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Miłować nieprzyjaciół
Wyobraźmy sobie, że oto dziś staje pośród nas ktoś cieszący się

dużym autorytetem społeczno–moralnym i ogłasza swój program
ideowy: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, któ-
rzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają i
módlcie się za tych, którzy was oczerniają”. Gdyby nawet przemil-
czał, że chodzi jeszcze o nadstawianie drugiego policzka, udziela-
nie pożyczki bez naliczania procentu i rezygnację z dochodzenia swoich praw, ilu
ludzi poszłoby za tym człowiekiem? Ilu ludzi potraktowałoby to przesłanie z całą
powagą? Czy znaleźliby się tacy, którzy dla poparcia tego programu oddaliby swój
głos? Nie jest to zwykłe gdybanie ani problem czysto teoretyczny. Bo gdyby tacy lu-
dzie się nie znaleźli, to by oznaczało, że po blisko dwóch tysiącach lat nie ma już
pośród nas prawdziwych chrześcijan.

Dość często spotykamy się z wyznaniem: „Jestem chrześcijaninem, ale tylko do
momentu, w którym nakłania się mnie do miłości nieprzyjaciół”. Ci, którzy tak
twierdzą, nie zdają sobie sprawy, że tam, gdzie w ich mniemaniu chrześcijaństwo się
kończy, tam się ono właściwie dopiero zaczyna. To właśnie przykazanie miłości nie-
przyjaciół i wezwanie do zaniechania zemsty stanowi najbardziej charakterystyczną
dla nauki Chrystusa zasadę etyczną, odróżniającą w sposób najbardziej wyrazisty
chrześcijaństwo od innych religii i systemów etycznych. Czy ten najbardziej orygi-
nalny element nauki Jezusa nie pozostaje wciąż intrygującą, ale w zasadzie nie zrea-
lizowaną sugestią?

Trudności z zaakceptowaniem tego przykazania wynikają z błędnego rozumienia
istoty miłości. Rozumie się ją zwykle jako wysublimowane uczucie sympatii do dru-
giego człowieka, połączone z pragnieniem trwania w jego bliskości. Istota miłości
nie leży jednak w uczuciach, lecz w pragnieniu i urzeczywistnianiu dobra drugiej
osoby. W praktyce może to oznaczać danie szansy nawrócenia, podjęcie działań pro-
wokujących do poprawy lub jak by to powiedział Norwid – podniesienie nieprzyja-
ciół „do godności znośnych sąsiadów”. Dając nam przykazanie miłości nieprzyjaciół
Chrystus nie wymaga od nas, byśmy tych nieprzyjaciół lubili i czuli do nich sympa-
tię. Chrystus nie każe nam ich lubić, lecz miłować, to znaczy pragnąć ich dobra i
starać się to dobro urzeczywistniać.



Czy można uwolnić się od winy?
Refleksja przed Wielkim Postem

Czyżby było aż tak źle? Czyż wina nie jest jedynie czymś, czym ludzie zadręczą
samych siebie i innych? Wina jest jednoznacznie negatywnym pojęciem. Wina - wi-
dziana jedynie jako prawnicza i teologiczna kategoria – uchodzi często za pozostałość
przeżytego już światopoglądu.

Pytania o winę przesłaniają dziś poszukiwania przyczyn podejmowanych decyzji i
działań. Jesteśmy przyzwyczajeni pytać raczej o to, co spowodowało dane procesy,
kryzysy czy konflikty, niż kto ponosi odpowiedzialność za jakieś wydarzenie czy jakiś
stan. Ten sposób myślenia wzmacnia psychologiczne i terapeutyczne „powszechne wy-
kształcenie", w którym wszyscy uczestniczymy, a które faworyzuje tezę, że historia ży-
cia każdego człowieka może dostarczyć informacji, które pozwalają zrozumieć i wytłu-
maczyć jego decyzje i działania. Trzeba tylko mieć wolę gruntownego, poważnego i
szczegółowego prześledzenia jednostkowej biografii. Ta gotowość do psychologiczne-
go badania i interpretowania wydarzeń biograficznych prowadzi do raczej zaskakujące-
go wniosku: nic nie wydaje się jednoznacznie słuszne lub fałszywe. Wszystko wydaje
się ma swoje racje, powody, przyczyny, które znajdują się poza sferą decyzyjnych
możliwości człowieka. Jeśli zatem chcemy osądzić czyjejś decyzje i postępowanie,
musimy wpierw dociekliwie pytać o doświadczenia, ważne przeżycia itp., co pozwoli
nam je zrozumieć, zanim wydamy o nich jednoznaczny sąd, a zrozumienie to wydaje
się jedynie kwestią intensywności poszukiwań.

Pytanie o winę stało się dla wielu tym samym zbyteczne. Każde bowiem przestęp-
stwo, wszystko, co budzi wstręt, każda zdrada i wszelki egoizm mają, według tego po-
glądu, swoje racje i przyczyny i jako takie są „do wytłumaczenia”. Zawsze, gdy tylko
szuka się dostatecznie głęboko i uczciwie, znajduje się przyczyny tłumaczące określo-
ne postępowanie w wychowaniu, w silnym wpływie środowiska, w zranieniach duszy i
ciała.

Nie ulega wątpliwości, że poszukiwanie takich mniej lub bardziej ukrytych przy-
czyn wyjaśnia wiele, ale nie zdejmuje z nas całkowicie odpowiedzialności. Jeśli szu-
kam orientacji dla mojego życia, muszę też sobie postawić pytanie: Czy wolno mi to
czy tamto zrobić? Czy wolno mi tak postąpić – przed moim sumieniem i Bogiem? To,
co mogę sobie wytłumaczyć, nie zawsze jest też słuszne czy usprawiedliwione – różni-
ca, na którą nie zawsze zwraca
się uwagę...

