, może opowiedzieć historię, jak On się o nich upominał. Bóg w
pogoni za człowiekiem próbuje rozmaitych metod. Posyła ludzi, tworzy nie-
przewidziane zbiegi okoliczności, podsuwa książki, teksty, które pozwalają
odkrywać rzeczywistość znajdującą się poza codzienną krzątaniną. Miłosier-
dzie Boże dociera do nas przez Serce Chrystusa. To krzepiące orędzie kieruje
Bóg szczególnie do człowieka udręczonego bolesnymi doświadczeniami, cię-
żarem popełnionych grzechów, skłonnego ulec pokusie rozpaczy. Jak naucza
św. Jan Paweł II, „Takiemu człowiekowi ukazuje się łagodne oblicze Chry-
stusa, a promienie wychodzące z Jego Serca padają na niego, oświecają go i
rozpalają, wskazują drogę i napełniają nadzieją. Jakże wielu sercom przynio-
sło otuchę wezwanie «Jezu, ufam Tobie», które podpowiedziała nam Opatrz-
ność za pośrednictwem Siostry Faustyny! Ten prosty akt zawierzenia Jezuso-
wi przebija najgęstsze chmury i sprawia, że promień światła przenika do ży-
cia każdego człowieka”.



Z ...

Kto właściwie jest w stanie zrozumieć, czym jest zmartwychwstanie?
Zmarły ma znowu stać się żywy – rozum nie może przystać na coś takiego,
poddaje się. Miłości również nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Możemy się
cieszyć, i to bardzo, z tego, że jest, i że jej doświadczamy. Ale zrozumieć?
Tak wielu już się rozczarowało miłością, ale mimo to znowu pokochali. Ko-
chający kłócą się, zrywają ze sobą, a nawet odchodzą od siebie... później jed-
nak znowu się godzą albo po kilku dniach czy miesiącach znajdują nowych
partnerów i na nowo zaczynają kochać i żyć. Niekiedy zaś wydaje się, że już
wszystko skończone, ale nagle dochodzi do pojednania...

Nad grobem ukochanej osoby myśli się: wszystko się skończyło; raz na
zawsze. Ale znowu pojawia się ktoś, kto ukazuje nową drogę. Wszystko to
bardzo piękne, ale jak zrozumieć miłość? Nie, miłości nie sposób zrozumieć.
Tak samo jak nie można zrozumieć zmartwychwstania. Prawdopodobnie są
takie same.

Bóg po prostu zaczyna od nowa. Ze mną, z Jezusem, ze światem. Praw-
dopodobnie dzieje się to tak. Nie trzeba niczego rozumieć. Nie trzeba wie-
dzieć, jak zmarły wychodzi z grobu i znowu zasiada do stołu ze swoimi przy-
jaciółmi, je i pije. Nie trzeba wiedzieć, jak Bóg to wszystko uczynił. Bóg to
po prostu sprawił. Kropka. Koniec.

Bóg stworzył też miłość. Ona wciąż żyje. Chociaż umarła już wiele tysię-
cy razy i tysiące razy, została przez nas pogrzebana. Żyje nadal, zawsze świe-
ża i żywa, jakby zrodziła się dopiero dziś. Bóg po prostu zaczyna od nowa. I
wtedy w Jerozolimie w poranek wielkanocny i dzisiaj każdego dnia z nami.
Miłość nie umiera. A jeśli nawet umiera, to znowu budzi się do życia. Cał-
kiem gdzie indziej. I zupełnie inaczej. Miłości nie można pogrzebać na zbyt
długo. Nawet jeśli się ją pogrzebie, to nagle znowu jest przy nas, rozjaśnia
nasze małe życie. Całkiem niespodziewanie. Jakby ją zesłało niebo...

Nie musimy Boga rozumieć. Bóg jedynie
wie, jak to wszystko sprawił, że uczniowie
głośno krzyczeli: Jezus żyje! Ważniejsze
jest to, że to Jego uczniowie znowu ożyli.
Powstali ze swego smutku. Głośno się
śmiali, obejmowali, jedli i pili…

Michael Becker

Tym, którzy wierzą w Boga,
nie jest potrzebne żadne wyjaśnienie.
Dla tych, którzy w Niego nie wierzą,
nie jest możliwe żadne wyjaśnienie.

