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L  P

IV Niedziela Wielkanocna zwana jest Niedzielą Dobrego
Pasterza i rozpoczyna Tydzień modlitw o powołania kapłań-
skie. Pomiędzy radosnym Alleluja aklamacji przed Ewangelią
wybrzmiewają słowa Jezusa: „Ja jestem Dobrym Pasterzem i
znam owce moje, a moje mnie znają”. W modlitwie dnia mo-
wa jest o zwycięskim Pasterzu: Kościół prosi Boga, aby pro-
wadził nas do niebieskich radości. Słowo Boże mówi nam o Dobrym Paste-
rzu i o nas, Jego owcach; ukazuje naszą sytuację – ludzi wierzących – po
Zmartwychwstaniu Chrystusa. Szczególnie mocno brzmią słowa refrenu
psalmu responsoryjnego: „My ludem Pana i Jego owcami”. Jesteśmy ludem
Pana. Psalmista uświadamia nam, że nasz Pan jest Bogiem, On sam nas stwo-
rzył. Jesteśmy Jego własnością. On jest dobry, Jego łaska trwa na wieki.
Przeto powinniśmy służyć Panu z weselem, wstępować w Jego bramy z
dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki i stawać przed obliczem
Pana z okrzykami radości.

Dalszą motywacją kształtowania takowej postawy wdzięczności, służby
Panu, trwania przed Nim rozwijają drugie czytanie i Ewangelia. Fragment z 7
rozdziału Apokalipsy św. Jana Apostoła zapowiada rzeczywistość, która jest
już naszym udziałem: mowa jest o tym, że Siedzący na tronie rozciągnie nad
nimi namiot. Nietrudno się domyślić, że chodzi o Kościół. Baranek Boży sta-
le nas pasie i prowadzi do źródeł wód życia; ociera każdą łzę z naszych oczu.
On – jak przekazuje św. Jan w Ewangelii – zna swoje owce, daje im życie
wieczne; zapewnia, że nie zginą i nikt nie wyrwie ich z Jego ręki i z ręki Jego
Ojca. Ma jednak na uwadze tych, którzy słuchają Jego głosu i idą za Nim.

W ten sposób liturgia Słowa Bożego skłania nas do zawierzenia życia i
posłuszeństwa Boskiemu Pasterzowi, a także tym, których wybrał i ustano-
wił, aby Mu towarzyszyli i w Jego imieniu działali. Chodzi tu o Apostołów i
ich następców. Ta ostatnia myśl wyłania się z pierwszego czytania, z frag-
mentu Dziejów Apostolskich. Św. Paweł w Antiochii Pizydyjskiej jedno-
znacznie obwieszcza, że pierwszą powinnością Apostołów jest głoszenie sło-
wa Bożego – „Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością



Święta Maryjo.
Święta Boża Rodzicielko.
Święta Panno nad pannami.
Matko Chrystusowa.
Matko Kościoła.
Matko miłosierdzia.
Matko łaski Bożej.
Matko nadziei.
Matko nieskalana.
Matko najczystsza.
Matko dziewicza.
Matko nienaruszona.
Matko najmilsza.
Matko przedziwna.
Matko dobrej rady.
Matko Stworzyciela.
Matko Zbawiciela.
Panno roztropna.
Panno czcigodna.
Panno wsławiona.
Panno można.
Panno łaskawa.
Panno wierna.
Zwierciadło sprawiedliwości.
Stolico mądrości.
Przyczyno naszej radości.
Przybytku Ducha Świętego.
Przybytku chwalebny.

Przybytku sławny pobożności.
Różo duchowna.
Wieżo Dawidowa.
Wieżo z kości słoniowej.
Domie złoty.
Arko przymierza.
Bramo niebieska.
Gwiazdo zaranna.
Uzdrowienie chorych.
Ucieczko grzesznych.
Pociecho migrantów.
Pocieszycielko strapionych.
Wspomożenie wiernych.
Królowo Aniołów.
Królowo Patriarchów.
Królowo Proroków.
Królowo Apostołów.
Królowo Męczenników.
Królowo Wyznawców.
Królowo Dziewic.
Królowo wszystkich Świętych.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta.
Królowo wniebowzięta.
Królowo różańca świętego.
Królowo rodziny.
Królowo pokoju.
Królowo Polski.
Baranku Boży...
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(nowe wezwania zostały zaznaczone na szaro)

dla Pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”. Oczywiście, posługa
zwiastowania słowa Bożego może się spotkać z różnym odzewem – można
nią wzgardzić, albo z zazdrości wręcz piętnować i zwalczać. Chodzi jednak o
to, by dać posłuch słowu Pana i uwierzyć. Tym pouczeniem liturgia IV Nie-
dzieli Wielkanocnej zaprasza nas do modlitwy za głosicieli Bożego słowa,
skłania do modlitwy o nowe powołania, aby takowych głosicieli nigdy nie
zabrakło.

