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W Niedzielę Palmową przynosimy do naszych świątyń palmy, na pamiątkę wydarzenia
tryumfalnego wjazdu Jezusa do świętego miasta Jerozolimy, przy śpiewie „Hosanna Synowi
Dawidowemu. Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i
chwała na wysokościach”. Co roku wsłuchujemy się w opis tego wydarzenia, zawarty w jed-
nej z Ewangelii, oraz opis Męki Pańskiej, który wprowadza nas w obchód Wielkiego Tygo-
dnia. Tym razem, w roku liturgicznym C, przewodnikiem jest nam Ewangelia według św.
Łukasza.

W modlitwie dnia Kościół zwraca się do Boga z jakże wymowną prośbą: „daj nam po-
jąć naukę płynącą z Męki Pańskiej i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu”. Podpo-
wiedź odnośnie zasługiwania na udział w Chrystusowym zmartwychwstaniu zawarta jest w
opisie wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Chodzi o to, by całym życiem błogosławić Pana i da-
wać świadectwo – uwielbiać Pana za wielkie Jego dzieła i być świadkiem tych dzieł wobec
naszych bliźnich i świata. Nie wolno nam nigdy zamilknąć. Jezus wyraźnie na to wskazuje w
swojej odpowiedzi na prośbę niektórych faryzeuszy, aby zabronił uczniom swym wysławiać
Syna Człowieczego i śpiewać Mu Hosanna: „Powiadam wam, jeśli oni umilkną, kamienie
wołać będą”.

W Niedzielę Palmową Kościół prosi jednak Boga nade wszystko o to, aby swym dzie-
ciom dał pojąć naukę płynącą z męki Jezusa. Od samego początku jest przekonany, że droga
ku poznaniu nauki płynącej z Męki Pańskiej jest jedna: trzeba stale na nowo ją zgłębiać i taki
też jest zasadniczy sens przeżywania co roku na nowo Wielkiego Tygodnia. Pierwsze czyta-
nie odnosi nas do Izajaszowej zapowiedzi Męki Pańskiej. Z tekstu przebija postawa uniżenia
Sługi Jahwe, ale też postawa zawierzenia Bogu do końca. I na te postawy Jezusa zwraca
uwagę psalm responsoryjny i fragment z Listu św. Pawła do Filipian. Apostoł zawarł w tym
liście wczesnochrześcijański hymn o kenozie – o uniżeniu Jezusa.

W dzisiejszym psalmie responsoryjnym wybrzmiewa donośnie jako refren pierwsza fra-
za Psalmu 22: „Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?” Nie są to słowa zwątpienia, lecz
pierwsze słowa psalmu, który jest pełen zawierzenia Bogu. Jezus wypowiadając te słowa na
krzyżu dał mocne świadectwo, że w ostatnich chwilach życia modli się, zwraca się do Boga,
w którym pokłada całą nadzieję. Jezus nie zwątpił w godzinie konania.

Jak co roku opisem Męki Pańskiej (tym razem Łukaszowym) Kościół zaprasza nas do
podjęcia trudu medytacji przekazanych nam ostatnich pouczeń Jezusa i kontemplacji Jego
miłości, która jest u źródła dobrowolnego i świadomego podjęcia przezeń drogi krzyżowej,
męki i oddania życia za nas. Pochylmy się więc w tym rozpoczętym dziś Wielkim Tygodniu
nad objawioną w Męce Pańskiej nauką o naszej ludzkiej niegodziwości, słabości i nie-
wdzięczności oraz o ogromie Boskiej Miłości do nas! Niech postawa ta zaowocuje odnowie-
niem przymierza z Bogiem w naszych sercach i rodzinach, w naszym opolskim Kościele.

bp Andrzej Czaja
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Przygotowując się do obchodów Świąt Wielkanocnych, największych świąt Chrześcijaństwa,
nie zapomnijmy o naszych duszach! Przygotujmy się do udziału w tych świętych Misteriach
przez modlitwę oraz Sakrament Pokuty i Pojednania. Bardzo zachęcam, żeby uczynić to już
przed rozpoczęciem Świętego Triduum Paschalnego, czyli przed Mszą św. Wieczerzy Pań-
skiej w Wielki Czwartek wieczorem.

