
Nr 12(422)
24.03.2019
31.03.2019

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Eichendorffa 22, 47-411 Łubowice

tel.: +48 (32) 410 67 90
Konto: 94 1050 1344 1000 0090 3132 5609
e-mail: parafia@lubowice.pl, www.parafia.lubowice.eu

OGIEŃ

Płonący, choć nie spalający się krzew oglądany przez Mojżesza, miał posmak
niemałej sensacji: „Zbliżę się, aby ujrzeć to niezwykłe zjawisko, dlaczego krzew
się nie spala”. Zjawisko okazało się bardziej niezwykłe niż Mojżesz mógł przy-
puszczać. Z płonącego krzewu usłyszał głos wołający go po imieniu. Głos oznaj-
mił, że wydarzenie dokonuje się na ziemi świętej. Mówiący przedstawił się jako
„Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba”, który pragnie swój lud uciemiężony w Egipcie
wyrwać z jarzma niewoli i wprowadzić do ziemi opływającej w mleko i miód.
Wtedy też Bóg objawił coś ze swojej najgłębszej istoty: „Ja jestem, który jestem”.

Ogień płonącego krzewu okazał się znakiem obecnego Boga. Tym znakiem
Bóg jeszcze niejednokrotnie się posłużył. Znak ognia uzyskał najwyższe znacze-
nie w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy. Wtedy nad głowami Apostołów ukazały się ję-
zyki ogniste i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Odtąd ogień w trady-
cji uchodzi za znak Ducha Świętego. Nawiązuje do tego tekst hymnu „Przybądź
Duchu Stworzycielu”.

Działanie Ducha Świętego w ludzkim wnętrzu ma w sobie wiele podobieństwa
do działania ognia. Duch Święty duchowo rozpala, oświeca, ogrzewa, raduje,
oczyszcza, przetapia. Rozpala w człowieku życie Boże, oświeca sumienia i umy-
sły, ogrzewa serca religijnie oziębłe, raduje smutnych, oczyszcza motywacje i po-
stawy. To wszystko zaś jest uświęcaniem człowieka, przywracaniem mu obrazu i
podobieństwa do Boga. Jest też odzyskiwaniem wspólnoty z Chrystusem i usyno-
wienia wobec Ojca. W sensie duchowym Trzecia Osoba Trójcy Świętej jest więc
ogniem.

Być może zbyt śmiałe byłoby interpretowanie płonącego krzewu jako ognia
Ducha Świętego. Niemniej, podobnie jak tamten ogień, Duch Święty sprawia zja-
wiska jeszcze bardziej niezwykłe, jak choćby szum, uderzenie wichru, ogniste ję-
zyki, dar języków i inne. Duch Święty i nas woła po imieniu. On już nie tyle obja-
wia się na ziemi świętej, ile raczej nas samych czyni miejscem świętym, terenem
obecności Boga. Uświęcając nas, wyzwala z niewoli grzechu, niczym z jarzma
egipskiego.



Męczennicy naszych czasów
Powołanie misjonarzy jest szczególne. Poświęcają oni kilka, kilka-

naście lat, a czasami całe swoje życie na głoszenie Chrystusa i pomoc
najbiedniejszym w dalekich krajach. Z wyjazdem na misje wiąże się nie
tylko rozłąka z najbliższymi, ale również praca w bardzo trudnych wa-
runkach bytowych, zetknięcie z odmienną kulturą i zwyczajami, a tak-
że ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Misjonarze, czyniąc tak wiele
dobra, narażeni są na prześladowania, a nawet śmierć męczeńską.

Statystyka jest zatrważająca. Jak podaje agencja Papieskich Dzieł
Misyjnych Fides, w roku 2018 na świecie zamordowano 40 misjonarzy.
To prawie dwa razy więcej niż w roku 2017 (wtedy zabito 23 misjona-
rzy). Najwięcej, bo 21 z nich zginęło w Afryce, 15 w Ameryce Południo-
wej, 3 w Azji, 1 w Europie. Wielu z nich straciło życie w czasie porwań
lub napadów, często brutalnych. Wielokrotnie dochodzi do nich w rejo-
nach, gdzie jest duża bieda zarówno materialna jak i kulturowa oraz
niski poziom życia moralnego.

