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N  

Pewna legenda norweska opowiada o biednej kobiecie,
która jako wdowa z niemowlęciem na ręku szukała wsparcia
u różnych dobrych ludzi. Chodziło jej przede wszystkim o to
dziecko, które nazywała swoim największym skarbem na
ziemi. Pewnego dnia przechodząc przez las dostrzegła drzwi
prowadzące do jakiejś pieczary. Równocześnie usłyszała
głos, by weszła do wnętrza. Pieczara okazała się skarbcem pełnym różnych
kosztowności. I znowu usłyszała: „bierz ile chcesz, tylko nie zapomnij o naj-
większym skarbie”. Kobieta położyła dziecko w kącie, rozłożyła chustkę i
kładła na niej: sztaby złota, naszyjniki z brylantów i pereł. Co jakiś czas sły-
szała głos: „bierz ile chcesz, tylko nie zapomnij o największym skarbie”. Ko-
bieta myślała, co może być tym największym skarbem i dorzucała kolejne
sztabki złota. Kiedy musiała zakończyć swój czas pobytu w skarbcu, wyszła
pospiesznie, a za nią zamknęły się żelazne drzwi. Wtedy zastanowiła się, co
miały znaczyć słowa o największym skarbie. I nagle uświadomiła sobie, że w
gorączce zachłanności zapomniała o dziecku. I wpadła w rozpacz. Zaczęła
dobijać się do żelaznych drzwi, ale na próżno. Utraciła bezpowrotnie naj-
większy skarb.

W „Credo” wyznajemy, że Jezus „wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Oj-
ca”. Ta prawda stanowi zaproszenie dla wierzących w Niego, aby nie szukali
nieba daleko od ziemi, nie szukali szczęścia dopiero po śmierci. Ziemia jest
pod naszymi nogami, ale niebo jest bliżej, bo w naszym sercu. Chodzi tylko o
to, aby dostrzec w nim Chrystusa, który jest za obłokiem doczesności, róż-
nych ludzkich wad, czasami grzechu. Kiedy podążamy do niebieskiego celu,
największym skarbem jest stan łaski uświęcającej, zjednoczenie z Bogiem,
jest nim Jezus Chrystus.



Prządek nabożeństw
16.05.2021 – 31.05.2021

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

Mokrosz, ich rodzeństwo, zm. dziadków Filip, Jurecki, Mokrosz,
Malcharczyk, zm. z pokrewieństwa Jendrzejczyk, zm. kapłanów i du-
sze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 18 maja 2021 – Dzień powszedni
18:00 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej

Matki Bożej.
środa 19 maja 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jana Mika, wnuka Damiana, rodziców, rodzeństwo, Jadwigę i

Mikołaja Nowak, syna Antoniego, rodziców z 2 stron, rodzeństwo,
Alfreda Rybka, Henryka Panek, zm. kapłanów, siostry zakonne i du-
sze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 20 maja 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. męża Jana Kobza z okazji urodzin.

piątek 21 maja 2021 – Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
18:00 Za zm. Łucję, Józefę i Franciszka Krybus, syna Alfonsa, żonę Jadwi-

gę, córkę Marię, Karola i Otylię Walach, syna Józefa, Marię Gembal-
czyk, dziadków, pokrewieństwo, zm. kapłanów, siostry zakonne i du-
sze w czyśćcu cierpiące.

sobota 22 maja 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Zofię Macheta w rocznicę śmierci, męża Antoniego, rodziców

z obu stron, siostrę Józefę i męża, zm. z pokrewieństwa i dusze w
czyśćcu cierpiące.

niedziela 23 maja 2021 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
08:00 Za zm. męża Ryszarda Hałas, rodziców Agatę i Juliusza, zm. dzieci,

Jadwigę Leśniok, mężów Maksymiliana i Franciszka, Jadwigę i Nor-
berta Handzlik, Renatę i Alojzego Wyrobek i za zm. z pokrewieństwa
Hałas-Leśniok.



