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B  „T ”

„Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak pozna-
li Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On
sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożo-
nym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha”.

Możesz nosić w sobie wspomnienie spotkania z Jezu-
sem. To wspomnienie może być tak żywe i barwne, że nie
potrafisz zatrzymać Go dla siebie, ale opowiadasz o nim, bo
masz przekonanie, że to nie jest zarezerwowane tylko dla
ciebie. Czy nie działo się tak, gdy uczestniczyliśmy w ja-
kiejś pielgrzymce albo wysłuchaliśmy intrygującego kaza-
nia? I dobrze! Naszym świadectwem wzmacniamy wiarę w sercach ludzi,
których spotykamy, a czasami w ogóle ją budzimy. „Życie objawiło się – pi-
sze św. Jan - myśmy je widzieli i o nim świadczymy”.

Było dobrze, było pięknie! A jak jest teraz? Czy wspominanie spotkania z
Panem daje nam gwarancję, że kolejne spotkania będą równie, albo nawet
bardziej dla nas owocne? Co zrobić, aby nie pozostać w świecie melancholij-
nego wracania do czasów przeszłych? Czy rzeczywiście „kiedyś było le-
piej”?

Może podobni jesteśmy do uczniów z dzisiejszej ewangelii, którzy pa-
trząc wstecz, nie potrafią rozpoznać Pana przychodzącego dzisiaj, tu i teraz?
Trud chwili obecnej nie jest wcale znakiem nieuchronnie zbliżającego się
schyłku naszego świata wiary, wartości, ale wyzwaniem – okazją do rozwoju,
w której obecny jest Chrystus.

Św. Ignacy z Loyoli podpowiada nam, że dzisiaj jest czas łaski, nie wczo-
raj,  ani jutro, ale teraz! Nie żyjmy więc tym co było, ani tym co będzie, ale
tym co jest. Pod płaszczem trudności ukryty jest Pan.



Ś . W - G   P
Św. Wojciech, biskup i męczennik, którego Kościół w Polsce

uznaje za jednego ze swoich głównych patronów, pochodził z książę-
cego rodu czeskich Sławnikowiców, spokrewnionego przez Dąbrówkę
z dynastią Piastów.

Jego męczeństwo leży u fundamentów Kościoła i państwa na zie-
miach piastowskich. Jako apostoł pogan w swej ostatniej misji dotarł
do wybrzeży Bałtyku, gdzie 23 kwietnia 997 roku poniósł śmierć męczeńską. Przy jego grobie spo-
tkali się w 1000 roku cesarz Otton III i książę Bolesław Chrobry, a wydarzenie to przeszło do histo-
rii jako Zjazd Gnieźnieński. Już wówczas św. Wojciech – wychowanek szkoły w Magdeburgu, bi-
skup praski, mnich rzymski, apostoł Węgier i Polski, wreszcie męczennik pruski, którego ciało zna-
lazło się w Gnieźnie – urastał do rangi symbolu duchowej jedności tworzącej się wówczas Europy.

Wzorem swoich wielkich poprzedników św. Cyryla i św. Metodego łączył duchowe tradycje
różnych kultur. Po latach dzieciństwa spędzonego na dworze rodziców w czeskich Libicach, zdobył
wykształcenie w Magdeburgu, gdzie przez 10 lat pobierał nauki w jednej z lepszych szkół owych
czasów. Tam też otrzymał bierzmowanie, a na cześć ówczesnego arcybiskupa Magdeburga przyjął
drugie imię Adalbert. W 981 roku powrócił do Czech, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie, a rok
później, po śmierci biskupa praskiego Dytmara, objął tamtejsze biskupstwo.

Jako biskup Pragi hojnie wspierał ubogich oraz budowę kościołów. Zdecydowanie sprzeciwiał
się wielożeństwu, rozwiązłości, handlowi niewolnikami z krajami muzułmańskimi i intrygom cze-
skich możnowładców, co w efekcie spowodowało jego konflikt z księciem Bolesławem II. Św.
Wojciech wraz z bratem Radzimem opuścił Pragę i udał się do klasztoru benedyktynów w Rzymie.
Tam zrezygnował z godności biskupiej i prowadził życie mnicha, które koncentrowało się na asce-
zie, modlitwie, czytaniu i pracy fizycznej. Po kilku latach, ulegając naleganiom papieża i posel-
stwom rodaków, powrócił do Pragi, którą jednak musiał opuścić na zawsze, gdy zamordowano jego
czterech braci, a także nastawano na jego życie.