A prawda jest taka, że tylko
to,  co  uznam  za  winę,  mogę
sam sobie albo innym wyba-
czyć.  I  tylko  wtedy,  gdy  wina
zostaje mi wybaczona, mogę się
od niej rzeczywiście uwolnić.
Jeśli uda się nam pogłębić świa-
domość pokuty, to i liturgiczne
jej formy, włącznie ze spowie-
dzią, znajdą zrozumienie i swo-
je miejsce w życiu człowieka.



Porządek nabożeństw
24.02.2019 – 05.03.2019

niedziela 24 lutego 2019 – VII Zwykła
08:00 Za zm. Józefa i Elfrydę Wycisk, syna Józefa, Annę i Alfonsa Przybyła,

Anielę i Henryka Rzytki, Maksymiliana Mika, Annę i Bernarda Janosz 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 Łakomiec,
Irenę i Joachima Schiwy, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 28 lutego 2019 – Dzień powszedni
17:00 (szkolna) Za zm. rodziców Anielę i Emanuela Burdzik, Huberta i Annę

Burdzik, Norberta Noga, Antoniego Jaskola, dziadków Blana, Burdzik i
zm. z rodzin Foltys-Burdzik.

piątek 1 marca 2019 – Dzień powszedni
06:30 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. nabo-

żeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.
17:00 Za zm. Edytę i Maksymiliana Burda, dzieci Józefa i Renatę, zięcia Adama

Frączek, Gertrudę Halamoda i zm. z pokrewieństwa Burda-Halamoda.
sobota 2 marca 2019 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. nabożeństwo

do Niepokalanego Serca Maryi.
13:00 Chrzest: Dawid Jakub Szpak.
17:00 Za zm. Adelę Czogała w 1. rocznicę śmierci.
niedziela 3 marca 2019- VIII Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. ks. Józefa Gacka w dniu urodzin, zm. męża Karola

Metzner, syna Henryka, rodziców Emilię i Bonifacego Gacka, Bertę i
Maksymiliana Metzner i za zm. z pokrewieństwa.

10:30 Za zm. ks. Roberta Wałach, Stanisława i Marię Łużyna, Zuzannę Wałach,
Edwarda, Mariana i Gabrielę Łyko, Franciszka i Bertę Kaleta.

poniedziałek 4 marca 2019 – Dzień powszedni
06:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji urodzin.
wtorek 5 marca 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę i Jana Gawlik, brata Hen-

ryka Gawlik, Henryka Helmich i za zm. z pokrewieństwa Gawlik-Ksol-
Rozga-Niedziela, zm. Urszulę i Józefa Grzesik i Różę Pawlik.

14:00 Nieszpory niedzielne.



Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na Semina-
rium Duchowne i diecezjalne instytucje. W ubiegłą niedzielę na opał zebrali-
śmy 2 702,87 PLN oraz 5€. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Siostry Kamilianki, które w ubiegłą niedzielę gościły w naszej para-
fii serdecznie dziękują za ciepłe przyjęcie i proszą o pamięć w modli-
twie o ich zgromadzeniu i dziełach miłosierdzia, które prowadzi.

W piątek uległ poważnej awarii piec ogrzewania w kościele. W związ-
ku z tym musimy niestety wcześniej zakończyć sezon grzewczy.

Od wtorku do czwartku będę na krótkim urlopie. W związku z tym nie bę-
dzie w tym tygodniu Mszy św. we wtorek i środę.
W Wielkim Poście odbędzie się kolejna seria spotkań formacyjnych Bractwa
św. Józefa, na którą zapraszają duszpasterze tej wspólnoty wraz z księżmi
proboszczami poszczególnych parafii. Dla rejonu Racibórz spotkanie odbę-
dzie się 28 marca (czwartek) o godz. 18.00 w parafii Krzyża Świętego w Ra-
ciborzu-Studziennej. Na trwające ok. 2,5 godziny spotkanie składać się będą:
Msza święta sprawowana w intencji żyjących i zmarłych braci, jak również o
nowe powołania do wspólnoty, konferencja formacyjna, nabożeństwo Drogi
Krzyżowej lub Adoracja Najświętszego Sakramentu z jedną częścią Gorzkich
Żali oraz krótkie spotkanie braterskie.

Zachęcam do odwiedzania naszej internetowej strony parafialnej pod adre-
sem: www.parafia.lubowice.eu.

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna tylko w ponie-
działek i piątek pół godziny po Mszy św.

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 (01.03. 2019, godz. 17:45) Przibylla, Janusz, Ja-
nusz, Filipczyk, Porwal i Urbisz, a w piątek za 2 tygodnie (08.03. 2019, godz.
17:45) Mokrosz, Cienskowska, Korus, Korus, Matusz i Matusz.

W piątek od godz. 09:00 odwiedziny chorych.  Zapisy  jak  zwykle  w
zakrystii albo kancelarii parafialnej.

Dzisiaj kończą się ferie zimowe – wszystkim uczniom, nauczycielom i pra-
cownikom szkół życzymy owocnego i dobrego drugiego półrocza nauki. W
czwartek wraca Msza św. szkolna a w przyszłą niedzielę zapraszam na nie-
dzielne nieszpory. Powraca również po feriach codzienny dyżur spowiedni-
ka w konfesjonale w kościele farnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny na rynku w Raciborzu. Okazja do spowiedzi od poniedziałku do piątku
w godzinach 15:15-17:15.

Informacje duszpasterskie
24.02.2019 – 03.03.2019


