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Ś ,  ?

„Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”.

Wiele cierpkich słów wypowiadają rodzice i dziadko-
wie o dzisiejszej młodzieży. To przecież nie do pomyślenia,
żeby nie czuć potrzeby pójścia w niedzielę do kościoła. Kto
to widział, aby tak lekceważyć piątek, nie rozumiejąc po-
trzeby postu! Ile jeszcze upłynie łez zanim młodzi zmą-
drzeją? Czy kiedykolwiek to nastąpi? Co się stanie z naszym światem,
gdy oni będą w naszym wieku? Nie brakuje pesymizmu w patrzeniu na
młodzież. Zmiany kulturowe tak bardzo przyspieszyły, że to, co przez
pokolenia było niezmienne, dzisiaj wydaje się wyjęte z lamusa, przesta-
rzałe.

„Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi” –
Jezus nie chce, abyśmy popadali w rozpacz. Sen to nie koniec, ale pe-
wien etap. Ze snu można się obudzić. Czy więc my, którzy chodzimy do
kościoła i staramy się być przyjaciółmi Boga, jesteśmy w stanie obudzić
tych, którzy zasnęli? Nie! Tylko Jezus jest w stanie ożywić, to co ospałe i
zawołać z mocą: „Talitha kum!” – „Dziewczynko, mówię ci, wstań!”.

Co my możemy zrobić, aby ludzie młodzi usłyszeli te słowa Chrystu-
sa? Wołać o Ducha Świętego. Nie tyle o pobożność, roztropność, mą-
drość, umiejętność, które On przynosi, ale o Niego samego. Papież Fran-
ciszek mówi do nas: „Dla ewangelizacji konieczne jest otwarcie się po
raz kolejny na perspektywę Ducha Bożego, nie obawiając się, czego od
nas zażąda i dokąd nas doprowadzi. Powierzmy się Jemu! On nas uzdolni
do przeżywania i świadczenia naszej wiary i oświeci serca tych, których
spotykamy”.



Ś . P   P
W jednym i tym samym dniu czcimy męczeństwo dwóch Apostołów. Oni też stanowili jed-
no. Tak to sobie wyobrażał Henryk Sienkiewicz w „Quo vadis”:

Aż wreszcie spełnił się czas dla obu Apostołów. (...) Rybak zwykle
pokorny i pochylony, szedł teraz wyprostowany, wyższy wzrostem od
żołnierzy, pełen powagi. Nigdy nie widziano w jego postawie tyle maje-
statu. Zdawać by się mogło, że to monarcha posuwa się otoczony przez
lud i żołnierzy. Ze wszystkich stron podniosły się głowy: „Oto Piotr od-
chodzi do Pana’. Wszyscy jakby zapomnieli, że czeka go męka i śmierć.
Szli w uroczystym skupieniu, czując, że od śmierci na Golgocie nie stało się dotychczas nic
równie wielkiego i że jako tamta odkupiła cały świat, tak ta ma odkupić to miasto. (...) Po-
chód zatrzymał się wreszcie między cyrkiem a wzgórzem watykańskim. Żołnierze wzięli się
teraz do kopania dołu, inni położyli na ziemi krzyż, młoty i gwoździe, czekając póki przygo-
towania nie zostaną ukończone, tłum zaś cichy i skupiony, klęknął naokół.

Apostoł z głową w płomieniach zwrócił się po raz ostatni ku miastu. Z dala, nieco w do-
le widać było Tyber świecący. Po drugim brzegu pole Marsowe. Wyżej Mauzoleum Augusta.
Niżej olbrzymie termy, które Nero właśnie był wznosić począł. Jeszcze niżej Teatr Pompeju-
sza. A za nimi miejscami widne, miejscami zakryte przez inne budowy Saepta Julia, mnó-
stwo portyków, świątyń, kolumn, spiętrzonych gmachów i wreszcie hen, w dali wzgórza ob-
lepione domami, olbrzymie rojowisko ludzkie, którego krańce nikneły w mgle błękitnej -
gniazdo zbrodni, ale i siły, szaleństwa, ale i ładu, które stało się głową świata, jego ciemięz-
cą, ale zarazem jego prawem i pokojem, wszechpotężne, nieprzemożne, wieczyste.

