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Czwarta Niedziela Wielkanocna nazywana jest Niedzielą
Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona tydzień modlitw o po-
wołania kapłańskie i zakonne. Jezus, Syn Boży, przedstawia
się jako  Dobry  Pasterz,  który  troszczy  się o  swoją owczar-
nię. Posiada On władzę od Ojca, z którym stanowi jedność.
Jezus odrzuca posłannictwo polityczne i ogłasza królestwo
Bożego oparte o przykazanie miłości, którego granicę stanowi wiara w Nie-
go. Natomiast do swojego królestwa zaprasza każdego, kto pragnie wypeł-
niać wolę Ojca wyrażoną w ewangelicznej nauce.

Misję Dobrego Pasterza mają kontynuować na ziemi wyświęceni kapłani.
Istnieje kapłaństwo powszechne, w którym otrzymują udział wszyscy
ochrzczeni, i kapłaństwo urzędowe, zwane też służebnym, które jest przeka-
zywane przez sakrament święceń. Kapłaństwo powszechne uzdalnia i zobo-
wiązuje wiernych do udziału w kulcie Bożym. Kapłaństwo urzędowe udziela
natomiast świętej władzy, mocą której kapłani służą ludowi Bożemu przez
nauczanie, sprawowanie kultu Bożego i duszpasterstwo. Kapłaństwo zostało
ustanowione dla ludzi, którzy potrzebują zbawienia.

Bóg sam wybiera człowieka, a „odpowiedzieć na powołanie znaczy po-
zwolić wprowadzić się na drogę wiodącą do Chrystusa” – zauważa papież
Franciszek. Kapłaństwo nie opiera się na naturalnych zaletach lub osobistych
osiągnięciach któregokolwiek z powołanych. To przede wszystkim życie eu-
charystyczne. Pismo Święte mówi otwarcie o ociężałości Dwunastu, o ich
chwiejności i niewierności. Ich powołanie pochodziło wyłącznie z wolnego
wyboru Jezusa. Jako reprezentanci Jezusa kapłani wciąż od nowa, sprawując
Eucharystię, uobecniają Jego zbawcze wydanie się na śmierć. I w ten sposób
wypełniają testament Mistrza: „To czyńcie na moją pamiątkę”.
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W Polsce niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna
Tydzień Modlitw o Powołania do szczególnej służby w
Kościele. W tym roku przeżywany będzie pod hasłem
„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.

Eucharystia jest miejsce szczególnego spotkania z
Bogiem we wspólnocie, stąd ważne, aby młodzi stając
wobec decyzji o kierunku dalszej drogi życia, wobec
pytań o swoje miejsce w świecie, w Kościele, czerpali
z tego źródła, jakim jest msza św. Ważne by ci, którzy są obok, a więc rodzi-
ce, nauczyciele, duszpasterze, wspierali ich duchowo poprzez swoją modli-
twę oraz ludzką życzliwość, zrozumienie, poświęcony im czas nie tylko w
tym tygodniu, ale cały rok.

Na 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania papież Franciszek przygo-
tował orędzie „Święty Józef: marzenie powołania” opublikowane 19 marca.
Wskazując na przykład opiekuna Świętej Rodziny zaapelował o „serca
otwarte, zdolne do wielkiego zaangażowania, hojne w dawaniu siebie”.

„Tego właśnie potrzebuje kapłaństwo i życie konsekrowane, zwłaszcza
dzisiaj, w czasach naznaczonych słabością i cierpieniem, także z powodu
pandemii, która rodzi niepewność i lęk co do przyszłości i samego sensu ży-
cia” - wskazał.  Papież podkreślił,  że  „nie  ma  wiary  bez  ryzyka”  i  tylko
„odłożenie na bok własnych planów i wygód pozwala prawdziwie powie-
dzieć Bogu «tak»".
„Tam, gdzie powołanie, czy to małżeńskie, do celibatu czy też dziewicze, nie
osiąga dojrzałości daru z siebie, zatrzymując się jedynie na logice ofiary, to
zamiast stawać się znakiem piękna i radości miłości, może wyrażać nieszczę-
ście, smutek i frustrację” - napisał papież.

Każdy z nas, podobnie jak św. Józef, ma swoje ludzkie marzenia, pra-
gnienia, które skupiają się w miłości. Jego życie – podobnie jak nasze było
zwyczajną, naturalną drogę naznaczoną radościami i trudnościami, na której
miłość przeżywana była z innymi i dla innych, a przede wszystkim z Bogiem,
stając się dla wielu inspiracją czy punktem odniesienia.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania to inicjatywa papieża Pawła VI.
Pierwszy raz był obchodzony 12 kwietnia 1964 r. W tym dniu wierni modlą
się w intencji powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego,
rozważają też papieskie orędzie przygotowane na ten czas. Niedziela Dobre-
go Pasterza to również święto patronalne Papieskiego Dzieła św. Piotra Apo-
stoła. Wspiera ono powołania misyjne, m.in. akcją AdoMIS, zachęcającą do
adopcji misyjnych seminarzystów.



