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K     J ?

Dzisiaj Jezus spogląda na każdego z nas i pyta nas – każdego z osobna:
„Za kogo ty Mnie uważasz? Jaką rolę powinienem odgrywać w twoim życiu:
główną, czy tylko nic nie znaczącą, drugoplanową?”

Obok nas nie ma Piotra. Odpowiedzi musi udzielić każdy z nas z osobna,
odpowiedzieć w swoim imieniu.

A Jezus mówi dalej, że ocalimy nasze życie, jeśli z Jego powodu je stra-
cimy. Znaczy to tyle, że im więcej w moim życiu będę pozostawiał miejsca
Jezusowi, tym bardziej moja osoba będzie schodziła na drugi plan. Ale jed-
nocześnie tym bardziej będę stawał się „wolny od samego siebie”, tym bar-
dziej będzie stawało się dla mnie jasne, co ze swoimi talentami mogę zrobić
w duchu Jezusa.

Jezus pyta nas codziennie, za kogo Go uważamy.
Jaka jest twoja odpowiedź?



XII Niedziela Zwykła
Kluczem do wydobycia zasadniczych treści zawartych w liturgii słowa Bo-

żego XII Niedzieli Zwykłej są słowa Psalmisty, zamieszczone w psalmie re-
sponsoryjnym: Twoja łaska cenniejsza od życia. O ile w minioną niedzielę mo-
wa była o trzech łaskach: łasce przebaczenia, łasce usprawiedliwienia i łasce
wspierającej nas, tak, że nasza wola i czyny poddane są Bożym przykazaniom,
o tyle tym razem mowa jest o łasce nowego życia, która oznacza niepojęty cud
udziału w życiu Jezusa – Mesjasza Bożego, stanowiący podstawę chrześcijań-
skiej tożsamości i egzystencji. Mówi o tym wyraźnie św. Paweł w Liście do
Galatów „Jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie; jesteście kimś jed-
nym w Chrystusie Jezusie”. Apostoł wyjaśnia nam, w jaki sposób stało się to
możliwe; co urzeczywistnia w nas ową „łaskę cenniejszą od życia”. Zostaliśmy
ochrzczeni w Chrystusie i przyoblekliśmy się w Chrystusa. Dlatego nie ma już
Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już
mężczyzny ani kobiety – wszyscy ochrzczeni kształtują zupełnie jednorazową
bytową jedność, jedno Ciało w Chrystusie Jezusie. W ten sposób należymy do
Chrystusa, a przez to jesteśmy potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą –
dziedzicami.

U podstaw całej tej wspaniałomyślności Bożego życia w nas przez udział w
Chrystusie jest Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, tzn. dzieło naszego od-
kupienia, które Jezus wyraźnie zapowiedział swoim uczniom. Po wyznaniu
Piotra, że widzą w Nim Mesjasza Bożego – Apostołowie usłyszeli od Pana:
„Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, ar-
cykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwych-
wstanie”. W ten sposób Jezus nie tylko rzucił światło na Izajaszową zapowiedź:
„Będą patrzeć na tego, którego przebili i boleć będą nad nim, jak się boleje nad
jedynakiem i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym”. Nade
wszystko odsłania nam, że u źródła naszego nowego życia w Nim jest Jego do-
browolny akt oddania przezeń życia nam, ludziom. Dzięki temu możemy stale
czerpać z Chrystusowego życia, żyć Jego życiem, to znaczy życiem Bożym.
Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Apostoł bardzo
wyraźnie nam to uświadamia: „Wszyscy dzięki wierze jesteście Synami Boży-
mi w Chrystusie Jezusie”, to znaczy dzięki otwarciu się na Jezusa. Chodzi jed-
nak nie tylko o uznawanie tego, że Jezus jest Mesjaszem Bożym. On sam nas
poucza „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co
dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje”. Wzywa nas do zaparcia się
siebie, rezygnacji z realizowania życia po swojemu i naśladowania Go. Co wię-
cej, wzywa do oddania Mu naszego życia, dając do zrozumienia, że „kto chce
zachować swoje życie starci je, a kto straci swe życie z Jego powodu, ten je za-
chowa”. Oddajmy więc życie Jezusowi, ofiarujmy Mu swoje życie, aby mogło
się w nas rozwijać Jego życie. Ponieważ jako Boże życie trwa na wieki i ozna-
cza dla nas możliwość wiecznego żywota.