Piotr zaś otoczony żołnierzami spoglądał na nie tak, jakby spoglądał na nie władca i król
na swe dziedzictwo i mówił mu: „Odkupioneś jest i moje”. A nikt nie tylko między żołnier-
stwem, kopiącym dół, w który miano wstawić krzyż, ale nawet między wyznawcami, nie
umiał oglądać, że istotnie stoi między nimi prawdziwy władca tego narodu, starzec będzie tu
panował nieprzerwanie.

Słońce chyliło się jeszcze bardziej ku Ostii i stało się wielkie i czerwone. Cała zachod-
nia strona nieba poczęła płonąć blaskiem niezmiernym. Żołnierze zbliżyli się do Piotra by go
rozebrać. Lecz on, modląc się, wyprostował się nagle i wyciągnął wysoko prawicę. Oprawcy
zatrzymali się jakby onieśmieleni jego postawą. Wierni zatrzymali również oddech, sądząc,
że chce przemówić, i nastała niezmącona cisza.

On zaś stojąc na wzniesieniu, począł wyciągniętą prawicą czynić znak krzyża, błogosła-
wiąc w godzinę śmierci: Urbi ot orbi!

W ten sam cudowny wieczór inny oddział żołnierzy prowadził drogą Ostyjską Pawła z
Tarsu ku miejscowości zwanej Aque Salvia. I za nim również postępowała gromada wier-
nych, których nawrócił. (...) Droga na miejsce stracenia była daleka i wieczór począł zapa-
dać. (...) Oto mój wiek życia spłynął na nauczaniu ludzi takiej Prawdy. A teraz mówił sobie
w duszy: „Jakaż siła jej sprosta i cóż ją (miłość Chrystusową) zwycięży? Jakoż przytłumić ją
zdoła cezar, choćby dwakroć miał tyle legionów, dwakroć tyle miast i mórz, i ziem, i naro-
dów?” I szedł po zapłatę jako zwycięzca.
Orszak porzucił wreszcie wielką drogę i skręcił na wschód krętą ścieżką ku Salwijskim Wo-
dom. Na wrzosach leżało słońce czerwone. Przy źródle centurion zatrzymał żołnierzy, albo-
wiem chwila nadeszła.

Lecz Paweł zarzuciwszy na ramię zasłonę Plautylli, by zawiązać sobie nią oczy, wzniósł
po raz ostatni źrenice, pełne niezmiernego pokoju ku odwiecznym blaskom wieczornym i
modlił się. Tak! Chwila nadeszła, ale on widział przed sobą wielki gościniec z zórz, wiodący
ku niebu, i w duszy mówił sobie te same słowa, które poprzednio w poczuciu swej spełnionej
służby i bliskiego końca napisał: „Potykaniem dobrym potykałem się, wiarem zachował, za-
wodum dokonał, na ostatek przeznaczeń mi jest wieniec sprawiedliwości”.



Prządek nabożeństw
27.06.2021 – 04.07.2021

niedziela 27 czerwca 2021 – XIII Zwykła
08:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Aniołów

Stróżów dla Oliwii z okazji urodzin.
10:30 Msza św. chrzcielna w intencji Maksymiliana Wochnik z okazji 1 r. uro-

dzin i Chrztu św. z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża, dary Ducha
Świętego dla Niego, rodziców i rodziców chrzestnych.

14:00 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
poniedziałek 28 czerwca 2021 – Św. Ireneusza, biskupa i męczennika

07:00 (recytowana) O zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla zięcia Mariu-
sza Wadulla oraz o opiekę Matki Boskiej w powrocie do zdrowia.

wtorek 29 czerwca 2021 – ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
18:00 Za zm. Leona Konieczny, Annę i Wilhelma Chrubasik i zm. dziadków

Konieczny-Wawrzik-Chrubasik-Sorich.
środa 30 czerwca 2021 – Dzień powszedni

07:00 (recytowana) ................................................................................................
czwartek 1 lipca 2021 – Dzień powszedni

17:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
18:00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza z naszej parafii

oraz o świętość kapłanów.
piątek 2 lipca 2021 – Dzień powszedni

06:45 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18:00 Za zm. Herberta i Adelę Czogala, syna Ryszarda, rodziców Józefa i Ja-

dwigę Czogala, Józefa i Helenę Ksol, rodzeństwo z obu stron i dusze w
czyśćcu cierpiące.

sobota 3 lipca 2021 – Ś . T , A
08:00 W intencji czcicieli Najśw. Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańcowych.
12:00 Ślub Koczor-Ficoń.
18:00 Za zm. Stefanię Szula w 20 rocznicę śmierci, męża Alfreda, syna Fran-

ciszka, synową Renatę, Wiktorię i Emanuela Żymełka, Ernesta i Emilię
Garbas, Jerzego Kroker, Ludwiga Czogalla, Klarę Rzega, zm. z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 4 lipca 2021 – XIV Zwykła
08:00 Za zm. Zygmunta Okoniewski, żony Mariannę i Marię, syna Jerzego,

wnuka Tomasza, Jadwigę i Jana Marek, trzech synów, dwie synowe, An-
nę Kuźnik, dziadków z 4 stron, zm. dzieci i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. rodziców Annę i Sylwestra Czogała, zm. rodzeństwo i pokrewień-
stwo. Zm. Teresę i Jerzego Grzywocz, syna Michała i dusze w czyśćcu
cierpiące.



Informacje duszpasterskie
27.06.2021 – 04.07.2021

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii i II zbiórka kwartalna na remonty i inwe-
stycje. W Uroczystość św. Piotra i Pawła kolekta na Stolicę Apostolska (Śpiętopietrze).
W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. Na
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zebraliśmy w ubiegłą niedzielę do pu-
szek 318,10 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” za złożone ofiary.

Wszystkim Dzieciom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszych szkół
życzę w imieniu nas wszystkich spokojnych i bezpiecznych wakacji! Od
przyszłej niedzieli przechodzimy na wakacyjny tryb funkcjonowania parafii:
nie będzie nabożeństw popołudniowych w niedziele, Mszy św. szkolnych, spo-
tkań formacyjnych ani nauk przedchrzcielnych.

We wtorek na godz. 19:00 do salki parafialnej zapraszam na spotkanie członków Para-
fialnej Rady Duszpasterskiej.

W piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał naszych Chorych z Komunią św. Zapisy w
zakrystii albo kancelarii parafialnej.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Sebastian Krettek z naszej parafii
· Aneta Bismor z parafii Wniebowzięcia NMP w Jaryszowie

(zapowiedź trzecia)
· Marek Pilich z parafii św. Antoniego z Padwy w Roszowickim Lesie
· Natalia Mika z naszej parafii

(zapowiedź druga)

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godz. po Mszy św.
Diecezja opolska przygotowała ofertę wynajmu pokojów dla studentów w Opolu.
Skierowana jest ona do młodych ludzi, którzy cenią sobie spokój, komfort oraz prze-
strzeń do rzetelnego studiowania. Rozpoczyna się też nabór na studia na Wydziale
Teologicznym w Opolu, oraz do Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. Szczegóły na
plakatach w gablotce, na stronie internetowej parafii i w kancelarii parafialnej.

Urząd Gminy przypomina o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i
Mieszkań. Można spisać się samodzielnie albo w Urzędzie Gminy. Szczegó-
łowe 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
(02.07.2021, godz. 18:45) Ficoń A., Wycisk Ł., Zaczyk J., Wycisk M., Jurecka M.,
Lerch M., a w następny piątek (09.07.2021, godz. 18:45) Porombka K., Nizio M., Fra-
nica E., Rybacka B., Jarosz A. i Jarosz F.

W gablotce i na stronie internetowej znajdują się informacje o tegorocznej Opolskiej
Pielgrzymce na Jasną Górę. Informacje o strumieniu raciborskim u przewodników.

Jest możliwość wyjazdu na międzydiecezjalną pielgrzymkę do Santiago de Compo-
stela w dniach 16-24 sierpnia br. Szczegóły na ulotkach na stolikach z tyłu kościoła

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek
Godzina Święta z okazją do spowiedzi przed pierwszym piątkiem.

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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