Okazja do spowiedzi w Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek 17:00-19:00.
We wtorek na godz. 17:00 zapraszam szczególnie uczniów, a na godz. 18:30
młodzież pracującą. W konfesjonale będzie również do dyspozycji Ojciec Oblat
z Kędzierzyna.
W Wielką Środę, w kościele Wniebowzięcia NMP w Raciborzu (na Rynku),
okazja do spowiedzi od 20:00 do 23:00 w ramach Nocy Konfesjonałów.

Ś  T  P
W Wielki Czwartek po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Adoracja Najświętszego Sakramentu
w Ciemnicy do godz. 2100 (I część Gorzkich Żali)

W Wielki Piątek wszystkich katolików pomiędzy 14. a 60. rokiem życia obowiązuje POST,
czyli tylko 3 posiłki w ciągu dnia (w tym tylko jeden do syta). Wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych obowiązuje wszystkich, bez wyjątku.
Po ceremoniach wielkopiątkowych wieczorem Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 2100

(II część Gorzkich Żali)

W Wielką Sobotę Adoracja przy Bożym Grobie. Proponuję następujący porządek:

godz. 0800 – Brzeźnica, numery parzyste.
godz. 0900 – Ligota Książęca, numery parzyste.
godz. 1000 – Łubowice, numery parzyste.
godz. 1100 – Grzegorzowice, numery nieparzyste.
godz. 1200 – Brzeźnica, numery nieparzyste
godz. 1300 – Ligota Książęca, numery nieparzyste.
godz. 1400 – Dzieci i Młodzież szkolna.
godz. 1500 – Grzegorzowice, numery parzyste.
godz. 1600 – Łubowice, numery nieparzyste.
godz. 1700 – Ruch Szensztacki.
godz. 1800 – zakończenie adoracji, próba służby liturgicznej.
godz. 1900 – sprzątanie i przystrajanie kościoła.

Święcenie pokarmów wielkanocnych w Wielką Sobotę o godz. 14:00.

Zachęcam do zachowania tradycyjnej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wielką
Sobotę aż do Wigilii Paschalnej.

Na Wigilię Paschalną o godz. 21:00 proszę przynieść ze sobą świece i modlitewniki. Pas-
chaliki będzie można nabyć jeszcze w czasie Triduum przed liturgią u ministrantów.

Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w ceremoniach wszystkich
trzech dni Świętego Triduum Paschalnego. Dopiero wtedy bowiem w

pełni będziemy mogli przeżyć radość ze Zmartwychwstania!



Prządek nabożeństw
10.04.2022 – 18.04.2022

niedziela 10 kwietnia 2022 – PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
07:00 Za zm. Manfreda Jurecki, Wilhelminę i Antoniego Jurecki, rodzeństwo, Geno-

wefę i Karola Bulenda, Antoniego Bulenda i za zm. z rodzin Bulenda-Komor-
Jurecki-Cienskowski.

09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Urszulę Badurczyk, rodziców Gertrudę Amanda Fiegler,
siostrę Marię, Franciszka Badurczyk, dwie żony, Annę Kribus, synów Wernera
i Franciszka, Jana i Jadwigę Bucki, Huberta Affa, Alfreda Kalabis, dziadków z
obu stron, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

11:00 Za zm. Pawła Pietruszka, rodzeństwo, rodziców Annę i Antoniego, Helenę i
Henryka Kubina, zm. z rodzin Pietruszka Szynol i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Wielki Poniedziałek 11 kwietnia 2022
18:00 Za zm. Elfrydę i Henryka Mika, rodziców Józefa i Elżbietę, Ignacego i Rozalię

Mydla, Elżbietę i Alojzego Urbisz i zm. z pokrewieństwa Mika-Mydla-Urbisz.
Wielki Wtorek 12 kwietnia 2022
18:00 Za zm. Henryka Janik w rocznicę śmierci i za zm. żonę Różę Janik.