Prządek nabożeństw
25.04.2021 – 03.05.2021

niedziela 25 kwietnia 2021 – IV Wielkanocna – D  P
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
Krybus, Lachowicz, Wochnik.

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

bożeństwem ku czci św. Marka.
poniedziałek 26 kwietnia 2021 – Dzień powszedni

06:45 (recytowana) 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.

środa 28 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
06:45 Za zm. rodziców Alojzego i Waleskę Pater, Elfrydę Stania, 2 braci, siostrę

Bertę, Emila Jurecki, Karola i Jadwigę Pater, Franciszka i Marię Stania, zm. z
pokrewieństwa Pater-Stania-Mucha-Żymełka i dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 29 kwietnia 2021 – Ś . K  S ,    K-
18:00 Za zm. Zofię i Jana Komorek, syna Huberta, zięcia Antoniego Krybus, rodzi-

ców, rodzeństwo, Leszka Pawińskiego i zm. z pokrewieństwa Komorek-
Walach-Krybus-Serzisko.

piątek 30 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Doroty, Dawida Pater i Franciszka Walach z
okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny.

sobota 1 maja 2021 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańcowych.

Po Mszy św. pierwsze nabożeństwo majowe.
18:00 Za zm. rodziców Jerzego i Walerię Pańczyk, Weronikę Sochiera, dziadków

Józefa i Marię Pańczyk, Antoniego i Walerię Niewiadowski, rodzeństwo He-
lenę i Rudolfa Grzonka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 2 maja 2021 – V Wielkanocna
08:00 Za zm. Józefa Wycisk, rodziców Elfrydę i Józefa, Annę i Alfonsa Przybyła,

Maksymiliana Mika, Anielę i Henryka Rzytki, Annę i Bernarda Janosz, pokre-
wieństwo Wycisk-Przybyła i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. Pawła i Marię Gali, rodziców, rodzeństwo, Siostrę zakonną Korsynię,
Aleksandra i Marię Lepszy, zm. z pokrewieństwa Gali-Chrubasik i dusze w
czyśćcu cierpiące.

14:00 Za zm. Pawła Wycisk w 30 dni po śmierci i nabożeństwo majowe.
poniedziałek 3 maja 2021 – NMP KRÓLOWEJ POLSKI

08:00 Za zm. kapłanów i nauczycieli, którzy pracowali w naszej parafii i za dusze w
czyśćcu cierpiące. Po Mszy św. nabożeństwo majowe.



Informacje duszpasterskie
25.04.2021 – 02.05.2021

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii i I zbiórka kwartalna. W przyszłą
niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. Serdecz-
ne „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.

W sobotę zaczyna się maryjny miesiąc maj. Zapraszam na codzienne nabo-
żeństwo majowe. O godz. 09:00 próba Dzieci I-Komunijnych.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Piotr Hajduczek z parafii św. Jadwigi w Raciborzu-Markowicach
· Sandra Piperek z naszej parafii.

(zapowiedź pierwsza)
Opiekunowie Raciborskiej Drogi św. Jakuba zapraszają na przejście odcin-
kiem szlaku raciborskiego: Przewóz - Podlesie - Lasaki - Łubowice - Raci-
bórz na dystansie 21 km, które odbędzie się w sobotę, 8 maja. Rozpoczęcie
przy kościele w Przewozie o godzinie 9.00. Każdy indywidualnie odpowie-
dzialny jest za przestrzeganie obostrzeń sanitarnych. Na godzinę 15.30 plano-
wane jest dotarcie do Raciborza i msza św. w kościele stacyjnym św. Jakuba
z możliwością uzyskania odpustu w Roku Świętym Jakubowym.
Rok Święty Jakubowy obchodzony jest w latach, w których dzień św. Jakuba,
tj. 25 lipca, przypada w niedzielę. W Polsce zatwierdzono 48 kościołów sta-
cyjnych w których można uzyskać odpust w Roku Jubileuszowym. Jest nim
również kościół św. Jakuba w Raciborzu.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Panią Barbarą
Wochnik tel. 608 828 251

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna codziennie przez
pół godziny po Mszy św.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” Rodzicom dzie-
ci I-Komunijnych, dzieciom i pomocnikom za generalne porządki, które zro-
bili w kościele w sobotę. W przyszły piątek (30.04.2021, godz. 18:45) Pluta
R., Jaszek M. Joszko D., Waskin H., Kornas G., Zuber A., a w piątek za dwa
tygodnie (07.05.2021, godz. 19:00) Czogalla H., Garbas M., Grela M., Grel-
la K., Pańczyk E. i Schmidt S.

Dzisiejszą niedzielą, która jest Światowym Dniem Modlitw o Powołania w
Polsce zaczyna się Tydzień Modlitw o Powołania. Zachęcam do włączenia
tej intencji do swoich modlitw indywidualnych i rodzinnych.

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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