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M  O

W przypowieści o synu marnotrawnym nie występuje ani razu sło-
wo „sprawiedliwość”, podobnie jak w tekście oryginalnym nie ma też
wyrażenia „miłosierdzie”. A jednak w sposób ogromnie precyzyjny
stosunek sprawiedliwości do tej miłości, która objawia się jako miło-
sierdzie, zostaje wpisany w samą treść ewangelicznej przypowieści.
Tym jaśniej widać, iż miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy
wypada jej przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości, ścisłą, a czasem nazbyt wąską.
Syn marnotrawny z chwilą utraty wszystkiego, co otrzymał od ojca, zasługuje na to,
ażeby - po powrocie - pracując w domu ojca jako najemnik, zapracował na życie i
ewentualnie stopniowo dopracował się jakiegoś zasobu dóbr materialnych, chyba ni-
gdy już w takiej ilości, w jakiej zostały one przez niego roztrwonione. Tego domagałby
się porządek sprawiedliwości. Postępowanie to, które w jego własnym poczuciu pozba-
wiło go godności syna, nie mogło być obojętne dla ojca. Musiało go boleć.

Nie ulega wszak wątpliwości, iż w tej prostej, a tak wnikliwej analogii postać ojca
odsłania nam Boga, który jest Ojcem. Ojciec marnotrawnego syna jest wierny swoje-
mu ojcostwu, wierny tej swojej miłości, którą obdarzał go jako syna. Ta wierność wy-
raża się w przypowieści nie tylko natychmiastową gotowością przyjęcia go do domu,
gdy wraca roztrwoniwszy majątek. Wyraża się ona jeszcze pełniej ową radością, owym
tak szczodrym obdarowaniem marnotrawcy po powrocie, że to aż budzi sprzeciw i za-
zdrość starszego brata, który nigdy nie odszedł od Ojca i nie porzucił jego domu.

Tego, co się dokonało pomiędzy ojcem a synem z Chrystusowej przypowieści, nie
sposób ocenić „od zewnątrz”. Nasze uprzedzenia na temat miłosierdzia są najczęściej
wynikiem takiej właśnie zewnętrznej tylko oceny. Relacja miłosierdzia opiera się na
wspólnym przeżyciu tego dobra, jakim jest człowiek, na wspólnym doświadczeniu tej
godności, jaka jest jemu właściwa. To wspólne doświadczenie sprawia, że syn marno-
trawny zaczyna widzieć siebie i swoje czyny w całej prawdzie (takie widzenie w praw-
dzie jest autentyczną pokorą); dla ojca zaś właśnie z tego powodu staje się on dobrem
szczególnym: tak bardzo widzi to dobro, które się dokonało na skutek ukrytego pro-
mieniowania prawdy i miłości, że jak gdyby zapomina o całym złu, którego przedtem
dopuścił się syn.



Dane osobowe w naszej parafii
W ubiegłą środę odbyło się szkolenie o ochronie danych osobowych

w Kościele katolickim, w czasie którego zwrócono proboszczom uwagę
na kilka ważnych kwestii z tym związanych.

Po pierwsze – w Kościele katolickim kwestię ochrony danych oso-
bowych reguluje nie RODO, ale Dekret ogólny w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z
dnia 13 marca 2018 r., którego postanowienia są zgodne z RODO, ale dostosowane do
specyficznej sytuacji Kościoła.

Po drugie – przypomniano o obowiązku informacyjnym: każda osoba, której dane
są przetwarzane ma prawo wiedzieć kto je przetwarza, w jakim celu, przez jaki czas i
komu są one udostępniane. Ma też prawo do wglądu do swoich danych, ich modyfika-
cji i w szczególnych przypadkach do żądania ich usunięcia (z wyjątkiem danych doty-
czących przyjętych sakramentów i statusu kanonicznego).

Po trzecie – przypomniano o zasadach udostępniania danych osobowych: można
je udostępniać tylko osobom, których one dotyczą (albo ich rodzicom lub opiekunom
prawnym jeśli są niepełnoletnie). Nie można wydawać dokumentów zawierających da-
ne osobowe innym osobom. Jeśli ktoś nie może sam zgłosić się po dokument, może
poprosić o  przesłanie  go  do  innej  parafii  (w  Polsce  lub  za  granicą),  w  której  będzie
mógł dogodnie go odebrać. Należy też przedstawić dowód osobisty, jeśli osoba nie jest
znana proboszczowi osobiście.

W nawiązaniu do tych regulacji, chciałbym w tym miejscu podać kilka informacji
dotyczących danych osobowych przetwarzanych w naszej parafii:

Wszystkie dane są przetwarzane w sposób zgodny z prawem kanonicznym i De-
kretem ogólnym z dnia 13 marca 2018 r., a w zakresie którego nie obejmuje dekret
zgodnie z RODO. I tak:

Administratorem danych osobowych jest Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny, ul. Eichendorffa 22, 47-411 Łubowice, tel. 32 410 67 90, e-mail: para-
fia@lubowice.pl; reprezentowana przez ks. proboszcza Andrzeja Styrę (dane jak wy-
żej). Inspektorem ochrony danych w Diecezji Opolskiej jest Ks. Wojciech Lippa, ul.
Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole, tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl.
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Kościelnego
Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa,
kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących
narusza przepisy Dekretu.