bp Andrzej Czaja



Prządek nabożeństw
19.06.2022 – 27.06.2022

niedziela 19 czerwca 2022 – XII Zwykła
07:00 Za zm. rodziców Renatę i Alojzego Wyrobek, zm. Ryszarda Hałas i

pokrewieństwo Hałas-Wyrobek-Sochiera.
09:00 (dwujęzyczna) W intencji Parafian.
11:00 W intencji młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania, z po-

dziękowaniem za otrzymany sakrament, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej na
dalsze lata życia. Procesja Oktawy Bożego Ciała.

poniedziałek 20 czerwca 2022 – Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
18:00 Za zm. Jana Kurek w 30 dni po śmierci. Procesja Oktawy.
wtorek 21 czerwca 2022 – Najśw. Maryi Panny Opolskiej
18:00 Za zm. Erykę i Gerarda Krybus, brata Antoniego, rodziców Agatę i

Antoniego Krybus, Pawła Sługa, dwie żony, Łucję i Antoniego Zimny,
zm. z pokrewieństwa Zimny-Koberski-Czerny i dusze w czyśćcu cier-
piące. Procesja Oktawy.

środa 22 czerwca 2022 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Józefa Halamoda, rodziców Annę i Emila, dziadków z obu

stron, zm. z pokrewieństwa Halamoda-Pytlik, Konrada Kampik i du-
sze w czyśćcu cierpiące. Procesja Oktawy.

czwartek 23 czerwca 2022 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA
18:00 Za zm. Zofię Kasek w 30 dni po śmierci. Procesja Oktawy.
piątek 24 czerwca 2022 – NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
09:00 Zakończenie Roku Szkolnego.
18:00 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za kapłanów i o kapłanów.
sobota 25 czerwca 2022 – Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny
18:00 Za zm. Gertrudę i Jana Sobocik, Genowefę i Jana Nowak, synów z żo-

nami, Ludwika i Helenę Sobocik, pokrewieństwo Sobocik-Nowak-
Filip i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 26 czerwca 2022 – XIII Zwykła
08:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Pawła Kobza z okazji 50 rocz-
nicy urodzin.

10:30  Chrzest Laury Anny Domino, Niny Marii Kolodziej, Anny Łucji Ko-
łodziej i Kamila Łukasza Pilich.

poniedziałek 27 czerwca 2022 – Dzień powszedni
Nie ma Mszy św.



Informacje duszpasterskie
19.06.2021 – 26.06.2022

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na Wydział
Teologiczny w Opolu. W przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby para-
fii i II zbiórka kwartalna na remonty i inwestycje w naszej parafii. Serdeczne
„Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto para-
fialne i przez mikropłatności na stronie internetowej parafii.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i obchody uroczystości
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa: przygotowującym ołtarze i dy-

wany z kwiatów, służbie liturgicznej, pocztom sztandarowym, Panom niosą-
cym baldachim, dzieciom pierwszokomunijnym i rocznicowym, najmłod-
szym, sypiącym kwiaty i wszystkim uczestnikom. Zapraszam do licznego i
pobożnego udziału w procesjach Oktawy Bożego Ciała codziennie po Mszy
św. wieczornej.

Dzisiaj obchodzone są odpusty w parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa oraz w parafii św. Jana Chrzciciela w Raciborzu, dlatego nabo-
żeństwa popołudniowego nie będzie.

W czwartek zakończenie roku szkolnego i początek wakacji. Wszystkim
Uczniom, Nauczycielom i pracownikom naszych szkół życzę dobrego i bez-
piecznego wypoczynku.

Od przyszłej niedzieli również parafia przechodzi w wakacyjny tryb
funkcjonowania: nie będzie Mszy św. szkolnych i spotkań formacyj-
nych, zawieszone zostają również Msze św. dwujęzyczne oraz nabo-

żeństwa popołudniowe w niedziele. W związku z tym w niedziele będą tylko
dwie Msze św.: o godz. 08:00 oraz o 10:30. Nie będzie również wychodzić co
tydzień gazetka parafialna – w przyszłą niedzielę intencje na cały lipiec.
Kancelaria parafialna będzie czynna przez pół godziny po Mszy św.
16 lipca w klasztorze Anuntiata w Raciborzu w godzinach od 14:00 do 17:30
odbędą się warsztaty dla małżeństw pt. „Jak się z tobą kochać”. Zostaną po-
prowadzone przez panią Magdalenę Kleczyńską, doradcę psychologicznego
zajmująca się pomocą psychologiczną dla par w Poradni Życia Rodzinnego.
Organizator: Fundacja Nasze Dzieci Kornice przy współpracy z Dekanalnym
Duszpasterstwem Rodzin w Raciborzu.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przystroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek
(24.06.2022, godz. 18:45) prosimy następne rodziny z kolejki.

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