Jako misjonarz wyruszył więc na Węgry, gdzie miał ochrzcić przyszłego króla Stefana I. By-
wał też na dworze cesarza niemieckiego Ottona III, którego był spowiednikiem, powiernikiem i do-
radcą. W czasie długich pobytów za granicą dał się poznać elitom ówczesnego chrześcijaństwa za-
chodniego jako człowiek wyjątkowej świętości. Młody cesarz Otton III, jak i papież Sylwester II
mieli dla niego najwyższe uznanie. „Jako człowiek Kościoła św. Wojciech zawsze zachowywał nie-
zależność w niestrudzonej obronie ludzkiej godności i podnoszeniu poziomu życia społecznego. Z
duchową głębią doświadczenia monastycznego podejmował służbę ubogim. Wszystkie te przymio-
ty osobowości św. Wojciecha sprawiają, że jest on natchnieniem dla tych, którzy dziś pracują nad
zbudowaniem nowej Europy, z uwzględnieniem jej korzeni kulturowych i religijnych” – stwierdził
papież św. Jan Paweł II przemawiając w Gnieźnie z okazji 1000-lecia męczeńskiej śmierci patrona
Polski.

Św. Wojciech nie mając możliwości powrotu do Czech, gdzie wymordowano jego rodzinę,
znalazł oparcie na dworze Bolesława Chrobrego. Stamtąd w 997 roku wyruszył w swą ostatnią po-
dróż misyjną do pogańskich Prus. Jednak już pierwsze spotkanie z Prusami okazało się niepomyśl-
ne, a misjonarze zostali zmuszeni do odwrotu. Kilka dni później, 23 kwietnia 997 roku we wsi
Święty Gaj, niedaleko dzisiejszego Pasłęka, zostali zaatakowani. Św. Wojciech zginął śmiercią mę-
czeńską.

Bolesław Chrobry wykupił od Prusów ciało świętego. Miał ponoć zapłacić za nie tyle złota, ile
ważyło. Doczesne szczątki św. Wojciecha spoczęły w katedrze gnieźnieńskiej, która od tego mo-
mentu stała się miejscem szybko rozprzestrzeniającego się na całą Europę kultu męczennika. Jego
śmierć wywarła wielkie wrażenie w zachodnim chrześcijaństwie, dlatego już w 999 roku papież
Sylwester II ogłosił Wojciecha świętym.

Tysiąc lat później Jan Paweł II w orędziu skierowanym do prezydentów krajów Europy środ-
kowo-wschodniej, którzy przybyli do Gniezna na uroczystości 1000-lecia męczeńskiej śmierci św.
Wojciecha powiedział, że o nieprzemijalności świadectwa tego świętego świadczy "umiejętność
harmonijnego łączenia różnych kultur". Pamięć o nim jest szczególnie żywa w Europie środkowej,
gdzie zaszczepiał chrześcijaństwo i propagował ewangeliczną wizję człowieka. Do jego grobu po
dziś dzień przybywają pielgrzymi nie tylko z krajów, gdzie głosił Ewangelię, ale z całej Europy.



Prządek nabożeństw
18.04.2021 – 27.04.2021

niedziela 18 kwietnia 2021 – III Wielkanocna
08:00 Za zm. Franciszka Badurczyk, 2 żony, synów Franciszka i Wernera, Annę Kri-

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

10:30 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej Matki Bożej.
14:00 Za zm. męża Andrzeja Świątkowskiego w 6 rocznicę śmierci oraz z okazji uro-

dzin.
poniedziałek 19 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
06:45 (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.

wtorek 20 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. męża i ojca Antoniego Konieczny, rodziców, rodzeństwo, teściów, 2

szwagrów, Katarzynę Miłota, Jana i Matyldę Wolnik, 2 córki, 3 synów, Danielę
i Grzegorza Pych i zm. z pokrewieństwa Konieczny-Klyta-Wolnik-Urbański.

