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Gdzie kamień śmierci staje się bramą do życia,
gdzie spojrzenie i gest stają się wyzwalającym spotkaniem,

gdzie okruch chleba staje się nadzieją życia,
gdzie słowo Boże staje się miłością ludzi,

WSZĘDZIE TAM JEST ZMARTWYCHWSTANIE!

„Wiara jest ptakiem, który śpiewa, chociaż jest jeszcze ciemna noc”
(Hilde Domin)

Dzisiaj jest Wielkanoc, dzisiaj jest jasno.
Dlatego dajmy się zarazić radością wielkanocną!

Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Alleluja!

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych
Wszystkim Parafianom i Gościom

życzy ks. proboszcz
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Przebogata jest treść liturgii Niedzieli Zmartwychwstania
Pańskiego. Rozpoczyna ją i przenika wezwanie do radości. An-
tyfona na wejście w liturgii rezurekcyjnej zwiastuje: „Oto
dzień, w którym Pan nasz zmartwychwstał. Alleluja! Dzień ra-
dości pełen i wesela. Alleluja!” Natomiast refren psalmu re-
sponsoryjnego stanowi wprost apel o powszechną radość: „W
tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy”. I rzeczywiście jest się z czego cieszyć. Moty-
wów, racji jest wiele. Jeden z nich Matka Kościół odsłania w modlitwie dnia: przez swego
Syna Bóg pokonał śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego. Ten stan rzeczy oznacza
zwycięstwo Chrystusa i zarazem nasze (dzięki Niemu) zwycięstwo – wyzwolenie z niewoli
grzechu, piekła i szatana, pojednanie z Bogiem – co wyraźnie przekazuje sekwencja
„Odkupił swe owce Baranek bez skazy. Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy”.

Sekwencja wyjawia też, jak do tego doszło i jaki jest tego zasadniczy skutek: „Śmierć
zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy”. Św. Piotr
w swym krótkim świadectwie zawartym w Dziejach Apostolskich wyjaśnia prosto:  „Jego
to  zabili,  zawiesiwszy  na  drzewie  [a]  Bóg  wskrzesił Go  trzeciego  dnia”.  On  sam  zmar-
twychwstał. I to jest ten wspaniały skutek, następstwo tego, co się dokonało w tę noc je-
dyną: wskrzeszony, zmartwychwstały Jezus żyje! Potwierdzają ten fakt pusty grób i chry-
stofanie.  Piotr  zaświadcza,  że  Jezus  ukazał się jemu  i  wybranym  uprzednio  przez  Boga
świadkom. Maria Magdalena oznajmia: „Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała,
żywego już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmar-
twychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja”. Natomiast św. Jan przekazuje w Ewangelii,
że kiedy wszedł do grobu i ujrzał to, co Piotr wcześniej – leżące na jednym miejscu płótna
oraz chustę, która była na głowie Jezusa, oddzielnie zwiniętą – uwierzył. „Dotąd bowiem
nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych”.

Tak więc Bóg, który umarł w ciele zmartwychwstał i  żyje. Resurrexi et adhuc tecum
sum– głosi antyfona na wejście, tzn. Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą. W ko-
mentarzu papież Benedykt XVI przekazuje, że są to najpierw słowa Jezusa do Ojca po po-
wrocie do świata żyjących. Jest to także zasadniczy komunikat Zmartwychwstałego Pana
do każdego z nas: Żyję i jestem z Tobą! Wpisałem te słowa w swój biskupi herb także z tą
myślą, by stanowiły zasadniczą treść mojego biskupiego przepowiadania. Stanowią kwin-
tesencję Dobrej  Nowiny,  która jest  u  podstaw wiary chrześcijan.  Jezus żyje i  jest  z  nami
stale! Nie jest z Nim tak, jak w przypadku założycieli innych religii: pojawili się, zostawili
orędzie i poszli. Jezus żyje i jest stale z nami. Równocześnie oręduje za nami zasiadając po
prawicy Ojca.  Jako taki  jest  źródłem niezawodnej  nadziei  w życiu chrześcijanina.  Kościół
ma świadomość, że o gruntowną przemianę życia ludzkiego trudno bez Bożego wsparcia
– woła do Boga i prosi „Spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pań-
skiego zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia
w światłości”. I niech tak się stanie w naszych domostwach i sercach. Tego wszystkim ży-
czę: abyśmy znów bardziej żyli dla Pana, jak On żyje dla nas!

bp  Andrzej Czaja



Prządek nabożeństw
17.04.2022 – 25.04.2022

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

zaginionych braci, Emila i Bertę Jurecki, Waleskę i Alojzego Pater, Leo-
narda Zając, Pawła Wyglenda, Mariana Henryka i Małgorzatę Jurecki, Wil-
helma, Annę, Marię, Franciszkę i Jadwigę Bulenda, zm. z pokrewieństwa
Stania-Żymełka i dusze w czyśćcu cierpiące.

