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Widzieć prawdę

„Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we wła-
snym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę,
która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz?”.

Belka „wkomponowana” w czyjeś oko, czyni całkowicie niemożliwym widzenie
czegokolwiek. Nie chodzi tu tylko o widzenie jakichś małych, niepozornych i jeszcze
dobrze ukrytych rzeczy, ale także, a może przede wszystkim o rzeczy duże, wielkie.
Mając belkę w swoim własnym oku, jak można twierdzić, że się widzi coś więcej,
prócz tego, co się ma we własnym oku i co faktycznie przesłania cały świat? Jak moż-
na widzieć coś, co istnieje gdzieś dalej, skoro nawet dobrze nie widzi się tego, co się
ma bezpośrednio przy oku lub nawet w oku? W jaki sposób można zauważyć u kogoś
drzazgę, podczas, gdy belka mocno i niezachwianie tkwi w naszych oczach?

Nosząc we własnym oku belkę nie widzi się prawdy, bo nie można jej zobaczyć.
Nie dostrzegając drugiego człowieka, można jedynie „zobaczyć” swoje własne projek-
cje na jego temat, swoje własne myśli i oczekiwania względem jego osoby, osobiste są-
dy i przekonania, wszystko, ale nie to, jakim ten człowiek faktycznie jest, lub, idąc nie-
co dalej, jakim faktycznie jest Bóg, w którego wierzę. Belka przesłania mi nie tylko
obraz człowieka, ale też obraz Boga. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak tyl-
ko myśleć o Bogu. Ale On nie jest tylko wytworem myśli. Nie jest „przedmiotem
mentalnym”. Jest Rzeczywistością, jest Obecnością. Jest Kimś, Kto istnieje realnie.
Jest Tym, Którego chcę ujrzeć i widzieć.

Jeżeli nie zajmę się sobą w celu uporządkowania siebie, jeśli nie wyjmę belki ze
swojego własnego oka, to również nie wyjdę w czystości swoich intencji ku innym i
nie zajmę się nimi: ani człowiekiem ani Bogiem. Nie zobaczę ani człowieka, ani też
Boga w tym, co ich stanowi. Będąc z nimi mogę być nie ze względu na nich samych,
ale przez wzgląd na siebie i swoje własne niezaspokojone pragnienia i namiętności.

Znajomość siebie, akceptacja siebie, i co daj Boże, pełne miłości, szacunku i god-
ności traktowanie siebie, warunkuje i gwarantuje takie samo traktowanie innych. Świa-
domość własnych słabości, niemocy i ograniczoności, uświadamia, że również cała ta
przebogata gama rozmaitych cech istnieje i funkcjonuje nie tylko w nas samych, ale też
i w innych, w naszych bliźnich.



BŁEKITNE ANIOŁY Z ŁUBOWICKIEJ PARAFII

„Najlepsze miejsce jest tam, gdzie można
drugim wyświadczyć najwięcej dobra”

(Karol de Foucauld)

Takim miejscem, nie tylko fizycznym, ale stanowiącym pew-
ną przestrzeń naszego życia jest powstały na terenie naszej

parafii zespół Caritas. Zrzesza on 20 osób chcących bezinteresownie nieść
pomoc najbardziej potrzebującym: starszym, chorym, samotnym. Pierwsza
inicjatywa zespołu- „Świąteczna Paczka dla Seniora”, była podjęta przed
Bożym Narodzeniem. Obdarowano wtedy świątecznymi upominkami około
90 parafian powyżej 80 roku życia, jak również osoby chore i niepełno-
sprawne. Radość, wzruszenie i wdzięczność to emocje, które towarzyszyły
obdarowanym, a zespół Caritasu poczuł się zmotywowany do podejmowa-
nia kolejnych inicjatyw.

