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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Jedno z największych napięć, jakie występują w Biblii – to
napięcie między przekleństwem a błogosławieństwem. Błogo-
sławieństwo jest tajemnicą wybrania, podczas gdy przekleń-
stwo – to misterium odrzucenia. Chrystus jednak „wykupił nas
z przekleństwa Prawa” (Ga 3,13), a przekazał we władanie bło-
gosławieństwa i Ducha Świętego.

Pokonane przez Chrystusa przekleństwo pozostaje mimo to bolesną rzeczywisto-
ścią. Atak przekleństwa następuje tam, gdzie rodzi się dobro. Zadaje nieraz straszne
rany, może nawet zabić – ale  nie  na  wieki.  Dlatego  „jeżeli  tylko  w  tym  życiu  w
Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni polito-
wania”. Dopiero w świetle tajemnicy Zmartwychwstania „ucieszyło się moje serce i
rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei” (por. Dz
2,26).

Bóg chce ratować każdego człowieka. W każdym pokłada nadzieję, bo przecież
miłość „we wszystkim pokłada nadzieję” (1 Kor 13,7). Dla Boga nikt nie jest prze-
grany. Bóg, który nam wszystko przebaczył w swoim Synu, uczy nas, jak należy
zwyciężać przekleństwo przebaczeniem i miłością. Chrześcijanin nie może już wię-
cej złorzeczyć, lecz na wzór Jezusa błogosławić tym, którzy go oczerniają. Cóż za
nagrodę mieć będziecie, jeśli „miłujecie tych, którzy was miłują”? (por. Mt 5,46).
Ewangelia wprowadza nas na szczyty świętości właśnie dzięki miłości nieprzyjaciół.
Błogosławcie, a nie złorzeczcie”. Pokładajcie we wszystkim nadzieję. Szukajcie we
wszystkim Światła.

Aby nie zwątpić w Światło, człowiek potrzebuje wychowania duszy. Lepszej lek-
cji niż w Kazaniu na Górze nie znajdzie. Nie możemy jednak patrzeć na życie przez
pryzmat nieszczęścia. Wówczas stajemy się pesymistami, malkontentami. Szukamy
wokoło winnych. Czasem mamy nawet pretensje do samego Boga. I czasem od Nie-
go odchodzimy. A mogę spojrzeć inaczej na swoje nieszczęście: przez pryzmat bło-
gosławieństw. Mogę odkryć, że moja nędza i mój ból przyciąga wzrok miłosiernego
Boga. W moim cierpieniu jest dla mnie szansa: błogosławieństwo Boga.



OPOWIADANIE
Łza pustyni

W Marrakeszu pewien misjonarz zauważył leżącego człowieka, który gła-
skał ręką piasek, a ucho przykładał do ziemi. Misjonarz zainteresowany
tym dziwnym zachowaniem, zapytał:

- Co pan robi?
- Towarzyszę pustyni i łączę się z nią w jej samotności i płaczu
- Nie wiedziałem, że pustynia płacze.
- Płacze każdego dnia. Ma wielkie pragnienie – chciałaby być pożytecz-

na dla człowieka i zamieniać się w ogromny ogród, w którym byłoby upra-
wiane zboże, rosłyby kwiaty oraz pasałyby się owce.

- Mam do pana prośbę. Proszę powiedzieć pustyni, że rolę, która została
jej powierzona, wypełnia bardzo dobrze. Jej otwarta przestrzeń pozwala mi
zrozumieć, jak mali jesteśmy przed Bogiem. Kiedy patrzę na jej piasek,
wyobrażam sobie miliony ludzi, którzy zostali stworzeni jako równi sobie,
i myślę, że nie zawsze świat traktuje ich w sposób jednakowy. Wzniesienia
pustynne pomagają mi medytować. Kiedy widzę wschodzące na horyzon-
cie słońce, moja dusza wypełnia się radością, a ja czuję się bliżej Boga.

Następnego ranka misjonarz ponownie spotkał mężczyznę w tym sa-
mym miejscu i w tej samej pozycji.

- Czy przekazał pan pustyni wszystko to, co wczoraj jej przekazałem?
Człowiek przytaknął głową.

- I nadal płacze?
- Tak. Teraz płacze, ponieważ tysiące lat żyła w przekonaniu, że jest cał-

kowicie bezużyteczna, i cały ten czas zmarnowała na przeklinaniu Boga i
swojego losu.

- Niech więc pan jej powie, że również człowiek często sądzi, że jest
bezużyteczny. Rzadko odkrywa sens swojego przeznaczenia i myśli, że
Bóg był wobec niego niesprawiedliwy.

- Nie wiem, czy pustynię przekonają te argumenty – powiedział czło-
wiek

- Doszliśmy do chwili, aby zrobić to, co czynię wtedy, kiedy mam wra-
żenie, że ludzie stracili już nadzieję. Pomódlmy się.
Uklękli i obaj się pomodlili.

Następnego dnia, kiedy misjonarz odbywał poranny spacer, w miejscu,
w którym wcześniej spotykał owego człowieka wytrysnęło źródło. W ko-
lejnych miesiącach stawało się coraz większe i mieszkańcy okolicy wybu-
dowali wokół niego studnię.

Beduini nazwali tę studnię Łzą Pustyni. Mówią, że wszyscy, którzy piją
z niej wodę, potrafią zamienić swoje cierpienie w powód do radości.