09:00 (dwujęzyczna) W intencji Parafian.
11:00 Za zm. Waltera Mikę w 41 rocznicę śmierci.
poniedziałek w Oktawie Wielkanocy 18 kwietnia 2022
08:00 Za zm. Mariana Rumpel w 1. rocznicę śmierci.
10:30 W intencji kręgów rodzin Szensztackich.
wtorek w Oktawie Wielkanocy19 kwietnia 2022
18:00 ........................................................................................................................
środa w Oktawie Wielkanocy 20 kwietnia 2022
07:00 Za zm. Gertrudę i Jana Sobocik, Genowefę i Jana Nowak, synów z żona-

mi, Ludwika i Helenę Sobocik, pokrewieństwo Sobocik-Nowak-Filip i du-
sze w czyśćcu cierpiące.

czwartek w Oktawie Wielkanocy 21 kwietnia 2022
12:00 Pogrzeb śp. Engelberta Gawlik.
18:00 Za zm. Gintera Bugdol w 1. rocznicę śmierci.
piątek w Oktawie Wielkanocy 22 kwietnia 2022
07:00 Za zm. Wilhelma Basista, Lucjana Kowalczyk, dziadków i zm. z rodzin

Basista, Kowalczyk, Wolnik.
sobota w Oktawie Wielkanocy 23 kwietnia 2022
18:00 Za zm. Józefa Domino, rodziców, teściów, Gotfryda Iskra, Alfreda, Erykę i

Zygfryda Kocur i zm. z pokrewieństwa Grygier-Kocur-Domino.
niedziela 24 kwietnia 2022 – II W ,  M  B
07:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Martina Kschuk z okazji 50 rocznicy
urodzin.

09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Jerzego Koska, rodziców, brata, szwagra, dziadków,
Franciszka Badurczyk, 2 żony, 2 synów, synową Urszulę, zięcia, Annę
Krybus, Zbigniewa Łakomiec i zm. z pokrewieństwa Kocur-Przybyła-
Żymelka.

11:00 W intencji dziecka przyjmującego Chrzest Antoniego Martina Szczuka
oraz rocznego dziecka Kuby Roberta Grella, ich rodziców i chrzestnych.

poniedziałek 25 kwietnia 2022 – Ś . M , E
18:00 W intencji rolników o błogosławieństwo w pracy i dobre urodzaje.



Informacje duszpasterskie
17.04.2021 – 24.04.2022

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. Jutro kolekta na Katolicki Uni-
wersytet Lubelski. W przyszłą niedzielę kolekta na Caritas Diecezji Opolskiej.
Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym na
konto parafialne i przez mikropłatności na stronie parafii.

Dzisiaj na godz. 14:00 zapraszam na Uroczyste Nieszpory Chrzciel-
ne,  w  czasie  których  każdy  będzie  mógł podejść do  chrzcielnicy  i
przeżegnać się wodą poświęconą w Noc Paschalną, dziękując za łaskę

Chrztu. Tymi nieszporami kończy się Święte Triduum Paschalne.
Składam serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim, którzy przyczynili się do pięk-
nego przeżycia tych świąt wielkanocnych w naszej parafii: Ministrantom, Sza-
farzom, Paniom Organistkom, posługującym w zakrystii, pocztom sztandaro-
wym i Panom niosącym baldachim w procesji rezurekcyjnej, strażakom za
przygotowanie ogniska, dekorującym i sprzątającym kościół (zwłaszcza po-
mocnym Gościom z Ukrainy), prowadzącym adorację przy Bożym Grobie i
wszystkim, którzy pobożnie uczestniczyli w liturgii tych Świętych Dni.

Zapraszam do pobożnego uczestnictwa w kolejnych dniach Oktawy
Wielkiej Nocy, które są przedłużeniem dzisiejszego święta – jedną
wielką uroczystością. Ze względu na trwającą Oktawę, w piątek nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Tuż po Wielkanocy w Radio Doxa odbędzie się czwarta odsłona rozmów Bi-
skupa Opolskiego Andrzeja Czai ze słuchaczami. Pytania do ks. Biskupa moż-
na wysyłać poprzez Messengera lub pod adres poczty email: radio@doxa.fm
Czynny będzie również numer telefonu: 77 45 66 777. Audycja „Szczerze o
kościele – po godzinach” w czwartek 21.04 od 22.00 do 23.00.

W czwartek o godz. 19:00 w kościele Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Raciborzu (na rynku) nasze dekanalne
Emaus, z udziałem wszystkich kapłanów dekanatu pod przewod-
nictwem dziekana. Serdecznie zapraszam do udziału.

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna we wtorek, środę i pią-
tek przez pół godziny po Mszy św.
W sobotę o godz. 19:00 okazja do uczestnictwa w nauce przedchrzcielnej.
Zapisy w zakrystii albo w kancelarii parafialnej.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
(22.04.2022, godz. 18:45) rodzice dzieci pierwszokomunijnych i bierzmowań-
ców (sprzątanie generalne), a w kolejny piątek (29.04.2022, godz. 18:45) nastę- 
pne rodziny z kolejki.

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.