Był rok 1991. Ojciec Zbigniew Strzałkowski i ojciec Michał Toma-
szek, franciszkanie, od dwóch lat pracowali na misjach w Peru. Trwała
tam wojna domowa. Terroryści z tzw. Świetlistego Szlaku przeciwsta-
wiali się Kościołowi, który działał na rzecz pokoju i pojednania. Ich
zdaniem praca duszpasterska i dobroczynna, w którą w pełni wpisywa-
li się także misjonarze, odciągała ludność od zrywu rewolucyjnego. W
kraju dochodziło do podpaleń, profanacji i zamachów. Zakonnicy zaczęli
otrzymywać pogróżki, jednak nie opuścili misji i dalej pełnili swoją po-
sługę. Kiedy w rozmowach na temat sytuacji politycznej w Peru wspo-
minano, że robi się niebezpiecznie, ojciec Zbigniew odpowiadał: „Gdy je-
dzie się na misje, trzeba być gotowym na wszystko”. Ojciec Michał z ko-
lei, przed wyjazdem do Peru powiedział, że jeśli trzeba będzie dla spra-
wy Bożej złożyć ofiarę z życia, to nie będzie się wahał. Tak też się stało
2 lata później. 9 sierpnia 1991 r. po odprawieniu Mszy św. w Pariacoto,
misjonarze zostali uprowadzeni przez terrorystów i zabici poza klaszto-
rem strzałami w tył głowy. Ich beatyfikacja miała miejsce 5 grudnia
2015 r.

Wydawać by się mogło, że czasy męczenników, krwawych ofiar
chrześcijan minęły. Nic bardziej mylnego… Obecnie na świecie wielu
naszych współbraci, nie tylko duchownych, składa ofiarę ze swojego ży-
cia  w  imię wiary  w  Jezusa  Chrystusa.  Z  miłości  aż do  końca,  tak  jak
uczynił to nasz Pan. Warto pomyśleć o Nich z wdzięcznością i wspo-
mnieć przed Bogiem, szczególnie 24 marca, kiedy obchodzony jest w
Kościele Dzień Misjonarzy Męczenników. B.W.



Porządek nabożeństw
24.03.2019 – 02.04.2019

niedziela 24 marca 2019 – III Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Józefa Jaskóła, rodziców Gertrudę i Wilhelma, córkę Annę, synów

Huberta i Jerzego, Piotra Chytrek, Franciszka Leśniok, żony Annę i Jadwigę
oraz za zm. kapłanów.

10:30 (dwujęzyczna) Za zm. Jadwigę Marek, męża, synów, synowe, Zygmunta Oko-
niewski, żony, syna i wnuka, Annę Kuźnik, dziadków z 4 stron, zm. dzieci,
zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 25 marca 2019 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

17:00 W intencji rolników o błogosławieństwo Boże na rozpoczęcie prac polowych.
wtorek 26 marca 2019 – Dzień powszedni

17:00 Za zm. rodziców Józefa i Martę Kupka, synów Jana, Ryszarda i Józefa, córki
Helenę Dorotę i Lidię, synową Felicję, 2 zięciów, Henryka i Jadwigę Mracz-
ny, syna Gerarda, dziadków, rodzeństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cier-
piące.

środa 27 marca 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Elżbietę Malik w 30 dni po śmierci.

czwartek 28 marca 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jana i Zofię Komorek, syna Huberta, zięcia Antoniego Krybus, rodzi-

ców, rodzeństwo i dziadków Komorek-Krybus-Wallach.
piątek 29 marca 2019 – Dzień powszedni

16:30 (szkolna) Za zm. Marię i Huberta Cwik, zm. rodziców Waleskę i Alfonsa
Cwik, Bertę i Franciszka Kampka, rodzeństwo, pokrewieństwo, zm. kapła-
nów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

17:00 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
sobota 30 marca 2019 – Dzień powszedni

