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W III Niedzielę Wielkanocną, którą przeżywamy jako
Niedzielę Biblijną, słyszymy relację św. Jana o tym, jak zmar-
twychwstały Jezus trzeci raz ukazał się swoim uczniom. Sied-
miu z nich dostąpiło tej łaski nad Morzem Tyberiadzkim po
tym, jak w nocy nic nie złowili. Początkowo nie potrafili roz-
poznać Zmartwychwstałego. Wszyscy jednak doświadczyli
mocy i owocowania Jego słowa. Gdy posłuchali Jego podpowiedzi:
„Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”, wyciągnęli „na brzeg
sieć pełną wielkich ryb w liczbie sto pięćdziesiąt trzy ”. Wskutek tego byli
już nie tylko świadomi, lecz wręcz pewni obecności Jezusa pośród nich.
Ewangelista stwierdza: „Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania:
«Kto Ty jesteś?»,  bo wiedzieli,  że to jest  Pan” (J  21,12).  I  zaraz potem wy-
wiązał się niesamowity dialog Jezusa z Piotrem. Można powiedzieć, że Jezus
zawarł z nim szczególne przymierze miłości, które zwieńczył wezwaniem
skierowanym do Piotra: „Pójdź za Mną!”.

Na takiej drodze spotkania ze Zmartwychwstałym wiara uczniów została
ugruntowana, a jej wyrazem są słowa Piotra i apostołów zapisane w Dziejach
Apostolskich: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców
wskrzesił Jezusa, […] wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawi-
ciela […]. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego
Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni” (Dz 5,29–31).

W ten sposób Kościół, w ramach sprawowanej liturgii wielkanocnej
uświadamia nam, co znamionuje dojrzałą wiarę: mocne przeświadczenie, że
Jezus żyje i jest z nami, świadome przeżywanie Jego obecności, posłuszeń-
stwo Jego słowu, zatroskanie o żywą więź z Jezusem i mężne świadectwo o
Jego miłości. Nie wystarcza więc przyjść w niedzielę do świątyni na Mszę
św., trzeba uczynić Jezusa Panem naszego życia, wziąć Jezusa w życie ka-
płańskie,  zakonne,  małżeńskie  i  rodzinne,  i  razem  z  Nim  iść przez  życie.
Chodzi o ukierunkowanie życia na Jezusa. Zwłaszcza każdą niedzielę trzeba
czynić prawdziwie Dniem Pańskim, dniem poświęconym Bogu. Taki dzień w
rodzinie chrześcijańskiej oznacza zaangażowany udział w liturgii i w popołu-



dniowym nabożeństwie, posiłek z modlitwą, wspólną rekreację i zakończenie
dnia wspólną modlitwą.

Tydzień Biblijny, który dziś rozpoczynamy, może nas na nowo ku takie-
mu życiu zmobilizować. Na ogół Pismo św. już jest w naszych domach, stoi
na półkach. Trzeba je tylko wziąć do rąk i czytać, samemu i we wspólnocie
domowników. Przecież w spotkaniach ze Zmartwychwstałym apostołowie
nade wszystko słuchali Pana. Dlatego trzeba i nam więcej słuchać Jezusa,
aby znać Jego orędzie i poznać Jego wolę dotyczącą naszego życia. Trzeba
Jezusowi zawierzyć, zdać się na Jego słowo – nie tylko wtedy, kiedy „połów
ryb” nie jest udany, kiedy „w życiu idzie nam jak po grudzie”, w myśl zasa-
dy: Jak trwoga, to do Boga. Gdy wiedzie nam się dobrze, tym bardziej trzeba
pytać o wolę Jezusa, aby nie ulec pokusie życia po swojemu, lecz żyć tak, jak
chce nasz Pan.

bp Andrzej Czaja

T  B
W dniach 1-7 maja 2022 przeżywamy Tydzień Bi-

blijny, który ma inspirować do częstszego sięgania po
Pismo św. Poprzez intronizację Biblii, konferencje, ce-
lebracje oraz spotkania kręgów biblijnych chcemy
ukazać fundamentalne znaczenie Słowa Bożego w życiu chrześcijan. Tema-
tem tegorocznego Tygodnia Biblijnego w nawiązaniu do Ogólnopolskiego
Programu Duszpasterskiego jest: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwych-
wstałego”. Chcemy szczególnie dziękować Ojcu niebieskiemu za sakrament
Eucharystii i wynikające z niego posłannictwo do dawania świadectwa o
zmartwychwstaniu Chrystusa.

1 maja 2022 (niedziela) przeżywamy Szóste Narodowe Czytanie Pisma
Świętego. Swoim hasłem nawiązuje ono do trzyletniego programu duszpa-
sterskiego, który poświęcony jest sakramentowi Eucharystii („Eucharystia
daje życie”: 2019 – 2022). Obecny rok kościelny i duszpasterski przeżywamy
pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Kościół w Polsce skupia swą te-
goroczną medytację eucharystyczną na trzech darach zmartwychwstałego
Chrystusa, którymi są: pokój, posłannictwo, świadectwo. W ramach Narodo-
wego Czytania Pisma Świętego sięgamy do Ewangelii według św. Łukasza,
aby w jej świetle lepiej odkryć wielkość tych trzech darów, ich rolę w życiu
Kościoła i w dziejach zbawienia świata.