środa 21 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
06:45 Za zm. Krystiana Grochol w 30 dni po śmierci.

czwartek 22 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. syna Andrzeja Pol, Augusta Pohl, dwie żony Gertrudę i Dorotę, Martę i

Feliksa Waniek, rodzeństwo, Augusta i Katarzynę Pohl, Hildegardę i Stanisła-
wa Masarczyk oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 23 kwietnia 2021 – ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
18:00 Za zm. Paulin i Alojzego Jasny, zm. z rodzin Jasny, Szczuka, Korycik i Ka-

czyński oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 24 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jerzego Koska, rodziców, brata, Jerzego Degner, dziadków, Franciszka

Badurczyk, dwie żony, dwóch synów, zięcia, Annę Krybus, Zbigniewa Łako-
miec, Erykę Urbisz, dziadków i zm. z pokrewieństwa Koska-Badurczyk-
Urbisz.

niedziela 25 kwietnia 2021 – IV Wielkanocna – Dobrego Pasterza
08:00 Za zm. męża Stanisława Lachowicz, rodziców, rodzeństwo, Joannę i Francisz-

ka Krybus, rodziców z 2 stron, rodzeństwo, synową Renatę i zm. z rodzin Kry-
bus, Lachowicz, Wochnik.

10:30 O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
14:00 O Boże błogosławieństwo w pracach na polu i dobre urodzaje z nabożeństwem

ku czci św. Marka.
poniedziałek 26 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
06:45 Za zm. Marię i Brunona Wallach, rodziców i rodzeństwo z obu stron.

wtorek 27 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Antoniego Krybus w 30 dni po śmierci.



Informacje duszpasterskie
18.04.2021 – 25.04.2021

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na
bieżące potrzeby parafii i I zbiórka kwartalna. W ubiegłą niedzielę na Caritas
Diecezji Opolskiej zebraliśmy 982,30 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” za
ofiary składane w kościele, wpłaty na konto parafialne, i poprzez mikropłat-
ności 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.

W czwartek o godz. 19:00 zapraszam na spotkanie formacyjne na platfor-
mie Teams uczniów VII kl. Szkoły Podstawowej przygotowujących się do
przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 1251) piątkowa uroczystość
św. Wojciecha znosi w Polsce obowiązek zachowania wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych.

W sobotę o godz. 19:00 okazja do uczestnictwa w nauce przed-
chrzcielnej. Osoby chętne z niej skorzystać proszę o zgłoszenie
się telefonicznie, przez e-mail albo osobiście w kancelarii para-
fialnej albo zakrystii.

Kancelaria parafialna będzie czynna codziennie, oprócz czwartku, przez
pół godziny po Mszy św.
Dziekan WTUO zaprasza na konferencję naukową «Kobieta w liturgii Ko-
ścioła. Wokół motu proprio papieża Franciszka Spiritus Domini». Konferen-
cja odbędzie się on-line na platformie MS Teams 28.04. w godz. 9:30-15.00.
Obowiązują zapisy! Bliższe informacje na plakacie w gablotce i w kancelarii.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali, ustroili i przygotowali nasz kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W
przyszłym tygodniu, w sobotę, generalne porządki zrobią rodzice dzieci
pierwszokomunijnych, dlatego kolejka przesuwa się o tydzień: (30.04.2021,
godz. 18:45) Pluta R., Jaszek M. Joszko D., Waskin H., Kornas G., Zuber A.

Parafialna Rada Duszpasterska prosi by podać informację, że ofiary na
rzecz naszego Jubilata, ks. dra Henryka Rzegi, który 20.06. o godz.
10:30 będzie świętował u nas swój Złoty Jubileusz Kapłaństwa, moż-

na składać do końca maja u członków Rady Parafialnej, w sklepie Nasza
Chata albo przelewem na konto parafialne (z dopiskiem „dla ks. Rzegi”).

Również w sobotę 24.06 od godz. 20:00 w kościele NSPJ w Raciborzu kolej-
ne czuwanie dla młodych. Duszpasterze parafii NSPJ zapraszają!

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


