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P  B

„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Te słowa
sprawdzają się w naszym życiu, gdy w trudnej sytuacji ktoś bli-
ski okazuje nam zainteresowanie i wyciąga w naszą stronę po-
mocną dłoń. Zdarza się, że w tym przysłowiu odnajdujemy też
potwierdzenie smutku spowodowanego tym, że człowiek, od
którego oczekiwaliśmy pomocy nie okazał jej, gdy naprawdę jej potrzebowa-
liśmy – „ten jednak nie jest moim przyjacielem”.

Czy znane powiedzenie sprawdza się też w odniesieniu do Boga? Bojaźń
Boża każe nam zachować należny dystans i być może nie tylko mówienie,
ale też myślenie o Nim jako przyjacielu jest wyrazem zbytniej poufałości.
Przyjaciele są dla siebie w jakimś sensie partnerami. Czy ja, słaby człowiek,
mogę być partnerem Wszechmogącego?

Jezus mówi: „Nikt nie ma większej miłości od tej,  gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie
to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co
czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego”. Bóg nie chce, abyśmy pozostawali
nadal w postawie niezręcznej służalczości, w której liczymy, że któryś z na-
szych czynów wreszcie zasłuży na zauważenie z Jego strony. Oddał za nas
życie, dzieli się z nami tym, co dzieje się między Ojcem i Synem – jest na-
szym prawdziwym Przyjacielem! Św. Jan w swoim liście wzmacnia tę naszą
świadomość słowami: „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy
Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebła-
galną za nasze grzechy”.

Czy  zachowujemy  Boże  przykazania  w  taki  sposób,  że  widać,  że  jeste-
śmy Jego przyjaciółmi? Czy potrafimy wznieść się ponad sprawiedliwość i
kierować się prawdziwą miłością do Boga i ludzi?



W  P   D  K
Wniebowstąpienie Pańskie w Polsce od 2004 r. na mocy po-

stanowienia Konferencji Episkopatu Polski obchodzi się w nie-
dzielę przed uroczystością Zielonych Świąt. Istotą tej uroczysto-
ści jest odejście Chrystusa do Ojca, udział Chrystusowego czło-
wieczeństwa w pełnej chwale Boga Ojca.

Trudno dokładnie określić datę powstania tej uroczystości.
Pierwotnie obchodzono ją razem z Zielonymi Świętami. Tak by-
ło w Jerozolimie jeszcze pod koniec IV wieku. W dniu Zesłania Ducha Świętego,
w godzinach popołudniowych, wierni udawali się na Górę Oliwną, gdzie w ko-
ściele zbudowanym na pamiątkę odejścia Jezusa Chrystusa do Ojca czytano frag-
menty Pisma Świętego mówiące o Wniebowstąpieniu oraz śpiewano odpowiednie
hymny. Inne Kościoły już w połowie IV wieku obchodziły Wniebowstąpienie
Pańskie 40. dnia jako osobną uroczystość i to upowszechniło się w następnym
stuleciu tak, że św. Augustyn w kazaniu mówił: „dzień dzisiejszy świętują po ca-
łym świecie”. W średniowieczu we Wniebowstąpienie Pańskie zaczęto odprawiać
przed Mszą św. uroczystą procesję przypominającą udanie się Chrystusa z Apo-
stołami na Górę Oliwną i triumfalne wejście Zbawiciela do nieba. Na zakończenie
procesji podnoszono w górę krzyż lub figurę Zmartwychwstałego na znak wejścia
do domu Ojca. Figurę i krzyż paschalny odnoszono do zakrystii, a po odczytaniu
Ewangelii gaszono paschał (obecnie pali się on do końca uroczystości Zesłania
Ducha Świętego). Po procesji też polewano zgromadzonych wodą na znak, że
Bóg zsyła deszcz na dobrych i złych (por. Mt 5, 45). Niekiedy też zrzucano z sufi-
tu kościoła kwiaty dla podkreślenia radości z faktu Wniebowstąpienia.

Z Wniebowstąpieniem Pańskim łączą się tzw. Dni Krzyżowe obchodzone w
poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością. Są to dni błagalnej modlitwy
o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. Obchód Dni Krzyżowych zapo-
czątkował w Galii ok. roku 470 biskup diecezji Vienne-Mamert, w związku z klę-
skami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny.

Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się wówczas, idąc w
procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych.
Od IX wieku śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych. W śre-
dniowieczu w takich procesjach brali udział także królowie, magnaci, władze da-
nego miasta, lud – wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektórych miej-
scowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji.

Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za
kraje głodujące. Poleca się też organizować procesje błagalne. W poniedziałek po-
leca się odprawić Mszę św. „w okresie zasiewów”, we wtorek - „o uświęcenie
pracy ludzkiej” i we środę - „za głodujących”.



