
Dobrzy pasterze

 Wobec mnóstwa zajadłych wrogów odwaga
jest głupotą, o czym poucza dawna sentencja ła-
cińska: „Nec Hercules contra plures” i doświad-
czenie dnia codziennego, i mądrość tych wszyst-
kich,  którzy  w  swej  naiwności  zdecydowali  się
płynąć pod prąd czy przeciwstawić jawnej prze-
mocy, rażącej niesprawiedliwości, bezkarnej bez-
czelności.
 Jaki jest sens w przeciwstawianiu się masom?
Cóż pomoże  protest,  skoro  i  tak  decyzje  już za-
padły „na górze”? Cóż da obstawanie przy swo-
im zdaniu, jeśli w odpowiedzi otrzymuje się tylko cięgi? Cóż pomoże
twierdzenie, że tak dalej być nie może, skoro wszyscy widzą jak bardzo
jest źle, ale nikt nie chce nawet palcem kiwnąć, by cokolwiek zmienić?
 Mimo to jest wielu, którzy mimo wszystko decydują się przeciwsta-
wić tłumom, protestować, obstawać przy swoim, mówić, że tak dalej
być nie może – jest wielu takich wśród nas i  wszędzie na świecie. Ro-
botnicy, którzy wychodząca ulice, by upomnieć się o lepsze warunki
pracy. Chrześcijanie, którzy nie milczą, gdy zagrożona jest godność lu-
dzi  w podeszłym wieku.  Sąsiedzi,  którzy nie chcą się pogodzić z  opa-
nowaniem  ulic  przez  bandy  agresywnych  wyrostków.  Katecheci  i  bi-
skupi w Gwatemali, Nepalu i Burundi, których zmusza się do mil-
czenia, ponieważ nie mogą się pogodzić z bezprawiem panoszącym się
w ich krajach. Podobnie jak Jezus są oni „dobrymi pasterzami”, którzy
czują się odpowiedzialni za to, co zostało im powierzone. Nie zawsze
taka postawa wymaga ofiary życia. Ale zawsze odwagi...
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Świeckich i duchownych o chrześcijan pytając
[…] Język koduje historię i utrwala jej wpływy. Świeccy, jak

widać, są od świata, a duchowni od ducha, choć zdaniami na te-
mat wspólnej im godności chrześcijańskiej zadrukowano wiele ton
papieru. Św. Paweł zdziwiłby się niemało, gdyby usłyszał, jak po
20 wiekach zwać się będą między sobą bracia, których pierwszą
generację formował jako zrywających z zasadami świata i
„napojonych jednym Duchem” (1 Kor 12,13). I kto wie, czy słuchał-
by dziś cierpliwie wyjaśnień, że „świecki” brzmi wprawdzie dwu-
znacznie, ale dumnie. Gdyby zaś, ochłonąwszy nieco, chciał dowie-
dzieć się, kto zacz, usłyszałby, oficjalnie a miarodajnie, że świecki, to nie duchowny. Nie ksiądz i
nie  zakonnik.  A  gdyby  mu  jeszcze  dopowiedziano  z  boku,  iż zdarzają się wielce  uduchowieni
świeccy i bywają wyraźnie zeświecczeni duchowni, dziwiłby się pewnie, czemu nie trzymamy się
bardziej jednoznacznych określeń.

Kapłan i laik

Dwuznaczność towarzyszy też równoległej parze pojęć: laik i kapłan. Laik to ktoś nienależą-
cy do duchowieństwa, świecki członek Kościoła. Potocznie zaś jest to człek niekompetentny w da-
nej dziedzinie, dyletant. Laik sąsiaduje etymologicznie nie tylko z laikatem, ale i laicyzacją, tak
jak świecki ze świeckością. Polskie zestawienie: ksiądz i wierni też zgrzyta, bo po pierwsze —
ksiądz jest etymologicznie spokrewniony z... księciem, a po drugie — on też jest wiernym (a przy-
najmniej powinien, bo bez wierności cóż po nim?).