Informuję również, że na terenie naszej parafii jest prowadzony przez całą dobę
monitoring wizyjny i dźwiękowy, który obejmuje obszar prezbiterium i zakrystii oraz
monitoring wizyjny, który obejmuje obszar podwórka plebanii. Celem prowadzenia
monitoringu jest zabezpieczenie mienia parafii oraz bezpieczeństwo osób przebywają-
cych na jej terenie. Okres przechowywania danych wynosi 3 miesiące. Dane nie są w
żaden sposób udostępniane podmiotom trzecim.

Dane osobowe zawarte w intencjach Mszy św. za żywych (ochrona danych nie
dotyczy osób zmarłych) są przetwarzane na podstawie zgody domyślnej, która powsta-
ła w momencie zamawiania intencji. Dane te są udostępniane w gazetce parafialnej,
gablotce oraz na stronie internetowej naszej parafii (www.parafia.lubowice.eu). W
związku z tym przetwarza je również firma opiekująca się stroną (Margomedia sp. z
o.o. w Raciborzu, ul. Batorego 7/4) oraz firma prowadząca hosting strony i serwera da-
nych (home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin).



Porządek nabożeństw
31.03.2019 – 09.04.2019

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

dzeństwo 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.
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.

środa 3 kwietnia 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Marię Zymelka w 30 dni po śmierci.
czwartek 4 kwietnia 2019 – Dzień powszedni
17:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
18:00 Za zm. córkę Krystynę Paris,  zm. ojca Rufina Fitzoń,  zm. Łucję Paris i  po-

krewieństwo Paris-Fitzon-Rzezonek-Morcinek.
piątek 5 kwietnia 2019 – Dzień powszedni
06:30 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17:15 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych..
18:00 Za zm. Józefa Pater, rodziców Edwarda i Albertynę, rodziców Wilhelma i Jó-

zefę Mika, Hildegardę i Leonarda Wochnik, pokrewieństwo Pater, Wilk, Fi-
lip, Mika, Krybus i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 6 kwietnia 2019 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny.
13:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ryszarda Jurecki z okazji 80. roczni-
cy urodzin. (Ks. Rzega)

15:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Józefa Karasek z okazji 50 rocznicy
urodzin.

niedziela 7 kwietnia 2019 – V Wielkiego Postu
08:00 Za zm. syna Andrzeja Pol, Feliksa Waniek, żonę Martę, rodzeństwo, Augusta

i Katarzynę Pol, Hildegardę i Stanisława Masarczyk i dusze w czyśćcu cier-
piące.

10:30 (dwujęzyczna) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Sylwii i Krystiana Kitel z okazji 40. rocznicy urodzin.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.



Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę na Seminarium Du-
chowne i diecezjalne instytucje. W czasie zbiórki kwartalnej na remonty i in-
westycje w naszej parafii zebraliśmy 17 160 PLN i 10 EUR. Serdeczne „Bóg
zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.

Po dzisiejszej zmianie czasu na letni przechodzimy również na letni
porządek nabożeństw. Od jutra wieczorne Msze św. i nabożeństwa

będą się rozpoczynać o godz. 18:00.
Dzisiaj o godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym – 4. Męstwo. W piątek o godz. 17:15 zapraszam na nabożeństwo
Drogi Krzyżowej z zaleckami za zmarłych.

W piątek po Mszy św. szkolnej i Drodze Krzyżowej spotkanie formacyjne
przed bierzmowaniem dla uczniów VII i VIII kl. Szkoły Podstawowej.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Adrian Ficoń, s. Norberta z naszej parafii
· Daniela Josek, c. Bernarda z parafii Wszystkich Świętych w No-

wym Browieńcu. (zapowiedź pierwsza)

Na sobotę 13.04 o godz. 12:00 planujemy wiosenne generalne sprzątanie
kościoła. Organizują je rodziny dzieci pierwszokomunijnych oraz młodzieży
przygotowującej się do bierzmowania. Zapraszam również wszystkich, któ-
rzy chcą pomóc w tym sprzątaniu.

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
posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy
Dzień Pański. W przyszły piątek (05.04.2019, godz. 18:45) Szula, Borzi-
gursky, Fichna, Kampik, Chrubasik i Saiczek, a za 2 tygodnie – wyjątkowo w
sobotę (13.04. 2019, godz. 12:00) Krzosok, Badurczyk, Lepiorz, Kolodziej,
Cybulski i z Ligoty Książęcej: Hałas.

W piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał naszych chorych. Zapisy
w zakrystii albo kancelarii parafialnej.

Informacje duszpasterskie
31.03.2019 – 07.04.2019

poniedziałek 8 kwietnia 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Franciszka i Helenę Szczuka, syna Eugeniusza, rodziców Albertynę i

Emanuela Krettek, syna Jerzego, żonę Hildegardę, córkę Marię Przybyła, po-
krewieństwo Szczuka-Krettek i zm. kapłanów.

wtorek 9 kwietnia 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jerzego Wałach, rodziców Franciszka Wałach i dwie żony, Franciszka i

Emilię Krybus, zm. Annę Wychowaniec i za zm. z pokrewieństwa.
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