W lutym, z okazji Światowego Dnia Chorego, w Centrum Eichen-
dorffa , zorganizowano spotkanie z atrakcjami, na które przyszło około 30
osób. Był poczęstunek, drobne upominki, degustacja olejów smakowych,
mierzenie ciśnienia krwi. Ludzie starsi i chorzy wspólnie z księdzem Pro-
boszczem i paniami z Caritasu w biesiadnej, miłej atmosferze spędzili nie-
dzielne popołudnie.

Aby móc skutecznie pomagać, ważna jest informacja, kto i w jakiej for-
mie pomocy potrzebuje. I tu prośba do wszystkich parafian. Zespół Caritas
czeka na informacje o osobach potrzebujących wsparcia, a wtedy na miarę
swoich możliwości postara się zorganizować odpowiednią pomoc.

Pomysłów na pomaganie jest wiele, jednak aby móc działać skutecznie,
potrzebne jest też zaplecze finansowe. Do tej pory Caritas pozyskiwał pie-
niądze ze zbiórki do puszek oraz ze sprzedaży świec i opłatków. W najbliż-
szym czasie będą rozprowadzane, książeczki z drogą krzyżową, notesy,
ozdoby wielkanocne, itp.

 Aktualnie Zespół Caritas jest w trakcie przekształcania się w stowarzy-
szenie o nazwie „Błękitne Anioły”, co w przyszłości pozwoli pozyskiwać
fundusze z różnych źródeł  (np. odpis 1 % podatku KRS).

Dlaczego Anioły ? Bo Anioł to posłaniec. Idzie wszędzie tam, gdzie
jest potrzebny. Niesie dobro, pomoc, nadzieję. We wszystko co robi, wkłada
dużo serca nie oczekując niczego w zamian. I takie właśnie chcą być Anioły
z naszej parafii. B.W.



Porządek nabożeństw
03.03.2019 – 12.03.2019

niedziela 3 marca 2019 – VIII Zwykła – Adoracja Najśw. Sakramentu
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. ks. Józefa Gacka w dniu urodzin, zm. męża Karola Metz-

ner, 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, Edwar-
da, Mariana i Gabrielę Łyko, Franciszka i Bertę Kaleta. Rozpoczęcie adoracji.

16:00 Zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu.
poniedziałek 4 marca 2019 – Św. Kazimierza, królewicza – Adoracja Najśw. Sakramentu
06:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i

błogosławieństwo Boże z okazji urodzin. Po Mszy św. rozpoczęcie całodziennej
adoracji Najświętszego Sakramentu.

wtorek 5 marca 2019 – Dzień powszedni – Adoracja Najśw. Sakramentu

17:00 Zakończenie adoracji i Msza św.: Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę
i Jana Gawlik, brata Henryka Gawlik, Henryka Helmich i za zm. z pokrewieństwa
Gawlik-Ksol-Rozga-Niedziela, zm. Urszulę i Józefa Grzesik i Różę Pawlik.

Środa Popielcowa – 6 marca 2019
09:00 W intencji Uczniów i Nauczycieli naszych szkół (z posypaniem głów popiołem).
17:00 W intencji Parafian (z posypaniem głów popiołem).
czwartek po Popielcu – 7 marca 2019
09:00 Rekolekcje szkolne: Nauka, Sakrament Pokuty, Eucharystia. Zakończenie 11:30.

17:00 Za zm. Jana, Annę i Irmgardę Piechnik, Łucję i Gertrudę Forraiter, zm. Adelajdę
Baron, syna Damiana i pokrewieństwo Forreiter-Piechnik-Lazar  oraz  dusze  w
czyśćcu cierpiące.

piątek po Popielcu – 8 marca 2019
16:15 Droga krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
17:00 (szkolna) Za zm. Józefa Ficoń, rodziców Helenę i Alojzego, Jerzego i Amalię Fi-

coń, Edwarda Mrowiec, Józefa Kitel, zm. z pokrewieństwa Ficoń-Mrowiec-Kitel-
Piontek i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota po Popielcu – 9 marca 2019
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i

błogosławieństwo Boże dla Joachima Kuśka z okazji 85. rocznicy urodzin.
15:00 Rocznica urodzin Josepha von Eichendorffa.
niedziela 10 marca 2019 – I Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Elżbietę Reichel, męża Józefa, zm. syna Wilibalda, rodziców, rodzeństwo,

zm. Zofię Niedballa, męża Wiktora, córkę Ritę, synów Sinolda, Herberta, synową
Reginę, wnuków Ryszarda i Urszulę, rodziców, pokrewieństwo Reichel, Niedbal-
la, zm. kapłanów i siostry zakonne.

