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Wielu z nas świetnie pamięta piosenkę „Forever yo-
ung” zespołu Alphaville, która przez lata gościła w gło-
śnikach radioodbiorników. „Na zawsze młodzi” – tytuł
tej piosenki stał się (często nieuświadomionym) mottem
naszych czasów. Boimy się uciekającego czasu i nieu-
chronnie zbliżającej się starości. Czujemy się potrzebni
dopóki jesteśmy zdrowi i sprawni. Gdy ciało zaczyna się
buntować, w sercu pojawia się niepokój, chociażby dlatego, że nie chcemy
być „kłopotem” dla naszych bliskich. Czy więc warto na ślepo naśladować
trendy współczesnego świata, przedłużając w nieskończoność to, co nazywa-
my młodością? A może bunt wobec starości i choroby to przejaw pychy? Nie
potrafię się zgodzić na to, że czas biegnie tak, a nie inaczej, więc moje serce
odczuwa żal do Tego, który ten świat tak wymyślił. Czy nie byłoby prościej,
gdybym ja sam decydował o tym, kiedy pojawią się zmarszczki, bolące kola-
na i wypadające włosy?

Św. Jan Paweł II w „Tryptyku Rzymskim” napisał: „To przemijanie ma
sens!”. Dlaczego? „Chociaż niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak
ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień” – odpowiada św. Pa-
weł w 2 Liście do Koryntian.

Każdy przyjaciel Jezusa doświadcza z jednej strony niedogodności zwią-
zanych z upływem czasu, ale z drugiej strony widzi, że każdego dnia Bóg
przychodzi do niego w inny, nowy sposób. „Nie wyczerpała się litość Pana,
miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano: ogromna Twa wierność” (Lm 3,
22-23). Nawet jeśli wydaje nam się, że dużo już przeszliśmy i sporo w na-
szym życiu już rozumiemy, to jednak każdy dzień, choć może podobny tysią-
cu innych, niesie ze sobą coś nowego. A Bóg choć niezmienny i wciąż ten
sam daje nam się poznać i doświadczyć w nowy sposób.



F
Kościół – czy to katolicki, czy ewangelic-

ki, czy prawosławny czy każdy inny - musi
uznać, że jedyną jego miarą może być tylko Je-
zus Chrystus. Paweł Apostoł mówi o jednym
fundamencie: „Fundamentu bowiem nikt nie
może położyć innego, jak ten, który jest poło-
żony,  a  którym  jest  Jezus  Chrystus”  (1  Kor
3,11). Sens jest jednak podobny.

Wolno budować tylko na fundamencie, nie
poza nim. Takie może być też jedynie trwałe
znaczenie wszystkich autentycznych reform
Kościoła, jakie podejmowano, podejmuje się
czy będzie się podejmowało w jego dziejach.
Tylko wtedy mają one sens i uzasadnienie. Za-
sada ta dotyczy także wszystkich ruchów od-
nowy.  Miarą i  reform,  i  ruchów odnowy,  ale  i
sporów, i podziałów nie mogą być ani finanse,
ani dogmaty, ani nasze modlitwy, ani nasze za-
miary i osiągnięcia w budowie Kościoła, ale
jedynie Chrystus i Jego Duch, który pochodzi
od Boga. Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi
jest niepodzielny. „Oto moja matka i moi bra-
cia.  Bo  kto  pełni  wolę Bożą,  ten  Mi  jest  bra-
tem, siostrą i matką” – to  Jego  Kościół.  Za-
pewne czasami Chrystus dobrodusznie się
uśmiecha, widząc nasze starania budowania
„prawdziwego” Kościoła, ale czasami z tego
powodu ubolewa.

On, który żył w wielu, zdawałoby się nie-
naruszalnych, granicach, które jednak niekiedy
z taką łatwością przekraczał, oczekuje nie tyle
naszego podziwu, co naśladowania. Trzeba
przekraczać granice, a nie je mnożyć, bo „dom
wewnętrznie skłócony nie może się ostać”.



Prządek nabożeństw
06.06.2021 – 14.06.2021

niedziela 6 czerwca 2021 – X Zwykła
08:00 Za zm. męża Ernesta Marek, rodziców Jadwigę i Jana Marek, synów, synowe,

dziadków Kocur, Marek i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Za zm. rodziców Wilhelma i Józefę Krybus, syna Mariana, rodziców i rodzeń-

stwo z obu stron, Annę i Joachima Rumpel, Helmuta Zbroja, Zbigniewa Łako-
miec, Irenę i Joachima Schiwy, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Msza św. i intencji Parafian i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa. Procesja Oktawy Bożego Ciała.

poniedziałek 7 czerwca 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Antoniego Krybus. Procesja Oktawy Bożego Ciała.

wtorek 8 czerwca 2021 – Św. Jadwigi, Królowej
18:00 Za zm. Adelajdę i Jerzego Malik, rodziców Emmę i Antoniego Grzesik, Fran-

ciszka Malik, Elfrydę i Juliusza Halczok, dzieci, Ernesta Krasek, Helenę i Al-
fonsa Mrowiec, syna Gerarda, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu czer-
piące. Procesja Oktawy Bożego Ciała.