Naprzeciw siebie stają jednak także dwa pojęcia kapłaństwa: hierarchiczne, zwane dziś słu-
żebnym (gorzej, jeśli za nazwą nie nadąża takaż świadomość), oraz ukazane w biblijnym blasku
przez Vaticanum II — powszechne, wspólne wszystkim członkom Kościoła. Odkryto bowiem po-
nownie zatartą przez wieki prawdę, iż „wszystko, co powiedziano o Ludzie Bożym, stosuje się na
równi do świeckich, zakonników i kleru”, gdy „wspólna jest godność członków, wynikająca z ich
odrodzenia się w Chrystusie” (Lumen gentium, 30, 32). Oznacza to w sumie kopernikański prze-
wrót w eklezjologii, a raczej powrót wszystkiego na własne miejsce. Najpierw jest podstawowa
równość obdarowanych nowym życiem, potem dopiero podział zadań w społeczności wezwanych.
Większą rangę ma znalezienie się we wspólnym domu Boga niż zajmowane tam miejsce. Taki
jest główny warunek autentycznego i wzajemnego poszanowania szczegółowych powołań. Inaczej
pozostaną one dla siebie stronami, które zamiast współdziałania, żywić się będą wzajemnymi
roszczeniami, stereotypami, rozczarowaniem.

Prawda o podstawowej równości ochrzczonych może przekształcać wewnątrzkościelne rela-
cje. Tymczasem nawet mówienie o świeckich staje się często tylko innym sposobem przypomina-
nia o duchownych, którymi ci pierwsi nie są. Jakby ciągle najważniejsze były ich wzajemne różni-
ce. Kapłaństwo całego Ludu Bożego, fundament godności każdego z należących doń i klucz do ta-
jemnicy Kościoła, w 30 lat po Soborze nie należy do prawd nazbyt eksploatowanych w nauczaniu.
A do wyczerpania mnóstwa konsekwencji tego konstytutywnego dla chrześcijaństwa i czysto po-
zytywnego w treści określenia ciągle jest przecież daleko. Powiedzenie: „wszyscy ochrzczeni są
kapłanami”, zabrzmi jeszcze dziś w niejednych uszach prawie jak wezwanie do puczu czy wyraz
chęci nadania Kościołowi bezhierarchicznych form ustrojowych.

Czemu chętniej używa się terminów różnicujących niż współokreślających? Czyżby wyni-
kało to z obawy, że mówienie o kapłaństwie wspólnym obniży rangę kapłaństwa specjalnego? By-
łażby to zatem jakaś analogia do próby utrzymania prestiżu kadry kosztem prerogatyw ogółu? A
może dzieje się tak jedynie wskutek wielowiekowego przyzwyczajenia i praktycznej użyteczności
klarownych określeń, niewymagających uściślających przymiotników? Sprawa ma zbyt doniosłe
skutki, by dała się sprowadzić do pragmatyczno-językowych problemików.[…]

ks. Jan Kracik, Święty Kościół grzesznych ludzi, Petrus 2011 (fragment)



Porządek nabożeństw
22.04.2018 – 29.04.2018

niedziela 22 kwietnia 2018 – IV WIELKANOCNA – DOBREGO PASTERZA
08:00 Za zm. rodziców Katarzynę i Stanisława Haba, 3 córki, Grażynę Haba, Al-

binę i Teofila Depta, 2 córki, 3 synów, synowe, zięciów i zm. z pokrewień-
stwa.

10:30 Za zm. rodziców Franciszka i Helenę Szczuka, syna Eugeniusza, rodziców
Albertynę i Emanuela Krettek, syna Jerzego, żonę Hildegardę, córkę Marię
Przybyła, pokrewieństwo Szczuka-Krettek i za zm. kapłanów.

poniedziałek 23 kwietnia 2018 – ŚW. WOJCIECHA, BPA I MĘCZENNIKA
07:00 Za zm. Irmgardę Benek, syna Romana, brata Józefa, rodziców z obu stron,

Jadwigę i Wilhelma Benek, Gertrudę i Pawła Bugdol, Łucję i Wiktora Ku-
rek, Agatę Kretek, siostry, braci, rodziców i zm. z pokrewieństwa Benek,
Bugdol, Kretek i Kurek.

wtorek 24 kwietnia 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jerzego Koska, rodziców Antoniego i Bronisławę, brata Reinholda,

Jerzego Degner, dziadków, Franciszka Badurczyk, 2 żony, 2 synów, zięcia
Alfreda, Annę Krybus, Zbigniewa Łakomiec, pokrewieństwo Koska-
Badurczyk-Urbisz.