Porządek nabożeństw
17.02.2019 – 25.02.2019

niedziela 17 lutego 2019 – VI Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Jadwigę i Antoniego Pohl, syna, synową, Marię

i Józefa Jaskulla, córkę, syna, synową, zm. rodziców i rodzeństwo z 4
stron, zm. z pokrewieństwa, Reinholda Paszek, dusze w czyśćcu cier-
piące, zm. kapłanów i siostry zakonne.

10:30 Za zm. Franciszkę i Joachima Skornia, Annę i Dominika Pytlik, rodzi-
ców, rodzeństwo, pokrewieństwo Skornia-Pytlik-Kremser  i  dusze  w
czyśćcu cierpiące.

poniedziałek 18 lutego 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Stanisława Knap w 30 dni po śmierci.
wtorek 19 lutego 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Zytę i Alfonsa Sowa, synów Ryszarda i Norberta, oj-

ca Alfonsa Niestatek, syna Rafała, córkę Weronikę i zm. z pokrewień-
stwa.

środa 20 lutego 2019 – Dzień powszedni
06:30 ……………………………………..…………………………………..
czwartek 21 lutego 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Aleksandra i Marię Lepszy, Emila i  Bronisławę Mika, siostrę

Matyldę i Flawiana, Agnieszkę Mika, Pawła i Marię Gali, siostrę za-
konną Korsynię i zm. z pokrewieństwa.

piątek 22 lutego 2019 – K  . P
17:00 Za zm. Marię Wochnik w 10. rocznicę śmierci.
sobota 23 lutego 2019 – Św. Polikarpa, biskupa i męczennika
17:00 Za zm. Hildegardę i Leonarda Wochnik, zm. Brunona Lamla, zm. Jó-

zefa Pater, zm. Heinza Mateja zm. z rodzin Wochnik-Mika-Lamla.
niedziela 24 lutego 2019 – VII Zwykła
08:00 Za zm. Józefa i Elfrydę Wycisk, syna Józefa, Annę i Alfonsa Przyby-

ła, Anielę i Henryka Rzytki, Maksymiliana Mika, Annę i Bernarda Ja-
nosz i pokrewieństwo Wycisk-Przybyła.

10:30 (dwujęzyczna) Msza św. z Sakramentem Chrztu św.: Michał Piotr
Jahn-Pustula i Wiktor Denis Depta.

poniedziałek 25 lutego 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. rodziców Wilhelma i Józefę Krybus, rodziców, i rodzeństwo z

obu stron, Annę i Joachima Rumpel, Helmuta Zbroja, Zbigniewa Ła-
komiec, Irenę i Joachima Schiwy, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu
cierpiące.



Dzisiaj kolekta na opał. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii.
Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.
W dzisiejszą niedzielę goszczą u nas Siostry ze Zgromadzenia Córek św.
Kamila (Kamilianki) z Opola, z programem powołaniowym. Po Mszach św.,
przed błogosławieństwem końcowym, będą miały krótkie wystąpienie.
Pod adresem www.parafia.lubowice.eu ruszyła nasza parafialna strona inter-
netowa. Można tam znaleźć informacje o naszej parafii, aktualności oraz ka-
lendarz intencji z możliwością zgłaszania swoich intencji na wolne terminy w
tym roku. Strona jest nadal w budowie i będzie sukcesywnie uzupełniana.
Dziękuję tym, którzy pomagają ją tworzyć – zwłaszcza tłumaczom na język
niemiecki (strona jest dwujęzyczna). Zapraszam również do współpracy oraz
wyrażania opinii i sugestii poprzez formularz kontaktowy na stronie.

Na czas ferii zimowych nie ma codziennego dyżuru kapłanów w
konfesjonale w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
na rynku w Raciborzu. Powróci po feriach.

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież klas 6, 7 i 8 szko-
ły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum, tj. przygotowujących się do sakra-
mentu bierzmowania na «Ładowarkę» – spotkanie weekendowe w dniach
15-17 marca 2019 r. na Górze św. Anny. Ładowarka odbędzie się po raz trze-
ci, a w zeszłorocznej edycji wzięło udział blisko 200 osób. Szczegółowe in-
formacje oraz zapisy na www.botafe.pl.

Kancelaria parafialna jest czynna jak zwykle: w dni powszednie pół
godziny po Mszach św.

W sobotnie poranki w naszym diecezjalnym Radiu Doxa audycja
„Rajskie smaki”, a w niej porady dietetyczne i wskazówki kulinarne,
przepisy kuchni regionalnej, ale też polskiej, zagranicznej, a nawet eg-
zotycznej! „Rajskie smaki” w soboty o 9.45 - zaprasza Marta Madaj.
Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 87,8 FM, a także na
www.doxa.fm. Dostępny jest też player na telefony komórkowe z sys-
temami iOS i Android (wystarczy wpisać hasło Doxa).

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień
Pański. W przyszły piątek (22.02.2019, godz. 17:45) Głombik, Pluta, Niesta-
tek, Piskała, Szpak i Weihser, a w piątek za 2 tygodnie (01.03. 2019, godz.
17:45) Przibylla, Janusz, Janusz, Filipczyk, Porwal i Urbisz.

Duszpasterstwo Misyjne Diecezji Opolskiej zaprasza na wiosenne spotkanie
misyjne 9 marca 2019 r. (sobota) do klasztoru Annuntiata.

Informacje duszpasterskie
17.02.2019 – 24.02.2019