10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla Agnieszki Gomółka z okazji urodzin. (Ks.
Rzega)

12:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla Wandy Tywończuk z okazji 80. rocznicy
urodzin. (ks. Rzega)

17:00 Za zm. Annę Tumulka, rodziców Marię i Józefa Perenc, Wiktora i Agnieszkę
Tumulka, synów Hiacynta i Alojzego, Andrzeja Niestrój i zm. z pokrewień-
stwo Tumulka-Rzytki-Perenc.

niedziela 31 marca 2019 – IV Wielkiego Postu – L
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Marię Parys w rocznicę urodzin, zm. rodziców, rodzeń-

stwo Annę i Franciszka Paris.
10:30 Msza św. chrzcielna. Chrzest: Maksymilian Igor Kowalczuk; Dziecko

ochrzczone (02/03): Dawid Jakub Szpak.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. Dzisiaj też pierwsza w tym
roku zbiórka kwartalna na remonty i inwestycje w naszej parafii. Serdeczne „Bóg za-
płać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.

Dzisiaj o godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym – 3. Rada. W piątek o godz. 17:00 zapraszam na nabożeństwo Drogi
Krzyżowej z zaleckami za zmarłych.

W poniedziałek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która jest równocze-
śnie Dniem Świętości Życia. Na stolikach z tyłu kościoła można zabrać informatory
oraz materiały Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Otoczmy w tym dniu naszą mo-
dlitewną troską wszystkie dzieci poczęte, zwłaszcza te, których życie jest zagrożone.

W piątek po Mszy św. szkolnej i Drodze Krzyżowej spotkanie formacyjne
przed bierzmowaniem dla uczniów VI kl. Szkoły Podstawowej.

Ks. Dziekan prosi o przypomnienie o terminie Pieszej Pielgrzymki z Raciborza na
Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 12-17 sierpnia 2019 r. Natomiast 13 kwietnia
2019 r. w parafii św. Anny w Zabrzu odbywać się będzie kurs dla porządkowych
pielgrzymki - mamy zarezerwowanych ok. 10 miejsc. Transport z Raciborza będzie
zorganizowany. Koszt 10 zł. Warunki: ukończone 18 lat i uczestnictwo w całym jedno-
dniowym kursie. Zgłoszenia chętnych u dziekana, ks. Piotra Spallka z Rudnika – tel.:
32 410 64 19 (należy podać imię i nazwisko, adres parafii uczestnika i PESEL).
Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu ogłasza nabór do liceum 3-
letniego i liceum 4-letniego. Od poniedziałku do piątku w gmachu szkoły w Raciborzu
przy ul. Cecylii 10 można zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz warunkami przyjęcia.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. 8:00-15:00.
Więcej na www.dloraciborz.pl oraz na plakacie w gablotce.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie oprócz piątku pół godziny po
Mszy św.

W imieniu nas wszystkich składam też serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprząta-
li nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień Pański. W przy-
szły piątek (29.03. 2019, godz. 17:45) Wallach, Wallach, Pater, Dziadzia, Przybyła i
Pater, a w piątek za 2 tygodnie (05.04.2019, godz. 18:45) Szula, Borzigursky, Fichna,
Kampik, Chrubasik i Saiczek.

Zakład Zduński Pana Ditmara Soboty z Raciborza wykonał naprawę pieca w
kościele. Okazało się, że awaria nie była tak poważna jak się wydawało i uda-
ło się przywrócić funkcjonowanie pieca. Koszt naprawy 1720 PLN.

Przypominam, że w nocy z soboty na niedzielę (30/31.03) przesuwamy wskazówki zegara
z godz. 2:00 na 3:00 i przechodzimy na czas letni.

Informacje duszpasterskie
24.03.2019 – 31.03.2019

poniedziałek 1 kwietnia 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Engelberta Tumulka w 30 dni po śmierci.

wtorek 2 kwietnia 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jadwigę i Wilhelma Dziadzia, syna Henryka, zm. z rodzin Dziadzia i

Reichel, Franciszka Klima, Stanisława Molenda, zm. kapłanów i dusze w
czyśćcu cierpiące.