10:30 (dwujęzyczna) Za zm. Marię Kiszka w 1. rocznicę śmierci.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

17:00 Zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu.

08:00 Rozpoczęcie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

16:00 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.



Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przyszłą niedzie-
lę kolekta na potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj rozpoczyna się Adoracja Najświętszego Sakramentu przed Wielkim
Postem wg. następującego porządku: dzisiaj: po Mszy św. do godz. 12:00 ado-
racja w ciszy, 12:00-13:00 Grzegorzowice, 13:00-14:00 Łubowice, 14:00-15:00
Ligota Książęca, 15:00-16:00 Brzeźnica. Poniedziałek: Po Mszy św. do godz.

08:00 adoracja w ciszy, 08:00-10:00 Brzeźnica, 10:00-12:00 Ligota Książęca, 12:00-
14:00 Łubowice, 14:00-16:00 Grzegorzowice, 16:00-17:00 Dzieci i Młodzież. Wto-
rek: 08:00-10:00 Łubowice, 10:00-12:00 Grzegorzowice, 12:00-14:00 Brzeźnica,
14:00-16:00 Ligota Książęca, 16:00-17:00 Dzieci i Młodzież.

Środą Popielcową rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu, który ma nas
przygotować do obchodu misterium paschalnego. Obowiązuje w tym dniu
post ścisły (ilościowy i jakościowy), a przez cały Wielki Post przykazanie ko-
ścielne zobowiązuje wiernych do powstrzymania się od udziału w zabawach.

W czwartek przypada pierwszy czwartek miesiąca. O godz. 16:00 Godzina Święta w
intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z okazją do spowiedzi.

Biskup Opolski – nawiązując do przeżywanego po raz trzeci w Polsce w pią-
tek po Popielcu Dnia Modlitwy Wynagradzającej i Pokuty za nadużycia
duchownych wobec małoletnich i ponawiając prośbę o modlitewne wyna-
grodzenie Bogu za grzechy kapłanów i osób konsekrowanych zawartą w li-

ście pasterskim w ubiegłym roku – zaprasza wiernych do wspólnej z kapłanami modli-
twy i udziału w przebłagalnym nabożeństwie Drodze Krzyżowej, które odprawimy w
naszej parafii w najbliższy piątek 8 marca o godz. 16:15.
W piątek po Mszy św. szkolnej spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla
uczniów VI kl. Szkoły Podstawowej.

Zachęcam do odwiedzania naszej internetowej strony parafialnej pod adresem:
www.parafia.lubowice.eu. Można tam m.in. zamawiać intencje.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie oprócz piątku po Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali
nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień Pański. W przy-
szły piątek (08.03. 2019, godz. 17:45) Mokrosz, Cienskowska, Korus, Korus, Matusz i
Matusz, a w piątek za 2 tygodnie (15.03.2019, godz. 17:45) Zamkowy, Czisz, Wali-
górska, Bulak, Kaziur i Spach.

W przyszłą niedzielę na godz. 14:00 zapraszam wszystkich, zwłaszcza dzieci pierw-
szokomunijne i przygotowujących się do bierzmowania, na nabożeństwo Gorzkich
Żali z kazaniem pasyjnym.

Informacje duszpasterskie
03.03.2019 – 10.03.2019

poniedziałek 11 marca 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. matkę Łucję Paris w 4. rocznicę śmierci.
wtorek 12 marca 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Marię i Ignacego Ficoń, synów, córkę i pokrewieństwo Ficoń-Rzezonek

-Paris-Morcinek i dusze w czyśćcu cierpiące.