Prolog filmu „Pieśń o Bernadetcie”



Prządek nabożeństw
11.04.2021 – 19.04.2021

niedziela 11 kwietnia 2021 – II W ,  M  B
08:00 Z okazji 50 lat urodzin Marioli Hein i 70 lat urodzin Krystyny Golly z

prośbą o opiekę, błogosławieństwo Boże oraz zdrowie dla rodzin z obu
stron.

10:30 Za zm. Marię Kerner-Piecha w 1. rocznicę śmierci.
14:00 Msza św. w intencji Parafian i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
poniedziałek 12 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. rodziców, rodzeństwo, zm. z najbliższego pokre-

wieństwa i tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy.

wtorek 13 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Henryka Janik w rocznicę śmierci oraz za zm. żonę Różę Janik.
środa 14 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
06:45 Za zm. Gertrudę i Jana Sobocik, Genowefę i Jana Nowak, synów z żona-

mi, Ludwika i Helenę Sobocik, pokrewieństwo Sobocik-Nowak-Filip i du-
sze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 15 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Krystynę i Józefa Marklowski, syna Bernarda, rodziców, Francisz-

ka, Alojzego i Marię Marklowski, Gintera Pieczarek oraz Krystynę i Ge-
rarda Sander.

piątek 16 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jana, Annę i Irmgardę Piechnik, Łucję i Gertrudę Forraiter, zm.

Adelajdę Baron, syna Damiana i pokrewieństwo Forreiter-Piechnik-Lazar
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 17 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Małgorzatę Wałach w 1. rocznicę śmierci.
niedziela 18 kwietnia 2021 – III Wielkanocna
08:00 Za zm. Franciszka Badurczyk, 2 żony, synów Franciszka i Wernera, Annę

Kribus, Gertrudę i Amanda Fiegler, siostrę Marię, Jadwigę i Jana Bucki,
Huberta Affa, Alfreda Kalabis, starzyków z obu stron, zm. z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące

10:30 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Matki Bożej Pielgrzymu-
jącej.

14:00 Za zm. męża Andrzeja Świątkowskiego w 6 rocznicę śmierci oraz z okazji
urodzin.

poniedziałek 19 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski

z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha św. oraz
o szczęśliwe rozwiązanie w pewnej intencji.

09:00 Pogrzeb śp. Wandy Szklarz.



Informacje duszpasterskie
11.04.2021 – 18.04.2021

Dzisiaj kolekta na Caritas Diecezji Opolskiej. W przyszłą niedzielę kolekta
na bieżące potrzeby parafii. Za dwa tygodnie I zbiórka kwartalna. Na kolektę
powinowatą w ubiegłą niedzielę zebraliśmy 1135,40 oraz 1 EUR (kolektę zo-
stawiam w kasie parafialnej). W Poniedziałek Wielkanocny na KUL zebrali-
śmy 1123,70 PLN i 0,50 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.

We wtorek o godz. 19:00 w salce chciałbym spotkać się z naszą Parafialną
Radą Duszpasterską aby omówić przygotowania do zbliżającego się złotego
jubileuszu święceń kapłańskich naszego seniora, ks. dra Henryka Rzegi.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Mateusz Piotr Przybyła z naszej parafii
· Paulina Dominika Szramowska z parafii Matki Bożej w Raciborzu.

(zapowiedź trzecia)
Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek, środę, piątek i sobotę
przez pół godziny po Mszy św.

Niedawno minął rok od śmierci ks. Piotra Pawlukiewicza. Radio
Doxa przypomina jedno ze spotkań rekolekcyjnych, jakich odbył
wiele. To jednak, oprócz książki zatytułowanej „Wstań! Albo bę-
dziesz święty, albo będziesz nikim”, zostało też zarejestrowane i
wydane w formie audiobooka. Do jego wysłuchania zaprasza Radio
Doxa od poniedziałku do piątku o godzinie 19:45. Przypominam,
że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 87,8 FM a także na
www.doxa.fm. Od niedawna dostępna jest też aplikacja na smartfo-
ny (Android i iOS).

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali nasz kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek (16.04.2021, godz. 18:34) Świątkowska J., Muszalik H., Kroker M.,
Krettek  G.,  Krettek  M.  i  Doleżałek  J.,  a  w  piątek  za  dwa  tygodnie
(23.04.2021, godz. 18:45) Pluta R., Jaszek M. Joszko D., Waskin H., Kornas
G., Zuber A.

W czwartek o godz. 19:00 zapraszam na spotkanie formacyjne na
platformie Teams uczniów VI kl. Szkoły Podstawowej przygotowu-
jących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

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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