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Z

Bóg może każdego pokornego wywyższyć i każdego
pewnego siebie poniżyć: „wszystkie drzewa polne pozna-
ją, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który
drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielo-
ne usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan,
rzekłem i to uczynię” (Ez 17,24). Skąd Prorok Ezechiel, żyjący prze-
cież przed narodzeniem Chrystusa, posiadł tę wiedzę? To Duch Święty,
pod którego natchnieniem pisał, kieruje te słowa nie tylko do tych, któ-
rzy byli urodzeni przed Chrystusem, ale i do nas, do tych, którzy teraz i
tutaj je słyszą. Naszym zadaniem jest wzrastać w Panu z miłością i po-
korą, bez jakiegokolwiek wywyższania się nad innych.

Jezus, znając nasze ograniczenia, stara się wytłumaczyć istotę kró-
lestwa Bożego. I znowu w przypowieści daje nam wskazówki, jak ma-
my żyć, bowiem jak żyć będziemy, tak będziemy wzrastać w wierze,
jak będziemy traktowali wiarę, tak będziemy odkrywali Królestwo
Chrystusa i tak też będziemy oceniani przez Boga przy spotkaniu osta-
tecznym.

Mamy żyć jak to ziarenko gorczycy, które „gdy się je wsiewa w
ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane
wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak,
że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu” (Mk 4, 31-32). Nasza
wiara to podatny grunt, na którym ma się dobrze rozwijać nasze życie,
a równocześnie nasze życie to podatny grunt, na którym ma wzrastać
nasza wiara.



N   B  O
Regulujący kwestie duszpasterskie na czas pandemii

Limit wiernych w kościele. W obrzędach kultu religijnego od 13 czerwca może być
zajęte 50% dostępnych miejsc siedzących i stojących, a od 26 czerwca – 75% tychże
miejsc z zastrzeżeniem, że do tego limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych
przeciw SARS-CoV-2. W realiach naszej parafii (około 400 miejsc siedzących) w
praktyce oznacza to możliwość udziału wszystkich wiernych w liturgii bez większych
ograniczeń wewnątrz lub na zewnątrz kościoła. W przypadku kontroli podmiotów ze-
wnętrznych może zaistnieć konieczność potwierdzenia przez zaszczepionych, którzy są
w kościele ponad limit, faktu zaszczepienia wobec odpowiednich służb.
Odwołanie w całości dyspensy ogólnej od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i
świątecznej. W związku z nowym określeniem limitów udziału w celebracjach, Biskup
Opolski odwołuje w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa w niedzielnej i świątecz-
nej Mszy Świętej.
Rozdzielanie Komunii Świętej. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej
wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos. Wierni mają pra-
wo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust,  jak i  na rękę,  w postawie klęczącej
albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej
do ust i na rękę.
Przywrócenie posługi nadzwyczajnych szafarzy wobec chorych. Biskup Opolski
przywraca posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej wobec chorych. Nawie-
dzając domy chorych, posługujący (duszpasterze i świeccy szafarze) mają mieć zasło-
nięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej.
Ustanie nieograniczonego prawa do banicji, trynacji i kwadrnacji Mszy św. Od 27
czerwca ustaje – nadane przez Biskupa Opolskiego z powodu nadzwyczajnej sytuacji –
nieograniczone prawo do binacji, trynacji i kwadrynacji Mszy św. Od tego dnia będą
ponownie obowiązywać synodalne postanowienia zawarte w Rozporządzeniu Biskupa
Opolskiego w sprawie Mszy św. binowanych i trynowanych oraz zezwolenia nadane
duszpasterzom przez Biskupa Opolskiego w trybie indywidualnym. Oznacza to, że „z
wyjątkiem wypadków, w których zgodnie z prawem można kilka razy odprawiać lub
koncelebrować Eucharystię w  tym  samym  dniu,  nie  wolno  kapłanowi  więcej  niż raz
odprawiać w ciągu dnia” (KPK kan. 905, §1).
Obowiązek zasłaniania ust i nosa. Biskup Opolski podtrzymuje obowiązek zasłania-
nia ust i nosa nie tylko przez wiernych uczestniczących w liturgii wewnątrz kościoła
(co wynika z rozporządzeń rządowych), ale także przez: kapłanów koncelebrujących,
spowiednika i penitenta, usługujących przy ołtarzu, kapłanów i szafarzy podczas wizy-
ty u chorych, duszpasterza i petentów w kancelarii parafialnej i w zakrystii.
Zalecenie ograniczenia transmisji. W nowym Dekrecie Biskup Opolski zaleca ogra-
niczenie transmisji Mszy św. i nabożeństw. Ostatnia transmisja z naszego kościoła bę-
dzie więc dzisiaj o godz. 14:00.
Procesje mogą być organizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, czyli dystans
1,5 metra albo zasłanianie ust i nosa w czasie procesji.
Pełna treść dekretu jest dostępna w gablotce parafialnej oraz na stronach interneto-
wych naszej parafii i diecezji opolskiej.



