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Od wielu lat II Niedziela Wielkanocna jest celebrowana w całej Polsce
jako święto Miłosierdzia Bożego. Nietrudno zauważyć, że odczytywana w tę
niedzielę Ewangelia o niewiernym Tomaszu prezentuje Chrystusa ukazującego
się uczniom w sposób bardzo podobny do tego, w jaki przedstawia Go obraz
namalowany na podstawie objawień św. siostry Faustyny. Przebite ręce, nogi i
rozdarty bok rozświetlone są chwałą zmartwychwstania.

Chwała ta oznacza dla nas objawienie Bożego miłosierdzia i początek nowej rzeczywi-
stości, którą znamionują bardzo konkretne przejawy Bożej łaskawości. Prosto wskazuje nań
Matka Kościół w zanoszonej do Boga modlitwie dnia: „jak wielki jest Chrzest, przez który
zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna
jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni”. Trudno przecenić te święte dary Zmartwych-
wstałego, które są naszym udziałem: Nowe życie, Chrystusowy Duch i Krew Przymierza.
Dlatego Kościół wzywa swe dzieci do okazania Bogu wdzięczności. Jednoznacznie brzmi
refren psalmu responsoryjnego: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny”. Analogiczną myśl
przekazuje antyfona na wejście: „Radujcie się i dziękujcie Bogu, który was wezwał do króle-
stwa niebieskiego. Alleluja”. Zasadnicze przesłanie liturgii Słowa Bożego rozwija się zaś w
następujący sposób: u podstaw jest oznajmienie „szczęśliwi wierzący”! Mam tu na myśli
błogosławieństwo Jezusa wypowiedziane po Tomaszowym wyznaniu „Pan mój i Bóg mój” –
„Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

Wprawdzie w codziennym życiu pojawiają się różnorakie wątpliwości, czasem do-
skwiera myśl, że Tomaszowi było łatwiej, bo mógł włożyć palce w miejsce gwoździ i dłoń w
przebity bok, nie znaczy to jednak, że jesteśmy w gorszej sytuacji. Wystarczy wspomnieć ca-
łe bogactwo doświadczenia miłości Jezusa w swoim życiu, jak doznaliśmy wielorakiego
uzdrowienia, jak nieraz już położył na nas swoją prawicę, jak zanurzył nas w swej śmierci i
zmartwychwstaniu w chwili chrztu, pozwolił nam doświadczyć potęgi swojego Ducha oraz
życiodajności Ofiary Krzyżowej. Czyż to wszystko nie jest łaską analogiczną do tej, której
dostąpił Tomasz?

Konkretne wezwanie zawarte jest też w słowach Jezusa: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i
Ja was posyłam”. Chodzi o to, aby doświadczonemu miłosierdziu dać świadectwo. Chodzi o
odniesienie do własnego doświadczenia Jezusa dawniej i dziś. Podpowiedź wyłania się po-
średnio z Chrystusowych ofert: „Pokój wam”, „Weźmijcie Ducha Świętego”. Chodzi zatem
o przyjęcie tego, co Chrystus oferuje. W tym moc naszej wiary. Jej źródło w Bożym miło-
sierdziu, a jej żywotność w otwarciu się na miłosierdzie, w świadczeniu o nim i w okazywa-
niu miłosierdzia.

Przeto zawołajmy u końca oktawy Wielkiej Nocy: Panie, przymnóż nam wiary! Niech
wybrzmi w naszych sercach nie Tomaszowe, lecz nasze „Pan mój i Bóg mój” i niech wiara
nasza owocuje wielką wyobraźnią miłosierdzia. bp Andrzej Czaja
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Penitencjaria Apostolska, w odpowiedzi na prośbę biskupa opolskiego An-

drzeja Czai, w imieniu papieża Franciszka udzieliła Kościołowi Opolskiemu łaski
odpustu. Można go uzyskać od 14 kwietnia do 20 listopada 2022 r. spełniając wa-
runek związany z jubileuszem:

(1) nawiedzenie kościoła katedralnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Opolu;

(2) udział w pielgrzymce i pobożne uczestnictwo w obrzędach jubileuszo-
wych;

(3) modlitwa przez stosowny czas w intencjach:
(a) wierności Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu,
(b) nowych powołań kapłańskich i zakonnych,
(c) obrony instytucji ludzkiej rodziny.

Zawsze należy wypełnić zwykłe warunki, tj.
(1) spowiedź (stan łaski uświęcającej) i Komunia święta,
(2) modlitwa w intencjach Ojca Świętego,
(3) odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolnej inwokacji

maryjnej.

Odpust mogą uzyskać także osoby, które z powodu podeszłego wieku lub po-
ważnej choroby nie mogą udać się do kościoła katedralnego, jeśli:

(1) odrzucają przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu,
(2) postanowią spełnić trzy zwykłe warunki, kiedy to tylko będzie możliwe,
(3) łączą się duchowo z jubileuszowymi celebracjami lub pielgrzymkami i

ofiarują Miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia.