Prządek nabożeństw
09.05.2021 – 18.05.2021

niedziela 9 maja 2021 – VI Wielkanocna
07:00 Za zm. Marię Kaletka, rodziców i rodzeństwo.
09:00 Uroczystość I Komunii św.
11:00 Uroczystość I Komunii św.
14:00 (transmitowana) W intencji Parafian. Po Mszy św. nabożeństwo majowe.

poniedziałek 10 maja 2021 – Dzień powszedni – D  
18:00 W intencji rolników o dobre urodzaje z procesją do krzyża w Grzegorzowi-

cach. W drodze powrotnej nabożeństwo majowe.
wtorek 11 maja 2021 – Dzień powszedni – D  

18:00 W intencji głodujących z procesją do krzyża w Łubowicach. W drodze po-
wrotnej nabożeństwo majowe.

środa 12 maja 2021 – Dzień powszedni – D  
18:00 Za zm. Wandę Szklarz w 30 dni po śmierci z procesją do krzyża w Ligocie

Książęcej. W drodze powrotnej nabożeństwo majowe.
czwartek 13 maja 2021 – Dzień powszedni

18:00 Za zm. Jadwigę i Wilhelma Dziadzia, syna Henryka, zm. z rodzin Dziadzia i
Reichel, Franciszka Klima, Annę i Stanisława Molenda, zm. kapłanów i dusze
w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św. nabożeństwo Fatimskie.

piątek 14 maja 2021 – Ś . M , A
18:00 Za zm. rodziców Ferdynanda i Helenę Krybus, brata Bronisława, dziadków z

obu stron, sąsiadów Alojzego Panek, Piotra Luda, Emmę i Eryka Plisz, zm. z
pokrewieństwa Krybus-Żyła i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 15 maja 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Erykę Urbisz, córkę Gabrielę, zięcia Andrzeja, dziadków, Jerzego Ko-

ska i zm. z pokrewieństwa Urbisz-Koska.
niedziela 16 maja 2021 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

08:00 Za zm. Antoniego Krybus, rodziców Anielę i Józefa, syna Alfonsa, Franciszka
Kusidło, 2 żony, córkę Ritę, wnuka Rudolfa, Wiktora i Martę Górecki, syna
Henryka, synową Helenę, Bernarda Kleta i zm. z pokrewieństwa.

10:30 W intencji Parafian.
14:00 (transmitowana) Za zm. Mariana Rumpel w 30 dni po śmierci. Po Mszy św.

nabożeństwo majowe.
poniedziałek 17 maja 2021 – Dzień powszedni

06:45 Za zm. rodziców Hildegardę i Alfreda Cienskowski, Gerdę i Rudolfa Mo-
krosz, ich rodzeństwo, zm. dziadków Filip, Jurecki, Mokrosz, Malcharczyk,
zm. z pokrewieństwa Jendrzejczyk, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.

wtorek 18 maja 2021 – Dzień powszedni
18:00 W intencji rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej Matki Bożej.
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Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. Dzisiaj po
Mszach św. zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej. 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 49 osób (1os/15m2).

Zapraszam na nabożeństwa majowe codziennie po Mszy św.
Dzisiaj w naszej parafii Uroczystość I Komunii św. Ze względu na ograni-
czoną liczbę osób w kościele uroczystość została rozdzielona na dwie Msze
św. W imieniu Rodzin Dzieci pierwszokomunijnych proszę o pozostawienie
pierwszeństwa krewnym dzieci i o pozostanie na zewnątrz kościoła lub o
skorzystanie ze Mszy św. o 07:00 albo o 14:00.

Również w czwartek na godz. 19:15 zapraszam uczniów VI kl. SP na
spotkanie formacyjne na platformie MS Teams.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10:30 Rocznica I-Komunii św.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

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

(zapowiedź trzecia)
· Michał Koczor z parafii św. Bartłomieja Apostoła w Kornowacu
· Weronika Ficoń z naszej parafii.

(zapowiedź druga)

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna w dni powszednie
(oprócz czwartku) przez pół godziny po Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.
W przyszły piątek (14.05.2021, godz. 19:00) Plis K., Kretek G., Wycisk B.,
Pajkert K., Kirchniawy B. i Kirchniawy M., a za dwa tygodnie (21.05.2021,
godz. 19:00) Przybyła K., Bileńska R., Malajka B., Malajka R., Komor R. i
Sługa S.

W czwartek po Mszy św. pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie z
procesją dookoła kościoła do groty Najśw. Maryi Panny.

W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Krzyżowe przed
Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Procesje z prośbą o
urodzaje do krzyży przydrożnych: w poniedziałek do Grzegorzo-
wic, we wtorek do Łubowic a w środę do Ligoty Książęcej.

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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