Prządek nabożeństw
13.06.2021 – 21.06.2021

niedziela 13 czerwca 2021 – XI Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Renatę i Alojzego Wyrobek, zm. Ryszarda Hałas i

pokrewieństwo Hałas-Wyrobek-Sochiera.
10:30 Za zm. męża Jana Kupka, braci Ryszarda i Józefa, siostry Helenę,

Dorotę i Lidię, trzech szwagrów, szwagierkę Felicytę, rodziców Józe-
fa  i  Martę Kupka,  Henryka  i  Jadwigę Mraczny,  syna  Gerarda,  żonę
Cecylię, dziadków i rodzeństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian i nabożeństwo fatimskie.
poniedziałek 14 czerwca 2021 – Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
07:00 (recytowana) W pewnej intencji.

wtorek 15 czerwca 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Wilhelma i Józefę Mika, rodzeństwo, ks. Ferdinan-

da Kribus, córkę Hildegardę, Leonarda Wochnik, Józefa Pater, pokre-
wieństwo Mika, Krybus, Chroboczek i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 16 czerwca 2021 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) W intencji kapłanów z rocznika 2000 w 21 rocznicę

święceń kapłańskich.
czwartek 17 czerwca 2021 – Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
18:00 (szkolna) Za zm. Tadeusza Kić w 1. rocznicę śmierci.

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

Matki Bożej.
sobota 19 czerwca 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Irmgardę Benek, syna Romana, brata Józefa, rodziców z obu

stron, Jadwigę i Wilhelma Benek, Gertrudę i Pawła Bugdol, szwagra
Gintera,  Łucję i  Wiktora  Kurek,  Agatę Kretek,  siostry,  braci,  rodzi-
ców i zm. z pokrewieństwa Benek, Bugdol, Kretek i Kurek.

niedziela 20 czerwca 2021 – XII Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Marię i Maksymiliana Kołodziejczyk, córki Różę i

Adelajdę, dwóch szwagrów, syna Maksymiliana, synową Urszulę,
dziadków z 4 stron, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.

10:30 Złoty jubileusz święceń kapłańskich ks. dra Henryka Rzegi.
poniedziałek 21 czerwca 2021 – Najświętszej Maryi Panny Opolskiej
06:45 (recytowana) .........................................................................................



Informacje duszpasterskie
06.06.2021 – 13.06.2021

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą
niedzielę zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu. Serdeczne
„Bóg zapłać!” za ofiary składane w kościele, wpłaty na konto parafialne i po-

przez mikropłatności na stronie parafii.
Dzisiaj o godz. 14:00 nabożeństwo fatimskie z procesją dookoła kościoła. Do niesie-
nia figury Matki Bożej z Fatimy zapraszam uczniów 8 kl. Szkoły Podstawowej, jako
podziękowanie za czas nauki w podstawówce i powierzenie opiece Maryi ich dalszej
edukacji i rozwoju.

Serdeczne „Bóg zapłać!” składam wszystkim, którzy pomogli w organizacji i
uczestniczyli w procesjach Oktawy Bożego Ciała: służbie liturgicznej, Panom
niosącym baldachim, dzieciom sypiącym kwiaty, pierwszokomunijnym i rocz-
nicowym wraz z opiekunami, wszystkim uczestnikom.

W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna a po niej zapraszam na spotkanie forma-
cyjne do salki parafialnej uczniów VII kl. SP przygotowujących się do przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

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

(zapowiedź druga)
· Sebastian Krettek z naszej parafii
· Aneta Bismor z parafii Wniebowzięcia NMP w Jaryszowie

(zapowiedź pierwsza)
Kancelaria parafialna będzie czynna codziennie (oprócz czwartku) przez pół godziny
po Mszy św.

Rada Parafialna serdecznie zaprasza na festyn z okazji Jubileuszu 50-lat ka-
płaństwa naszego seniora, ks. dra Henryka Rzegi, do hali parkowej przy ru-
inach zamku Eichendorffów w przyszłą niedzielę (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. Szczegóły na plakatach.
Nasz Gmina prosi o przypomnienie o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań. Można spisać się samodzielnie albo w Urzędzie Gminy. Szcze-
gółowe informacje na plakacie w gablotce i stronie internetowej: spis.gov.pl.

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
(18.06.2021, godz. 18:45) Krybus S.,  Harnos  W.,  Jurecki  T.,  Bara  D.,  Tumulka  M.  i
Gwóźdź K., a w następny piątek (25.06.2021, godz. 18:45) Bombelek M., Pokarmis
M., Tumulka R., Stoińska M., Rusińska R. i Gilge A.

Ks. Łukasz Michalik zaprasza na ostatnie przed wakacjami spotkanie ro-
dzin, które odbędzie 20.06.2021 r. o godzinie 15:00 w Miedoni przy Diece-
zjalnym Domu Formacyjnym.

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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