środa 25 kwietnia 2018 – Ś . M , E
18:00 Procesja św. Marka i Msza św. za zm. Marię Kiszka od rodziny Serzisko

zamiast wieńca.
czwartek 26 kwietnia 2018 – Dzień powszedni

18:00 Za zm. Jadwigę i Ignacego Komor, rodziców, braci, siostry, Augustynę Ka-
rola Kretek, córkę, zięciów, Jana Mucha, pokrewieństwo, zm. kapłanów i
dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 27 kwietnia 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Pawła, Franciszka i Elżbietę Mika, Alojzego Szczuka, Gertrudę i

Alojzego Kasek, syna Herberta i za zm. z pokrewieństwa oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.

sobota 28 kwietnia 2018 – Dzień powszedni
15:00 Chrzest: Karol Aleksander Sługa
18:00 Za zm. Hildegardę Wochnik w 1. rocznicę śmierci.

niedziela 29 kwietnia 2018 – V WIELKANOCNA
08:00 Za zm. Józefa Wycisk, rodziców Elfrydę i Józefa, Annę i Alfonsa Przyby-

ła, Maksymiliana Mika, Anielę i Henryka Rzytki, Annę Janosz i pokre-
wieństwo Wycisk-Przybyła.

10:30 Za zm. Józefa Halamoda, Annę i Emila Halamoda, zm. dziadków, pokre-
wieństwo Halamoda-Pytlik i dusze w czyśćcu cierpiące.



Informacje duszpasterskie
22.04.2018 – 29.04.2018

Dzisiaj zbiórka kwartalna za I kw. 2018 r. W przyszłą niedzielę kolekta na
potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.

We wtorek o godz. 18:45 próba scholi. Zapraszam nie tylko już śpiewa-
jących, ale i tych, którzy chcieli by dołączyć.

W czwartek po Mszy św. szkolnej spotkanie formacyjne dla uczniów III. kl.
Gimnazjum, przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Próby przed uroczystością pierwszej Komunii św. odbędą się w na-
stępujących terminach: 07.05.2018r. godz. 15.30 i 09.05.2018r. godz.
15.30 (generalna). Obecność obowiązkowa!

Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po Mszach św.
Próby przed uroczystością bierzmowania w kościele św. Mikołaja w Raci-
borzu odbędą się w następujących terminach: 09.05.2018, godz. 18:30;
10.05.2018, godz. 18:30 i 11.05.2018 godz. 18:30. Uroczystość bierzmowania
odbędzie się w sobotę, 12.05.2018 o godz. 15:00. Obecność obowiązkowa!
Należy zabrać ze sobą modlitewnik „Droga do Nieba” i czerwoną książeczkę
„Sakrament Bierzmowania”.

Biskup Opolski serdecznie zaprasza rodziny całej diecezji do
udziału w 7. Diecezjalnym Święcie Rodziny, które odbędzie się
we wtorek 1. maja w Jemielnicy. Jest ono od kilku lat okazją do
wspólnej modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami naszej diecezji
oraz do promocji Bractwa św. Józefa, które przyjmie w tym dniu

nowych członków. Centralnym punktem Święta będzie Eucharystia sprawowa-
na o godz. 11:00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy, poprze-
dzona procesją z kościoła Wszystkich Świętych. O godz. 14:30 odprawione
zostanie nabożeństwo majowe i do św. Józefa, a o 17:30 wokół jemielnickiego
stawu odbędzie się tradycyjny «Bieg po dyszkę dla Rodziny». Święto będzie
połączone z 8. Jarmarkiem Cysterskim, który oferuje rokrocznie bogatą gastro-
nomię i liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zebranie Członków Łubowickiego Towarzystwa Eichendorffa odbę-
dzie się 27.04.2018 o godzinie 15:00, a nie jak podano wcześniej o
14:00.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali nasz kościół w ubiegły piątek. W przyszły piątek (27.04.2018, godz.
18:45) Czisz Zofia, Waligórski Krystyna, Bulak Bożena, Krettek Grażyna,
Matusz Justyna i Bozigursky Irena, a w piątek za 2 tygodnie (04.05.2018,
godz. 18:45) Kampik Rozwita, Lepiorz Sabina, Saiczek Agnieszka, Badur-
czyk Małgorzata, Karpińska Anna i Krettek Izabela.