środa 9 czerwca 2021 – Dzień powszedni
18:00 .Za zm. Alojzego Grela, brata Antoniego, siostry Annę i Marię, rodziców oraz

Józefa Jarosz.  Procesja Oktawy Bożego Ciała.
czwartek 10 czerwca 2021 – Dzień powszedni

18:00 Za zm. córkę Bogusławę Cygan, ojca Jerzego Mika, rodziców Joachima i
Gertrudę Mika, Zofię i Alfonsa, Józefa, zm. rodzeństwo i zm. dziadków. Pro-
cesja Oktawy Bożego Ciała.

piątek 11 czerwca 2021 – NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
18:00 Za zm. rodziców Michała i Ewę Bajerskich, Władysława i Stanisławę Słaby,

Emilię Zaczyk, Kazimierza Bajerski, Rene Marchut, Ewę Słaby oraz za zm. z
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 12 czerwca 2021 – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
16:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Dominika Koneczny w 18 rocznicę urodzin.
18:00 Za zm. Łucję Lach, syna Bernarda, żonę Marię, rodziców Józefa i Marię

Lach, Józefa i Marię Pańczyk, Gerharda Pluta i zm. z pokrewieństwa.
niedziela 13 czerwca 2021 – XI Zwykła

08:00 Za zm. rodziców Renatę i Alojzego Wyrobek, zm. Ryszarda Hałas i pokre-
wieństwo Hałas-Wyrobek-Sochiera.

10:30 Za zm. męża Jana Kupka, braci Ryszarda i Józefa, siostry Helenę, Dorotę i Li-
dię, trzech szwagrów, szwagierkę Felicytę, rodziców Józefa i Martę Kupka,
Henryka i Jadwigę Mraczny, syna Gerarda, żonę Cecylię, dziadków i rodzeń-
stwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Msza św. w intencji Parafian i nabożeństwo fatimskie.
poniedziałek 14 czerwca 2021 – Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

07:00 (recytowana) W pewnej intencji.



Informacje duszpasterskie
06.06.2021 – 13.06.2021

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje i zbiórka do puszek
na Świątynie Opatrzności Bożej w Warszawie. W przyszłą niedzielę kolekta na bieżące
potrzeby parafii. 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 dekretem Biskupa
Opolskiego w naszym kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie
49 osób (1os/15m2). Limit nie dotyczy osób zaszczepionych.

Tym, którzy zaangażowali się w organizację procesji Bożego Ciała w imieniu nas
wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać”. Zapraszam do licznego uczestnictwa w
procesjach Oktawy
W czwartek na godz. 19:00 zapraszam na spotkanie formacyjne do salki parafialnej
uczniów VI kl. SP przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czasie nabożeń-
stwa po Mszy św. o godz. 18:00 dokonamy odnowienia aktu poświęcenia Naj-
świętszemu Sercu Jezusowemu. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.

W przyszłą niedzielę o godz. 14:00 nabożeństwo fatimskie z procesją dookoła kościo-
ła. Do niesienia figury Matki Bożej z Fatimy zapraszam uczniów 8 kl. Szkoły Podsta-
wowej, jako podziękowanie za czas nauki w podstawówce i powierzenie opiece Maryi
ich dalszej edukacji i rozwoju.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Daniel Kocur z naszej parafii
· Martyna Kocur z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie

(zapowiedź pierwsza)

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny po Mszy
św.
Rada Parafialna serdecznie zaprasza na festyn z okazji Jubileuszu 50-lat kapłaństwa
naszego seniora, ks. dra Henryka Rzegi, do hali parkowej przy ruinach zamku Eichen-
dorffów 20 czerwca o godz. 15:00. Dziękczynna Msza św. sprawowana przez Jubilata
odbędzie się w tym dniu o godz. 10:30 w naszym kościele parafialnym.
W czasie ostatniej rady parafialnej zdecydowaliśmy aby przeprowadzić gruntowny re-
mont pieca w kościele.
Ks. Łukasz Michalik zaprasza na ostatnie przed wakacjami spotkanie rodzin, które
odbędzie 20.06.2021 r. o godzinie 15:00 w Miedoni przy Diecezjalnym Domu Forma-
cyjnym.
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
(11.06.2021, godz. 18:45) Pieruszka B., Rumpel Z., Leśniok E., Wycisk B., Kaczyń-
ska A. i Szczuka W., a w następny piątek (18.06.2021, godz. 18:45) Krybus S., Harnos
W., Jurecki T., Bara D., Tumulka M. i Gwóźdź K.

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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