Wielka Środa 13 kwietnia 2022
07:00 Za zm. Ojca Mikołaja Wallach, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyść-

cu cierpiące.
ŚWIĘTE  TRIDUUM  PACHALNE

Wielki Czwartek 14 kwietnia 2022
18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej w intencji Kapłanów.

Wielki Piątek 15 kwietnia 2022
09:00 Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa.
18:00 Ceremonie Wielkopiątkowe.

Wielka Sobota 16 kwietnia 2022
21:00 Wigilia Paschalna w intencji Parafian.

niedziela 17 kwietnia 2022 – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
07:00 Za zm. Elfrydę Stania, Jana Warzocha, Franciszka i Martę Stania, dwóch zagi-

nionych braci, Emila i Bertę Jurecki, Waleskę i Alojzego Pater, Leonarda Za-
jąc, Pawła Wyglenda, Mariana Henryka i Małgorzatę Jurecki, Wilhelma, Annę,
Marię, Franciszkę i Jadwigę Bulenda, zm. z pokrewieństwa Stania-Żymełka i
dusze w czyśćcu cierpiące.

09:00 (dwujęzyczna) .......................................................................................................
11:00 Za zm. Waltera Mikę w 41 rocznicę śmierci.
14:00 Wielkanocne Nieszpory Chrzcielne.

Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022
08:00 Za zm. Mariana Rumpel w 1. rocznicę śmierci.
10:30 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej Matki Bożej.



Informacje duszpasterskie
10.04.2021 – 17.04.2022

Dzisiaj, w Triduum Paschalne i w przyszłą niedzielę kolekty na bieżące po-
trzeby parafii. Ofiary składane przy Bożym Grobie są przeznaczone na ko-
ścioły w Ziemi Świętej. W Poniedziałek Wielkanocny kolekta na Katolicki
Uniwersytet Lubelski. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w koście-
le, przelewającym na konto parafialne i przez mikropłatności.
Składam też serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim, którzy przyjęli pod swój
dach Uchodźców z Ukrainy, oraz wszystkim, którzy na różne sposoby ich
wspierają w zapewnieniu naszym Gościom godnego pobytu w naszej parafii.
Ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 14:00.
W przedsionku kościoła za dobrowolną ofiarę można zaopatrywać się w pas-
chaliki na Wigilię Paschalną. Od jutra będzie je można dostać w zakrystii.
Nasz Parafialny Zespół Caritas „Błękitne Anioły” wraz z Paniami z Ukrainy
przygotował palmy i ozdoby wielkanocne. Można się zaopatrzyć z tyłu ko-
ścioła. Ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone dla Pań z Ukrainy.

W Wielki Czwartek od godz. 15:00 okazja do przedświątecznych odwiedzin
Chorych. Zapisy w zakrystii.
W Wielki Piątek o godz. 09:00 zapraszam na Drogę Krzyżową w intencji
wszystkich zmarłych polecanych w zaleckach w czasie Wielkiego Postu.
W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów na wielkanocny stół o godz.
14:00.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Tomasz Józef Kubica z parafii św. Bartłomieja w Łanach,
· Natalia Helena Kocur z naszej parafii

(zapowiedź trzecia)
Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu tylko od poniedziałku do śro-
dy przez pół godziny po Mszy św.
Na procesję rezurekcyjną po Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę proszę do
sztandarów osoby wypisane na kartkach wyłożonych na stoliku z tyłu kościo-
ła. Do baldachimu proszę Panów z Rady Parafialnej.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W Wielką Sobotę
(16.04.2022, 19:00) prosimy następne rodziny z kolejki. W piątek za dwa 
tygodnie (22.04.2022, godz. 18:45) rodzice dzieci pierwszokomunijnych i 
kandydatów do tegorocznego bierzmowania (sprzątanie generalne).

Okazja do przedświątecznej spowiedzi: Wielki Poniedziałek i Wielki Wto-
rek 17:00-19:00. W Wielką Środę 20:00-23:00 w kościele Wniebowzięcia
Matki Bożej w Raciborzu (na Rynku) w ramach Nocy Konfesjonałów.

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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