Uroczysta celebracja z udziałem zaproszonych lektorów odbędzie się
w sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach i będzie transmitowana na ży-
wo w TVP 1 o godz. 7.00. Ten sam rytuał czytania Pisma świętego towarzy-
szy Mszy św. sprawowanej w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, która bę-
dzie transmitowana na żywo w TVP1 o godz. 11.00 oraz Mszy św. transmito-
wanej z Jasnej Góry przez Tv Trwam o godz. 9.30.



Prządek nabożeństw
01.05.2022 – 09.05.2022

niedziela 1 maja 2022 – III Wielkanocna – Niedziela Biblijna
07:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze oraz

o zdrowie w rodzinie.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Józefa Wycisk, rodziców Elfrydę i Józefa, Annę i Alfonsa

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, Zuzan-
nę i Edwarda Wałach, ks. Roberta Wałach, Franciszka i Bertę Kaleta, zm. z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo majowe – Jubileuszowa Droga Światła.
poniedziałek 2 maja 2022 – Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

18:00 Za zm. rodziców Jadwigę i Ignacego Komor, córkę Annę, zięcia Ludwika, braci, sio-
stry, zm. Izydora i Franciszkę Lerch, syna Bernarda, zm. z rodzin Lerch-Komor zm.
kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św. Nabożeństwo majowe.

wtorek 3 maja 2022 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
18:00 Za zm. Hildegardę Bochenek, zm. rodziców  i zm. z rodzin Bochenek i Jurecki. Po

Mszy św. Nabożeństwo majowe.
środa 4 maja 2022 – Św. Floriana, męczennika

07:00 Za zm. Helenę i Zygfryda Jasny, rodziców i rodzeństwo. Po Mszy św. Nabożeństwo
majowe.

czwartek 5 maja 2022 – Dzień powszedni
17:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
18:00 (szkolna) Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę i Jana Gawlik, brata Hen-

ryka Gawlik, Henryka Helmich, Różę Pawlik, Urszulę i Józefa Grzesik i zm. z po-
krewieństwa Gawlik, Ksol, Rózga, Niedziela, Helmich i Klobuczek. Po Mszy św.
Nabożeństwo majowe.

piątek 6 maja 2022 – Ś . A  F   J
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18:00 Za zm. Hildegardę Wallach, rodziców Gertrudę i Józefa, O. Mikołaja Wallach,

Agnieszkę i Pawła Ploch, zm. z pokrewieństwa Wallach-Kurpierz-Ploch-Paris, zm.
kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św. Nabożeństwo
majowe.

sobota 7 maja 2022 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańcowych. Po

Mszy św. nabożeństwo majowe.
11:00 Ślub Kubica-Kocur.
18:00 Za zm. Stanisława Knap, rodziców z obu stron i zm. z pokrew. Knap-Kusidło-Iskra.

niedziela 8 maja 2022 – IV Wielkanocna – Dobrego Pasterza
08:00 ........................................................................................................................................
10:00 Uroczystość I Komunii św.
14:00 Nabożeństwo majowe – Jubileuszowa Droga Światła.

poniedziałek 9 maja 2022 – ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
18:00 .............................................................................. Po Mszy św. Nabożeństwo majowe.



Informacje duszpasterskie
01.05.2021 – 08.05.2022

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na re-
mont katedry opolskiej. Na Caritas Diecezji Opolskiej zebraliśmy w ubiegłą
niedzielę 1 823,60 PLN oraz 1,40 EUR. Serdeczne „Bóg zapłać!” składają-
cym ofiary w kościele, przelewającym na konto parafialne i przez mikropłat-
ności na stronie parafii.
Od dzisiaj zapraszam na codzienne nabożeństwa majowe.

W czwartek i piątek po Mszy św. wieczornej w kościele św. Mikołaja (około
godz. 18:45) próby dla młodzieży przed bierzmowaniem. Obecność obo-
wiązkowa! Należy zabrać ze sobą książeczkę „Droga do nieba”. W czwartek
będzie również okazja do Spowiedzi św. przed bierzmowaniem.
W piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał naszych chorych. Zapisy jak zwy-
kle w zakrystii i kancelarii parafialnej.
W piątek o godz. 15:00 próba generalna dla dzieci pierwszokomunijnych, a
po Mszy św. wieczornej i nabożeństwie majowym II Spowiedź św. dla dzieci
i okazja do spowiedzi dla ich rodziców.
W sobotę o godz. 18:00 w kościele św. Mikołaja w Raciborzu 27 naszych
młodych parafian przyjmie z rąk ks. Biskupa Rudolfa Pierskały sakrament
bierzmowania.
Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna w poniedziałek, wto-
rek, środę i sobotę przez pół godziny po Mszy św.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przystroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły  piątek
(06.05.2022, godz. 19:00) prosimy następne rodziny z kolejki. 

W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna.

Opiekunowie Raciborskiej Drogi św. Jakuba zapraszają na przejście odcin-
kiem szlaku raciborskiego: Kietrz - Nasiedle na dystansie 14 km, które odbę-
dzie się w sobotę, 14 maja. Rozpoczęcie przy kościele św. Tomasza Apostoła
w Kietrzu o godzinie 9.00. Około godz. 14.30 planowane jest dojście do Na-
siedla i Msza św. w kościele stacyjnym św. Jakuba z możliwością uzyskania
odpustu w Roku Świętym Jakubowym. Intencją tegorocznego przejścia jest
modlitwa o pokój. Bliższe informacje i zapisy u Barbary Wochnik, numery te-
lefonu podane są na plakacie.

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