Kto chciałby złożyć Jubileuszową Ofiarę na szlachetne cele naszej diecezji, o
których wspomina w komunikacie ks. Biskup, może to uczynić przelewem banko-
wym na następujące numery rachunków:

· na wsparcie dalszej renowacji Katedry Opolskiej: 91 2030 0045 1110 0000
0276 5780 (W tytule wpłaty: „Darowizna na cele kultu religijnego – renowa-
cja Katedry Opolskiej”),

· na wsparcie funkcjonowania i rozwoju „Domu Nadziei”: 86 1240 5178 1111
0010 8711 8310 (w tytule wpłaty: „na potrzeby ubogich”),

· na wsparcie budowy kaplicy i remont w domu Duszpasterstwa Młodzieży na
Górze Świętej Anny: 36 1240 1633 1111 0010 1779 6014 (w tytule wpłaty:
„Na Dom Duszpasterstwa Młodzieży”).

Więcej informacji o tych dziełach można znaleźć na plakatach w gablotce.



Prządek nabożeństw
24.04.2022 – 01.05.2022

niedziela 24 kwietnia 2022 – II Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
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 Kry-
bus, 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.

15:00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – Jubileuszowa Droga Światła.
poniedziałek 25 kwietnia 2022 – Ś . M , E

09:00 Pogrzeb śp. Adolfa Weihser.
18:00 Za wstawiennictwem św. Marka  w intencji  rolników o  błogosławieństwo w

pracy i dobre urodzaje. Procesja wokół kościoła.
wtorek 26 kwietnia 2022 – ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA

18:00 Za zm. Zofię i Jana Komorek, syna Huberta, zięcia Antoniego, rodzeństwo,
rodziców i zm. z pokrewieństwa Komorek-Walach-Krybus-Serzisko-Pawiń-
ski.

środa 27 kwietnia 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm.  Edwarda Jareckiego w 1 rocznicę śmierci.

czwartek 28 kwietnia 2022 – Dzień powszedni
18:00 (szkolna) Za zm. Annę i Leona Konieczny córkę Renatę, Elżbietę Konieczny,

Gertrudę i Ernesta Wowrek, Elżbietę Szmid, zm.  z rodzin Konieczny, Kisz-
ka, Zgaślik i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 29 kwietnia 2022 – Ś . K  S ,    K
07:00 (recytowana) ......................................................................................................

sobota 30 kwietnia 2022 – Dzień powszedni
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krystyny i Jerzego Gawlik z okazji 45
rocznicy ślubu.

18:00 Za zm. męża Andrzeja Świątkowskiego w 7 rocznicę śmierci oraz z okazji
urodzin.

niedziela 1 maja 2022 – III Wielkanocna
07:00 ............................................................................................................................
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Józefa Wycisk, rodziców Elfrydę i  Józefa, Annę i  Al-

fonsa Przybyła, Maksymiliana Mika, Anielę i Henryka Rzytki, Franciszka
Kachel, Annę i Bernarda Janosz, zm. dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

11:00 Za zm. Gabrielę i Edwarda Łyko, syna Mariana, Stanisława i Marię Łużyna,
Zuzannę i Edwarda Wałach, ks. Roberta Wałach, Franciszka i Bertę Kaleta,
zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo majowe – Jubileuszowa Droga Światła.
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Dzisiaj kolekta na Caritas Diecezji Opolskiej. W przyszłą niedzielę kolekta na
Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. Serdeczne „Bóg zapłać!”
składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto parafialne i przez mi-
kropłatności na stronie parafii.

Dzisiaj, wyjątkowo na godz. 15:00, zapraszam na nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego, które rozpoczyna równocześnie naszą Jubileu-
szową Drogę Światła, dziękczynne przygotowanie na Jubileusz 50–

lecia istnienia naszej diecezji.

W ostatnią niedzielę kwietnia (24 kwietnia) już po raz 16. przeżywamy dzień
szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po dro-
gach. W tym roku inicjatywnie towarzyszy hasło: „Niesiemy Pokój i Dobro
na wszystkich drogach”. Otoczmy dzisiaj modlitwą wszystkich uczestników
ruchu drogowego, policjantów, którzy strzegą ich bezpieczeństwa oraz
wszystkie ofiary wypadków drogowych.

Jutro (25.04) i w środę (27.04) o godz. 15:30 odbędą się próby dla
dzieci pierwszokomunijnych.

W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna a po niej spotkanie formacyjne
z uczniami VIII kl. Szkoły Podstawowej i I klas szkół ponadpodstawowych.

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu codziennie przez pół
godziny po Mszy św.

Biskup Opolski serdecznie zaprasza rodziny całej diecezji do udziału w Die-
cezjalnym Święcie Rodziny, które odbędzie się w przyszłą niedzielę 1 maja
w Jemielnicy. Po przerwie spowodowanej pandemią znów będzie okazja do
wspólnej modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami naszej diecezji. Central-
nym punktem Święta będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 w koście-
le pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy, poprzedzona procesją z kościoła
Wszystkich Świętych. O godz. 14.30 odprawione zostanie nabożeństwo majo-
we i do św. Józefa. Święto będzie połączone z Jarmarkiem Cysterskim, który
ponownie zaoferują bogatą gastronomię i liczne atrakcje.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły  pią-
tek prosimy następne rodziny z kolejki.                                                                                                                                                                                                                       

Dzisiaj Kościół Prawosławny obchodzi Wielkanoc. Po nabożeństwie popołu-
dniowym okazja do poświęcenia pokarmów wielkanocnych dla naszych pra-
wosławnych Gości z Ukrainy.

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