Prośmy też Pana, aby otwierał ludzkie serca na zwiastowane dziś słowo
Boże, aby uzdalniał ludzi do przyjęcia tego słowa, obdarowując mocą i świa-
tłem swego Ducha. Sami zaś postarajmy się bardziej otworzyć na głos Do-
brego, zwycięskiego Pasterza. Prośmy nieustannie Bożego Ducha, aby nam
w tym pomagał.

bp Andrzej Czaja



Prządek nabożeństw
08.05.2022 – 16.05.2022

niedziela 8 maja 2022 – IV Wielkanocna – D  P
08:00 W intencji Parafian.
10:00 Uroczystość I Komunii św.
14:00 Nabożeństwo majowe – Jubileuszowa Droga Światła.
poniedziałek 9 maja 2022 – ŚW. STANISŁAWA
18:00 ..........................................................................................................
wtorek 10 maja 2022 – Dzień powszedni
18:00 ..........................................................................................................
środa 11 maja 2022 – Dzień powszedni
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z

prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ryszarda Filip z
okazji urodzin.

czwartek 12 maja 2022 – Dzień powszedni
18:00 (szkolna) Za zm. brata Damiana Niedballa.
piątek 13 maja 2022 – Najśw. Maryi Panny z Fatimy
18:00 .................................................................... Nabożeństwo fatimskie
sobota 14 maja 2022 – Ś . M , A
18:00 Za zm. rodziców Jerzego i Małgorzatę Wałach, Annę Wychowa-

niec, dziadków, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
niedziela 15 maja 2022 – V Wielkanocna
07:00 ..........................................................................................................
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. rodziców Ferdynanda i Helenę Krybus, bra-

ta Bronisława, dziadków z obu stron, sąsiadów Alojzego Panek,
Piotra Luda, Emmę i Eryka Plisz, zm. z pokrewieństwa Krybus-
Żyła i dusze w czyśćcu cierpiące.

11:00 Rocznica I Komunii św.
14:00 Nabożeństwo majowe – Jubileuszowa Droga Światła.
poniedziałek 16 maja 2022 – Ś . A  B
18:00 Za zm. rodziców Hildegardę i Alfreda Cienskowski, Gerdę i Ru-

dolfa Mokrosz, ich rodzeństwo, zm. dziadków Filip, Jurecki, Mo-
krosz, Malcharczyk, zm. z pokrewieństwa Jendrzejczyk, zm. ka-
płanów i dusze w czyśćcu cierpiące.



Informacje duszpasterskie
08.05.2021 – 15.05.2022

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na re-
mont katedry opolskiej. W przyszłą niedzielę kolekta na bieżące po-
trzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w koście-

le, przelewającym na konto parafialne i przez mikropłatności na stronie inter-
netowej naszej parafii.
Zapraszam na codzienne nabożeństwa majowe.
W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna i spotkanie formacyjne dla
uczniów VI kl. SP.

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna w poniedziałek, wto-
rek, piątek i sobotę przez pół godziny po Mszy św.

Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że 22 kwietnia Oj-
ciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Pawła Stobrawy z
pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Biskup

Paweł przeszedł tym samym na zasłużoną emeryturę. Od tej pory nasza diece-
zja ma tylko jednego biskupa pomocniczego: Rudolfa Pierskałę.

Opiekunowie Raciborskiej Drogi św. Jakuba zapraszają na przejście
odcinkiem szlaku raciborskiego: Kietrz - Nasiedle na dystansie 14
km, które odbędzie się w sobotę, 14 maja. Rozpoczęcie przy kościele

św. Tomasza Apostoła w Kietrzu o godzinie 9.00. Około godz. 14.30 planowa-
ne  jest  dojście  do  Nasiedla  i  Msza  św.  w  kościele  stacyjnym  św.  Jakuba  z
możliwością uzyskania odpustu w Roku Świętym Jakubowym. Intencją tego-
rocznego przejścia jest modlitwa o pokój. Bliższe informacje i zapisy u Barba-
ry Wochnik, numery telefonu podane są na plakacie.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przystroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły  piątek 
prosimy następne rodziny z kolejki.

W  piątek,  po  Mszy  św. nabożeństwo fatimskie, na którym dzieci
pierwszokomunijne wraz z rodzicami podziękują za łaskę pierwszej
Komunii św. i oddają się pod opiekę Maryi. W związku z tym do nie-

sienia figury Matki Bożej Fatimskiej w czasie procesji proszę rodziców dzieci
pierwszokomunijnych.
W sobotę o godz. 20:00 w klasztorze Annuntiata kolejne dekanalne czuwanie
dla młodzieży.
Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych oraz sponsorowi dziękuję w imieniu
nas wszystkich za podarowanie nowych obrusów do naszego kościoła.

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