14:00 Za zm.  Gintera  Bugdol  w 30  dni  po  śmierci. Po Mszy św. nabożeń-
stwo majowe.

poniedziałek 24 maja 2021 – N . M  P , M  K
18:00 ..............................................................................................................

wtorek 25 maja 2021 – Św. Urbana, papieża i męczennika
07:00 W intencji zmarłych rolników z rozprowadzeniem procesji.
18:00 Przyjęcie procesji i Msza św. za wstawiennictwem św. Urbana o Bo-

że błogosławieństwo dla rolników i dobre urodzaje.
środa 26 maja 2021 – Św. Filipa Neri, prezbitera
18:00 Za zm. Edwarda Jareckiego w 30 dni po śmierci od córki Lidii Bud-

nik.
czwartek 27 maja 2021 – J  C , N   W  K

18:00 Za zm. Antoniego Kampka, rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo,
Alojzego Cwik, rodziców, Łucję, Gertrudę, Alfonsa, Huberta i Marię
Cwik, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 28 maja 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Anielę Jurecki, męża Franciszka, zm. dzieci, Antoninę Jurec-

ki, Marię Rymer, Hildegardę Bochenek i zm. z pokrewieństwa Jurec-
ki-Gocman.

sobota 29 maja 2021 – Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
07:00 Rozpoczęcie pielgrzymki do Matki Bożej Raciborskiej.
10:00 W kościele Matki Bożej w Raciborzu: w intencji Pielgrzymów.
18:00 Za zm. rodziców Jadwigę i Ignacego Komor, córkę Annę, braci, sio-

stry, zm. Izydora i Franciszkę Lerch, syna Bernarda, zm. z rodzin
Lerch-Komor zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 30 maja 2021 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
08:00 Za zm. Helenę Szczuka, ojca Franciszka, brata Eugeniusza, Alberty-

nę i Emanuela Krettek, syna Eugeniusza, żonę Hildegardę, córkę Ma-
rię Przybyła, pokrewieństwo Krettek-Szczuka oraz za zm. kapłanów.

10:30 W intencji Parafian.
14:00 ..............................................................................................................

poniedziałek 31 maja 2021 – N  N . M  P
06:45 Za zm. Krystiana Grochol ofiarowana zamiast wieńca od Elżbiety Ja-

siulek.

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 pokrewieństwa Gawlik, Ksol, Rózga, Niedziela, Hel-
mich i Klobuczek.



Informacje duszpasterskie
16.05.2021 – 30.05.2021

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na jałmużnę
postną z całego roku. W niedzielę 30 maja kolekta na bieżące potrzeby parafii. W ubie-
głą niedzielę do puszek na remont katedry opolskiej zebraliśmy 321,50 PLN. 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 dekretem Biskupa
Opolskiego w naszym kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie
49 osób (1os/15m2).

Zapraszam na nabożeństwa majowe codziennie po Mszy św.
W sobotę 22 maja o godz. 11:00 na boisku obok ruin zamku rozpocznie się procesja
konna ku czci św. Urbana, a o godz. 13:30 zawody w siodłach i zaprzęgach. Organiza-
torzy serdecznie zapraszają.

W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy w
Kościele katolickim okres wielkanocny. Od poniedziałku rozpoczyna się
okres zwykły. Czas przyjmowania Komunii św. wielkanocnej jest jednak wy-

dłużony do następnej Niedzieli Trójcy Świętej.
W sobotę 29.05 będzie okazja do uczestnictwa w nauce przedchrzcielnej. Zgłoszenia
w kancelarii albo w zakrystii.
Zarząd Koła Terenowego DFK Grzegorzowice serdecznie zaprasza wszystkich człon-
ków i sympatyków na spotkanie z okazji Dnia Matki  i  Ojca, które odbędzie się w so-
botę 29.05.2021 r. o godz.16.00w Domu Przyjęć „VICTORIA” w Łanach. Koszt: 20
zł/członkowie, 34 zł/pozostali. Zapisy przyjmują: p. Teresa Jurecki, p. Krystyna Gaw-
lik, p. Dorota Walach i p. Agnieszka Czogała.
W Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha
Świętego, 24.05) o godz. 15:00 w kościele św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich odbę-
dzie się Msza św. za rolników pod przewodnictwem ks. biskupa.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Michał Koczor z parafii św. Bartłomieja Apostoła w Kornowacu
· Weronika Ficoń z naszej parafii.

(zapowiedź trzecia)
· Dawid Marcisz z parafii św. Anny w Chałupkach
· Ewa Jurecki z naszej parafii

(zapowiedź pierwsza)

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna od poniedziałku do czwartku, a
w przyszłym tygodniu od wtorku do soboty przez pół godziny po Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w piątek po-
sprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek
(21.05.2021, godz. 19:00) Przybyła K., Bileńska R., Malajka B., Malajka R., Komor
R. i Sługa S., za dwa tygodnie (28.05.2021, godz. 19:00) Marek E., Wardenga A.,
Marcinkowska K., Jegliczka D., Filip S. i Czogała A., a za trzy tygodnie (04.06.2021,
godz. 18:45) Habrom S., Czogała W., Grud A., Czogała G., Hałas K. i Kowalczuk S.

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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