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S  
„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak,

czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzu-
cenie i podeptanie przez ludzi”.

Przez chrzest staliśmy się Chrystusowi. On nas obdaro-
wał nowym życiem. Łaska chrztu pozwala nam w spotkaniu z
innymi, nawet w środowisku trudnym, zachować tożsamość
ucznia. Dzięki temu możemy wyraziście ukazywać odmienny od współcze-
snych sposób myślenia i życia. Słowo Boże uczy nas, w jaki sposób pozna-
wać wolę Bożą i wybierać „co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe”. A to
z kolei pomaga w zachowaniu otrzymanego depozytu wiary, który wskazuje
na świętość jako drogę pełnego rozwoju człowieczeństwa i chrześcijaństwa.
A świętość chroni przed wyborem miernoty i konformizmu, aby płynąć z
prądem powierzchownych mód i przyzwyczajeń.

Uczniowie Jezusa, otrzymując chrzest, stają się uczestnikami przymie-
rza z Bogiem, które trwa wiecznie. Są bardzo wartościowi i pożyteczni dla
świata, gdyż niosą w sobie „smak” Jego nauki, potwierdzając jej moc wła-
snym życiem. Jest to, jak naucza św. Paweł, „ukazywanie ducha i mocy”, aby
wiara „opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”. Ucznio-
wie Jezusa muszą wciąż pielęgnować posiane w sobie słowo Boże, aby nie
utracić „smaku” – zdolności dawania świadectwa. Chrześcijanie nie żyją bo-
wiem wyłącznie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych.

Aby dać się prowadzić światłu Chrystusa, powinniśmy nasz rozwój du-
chowy podporządkować Dobrej Nowinie. Kiedy zagłębiamy się w lekturę
Słowa życia, ładujemy duchowe akumulatory, dostrzegamy w świecie ślady
Bożej obecności i realizujemy swoje życiowe powołanie. Nasz świat staje się
przeniknięty światłem samego Chrystusa. Wpatrzeni w Chrystusa czerpiemy
ze źródła i sami stajemy się „światłem świata”. Pełniąc dzieła miłosierdzia na
wzór Chrystusa, stajemy się „solą ziemi”.

Nasza życiowa wspólnota z Chrystusem będzie owocować w codzien-
ności postaw, myśli i pragnień. A to pokaże, czy jesteśmy jedynie sympatyka-
mi Chrystusa, przez zmiękczanie ewangelicznych zasad czy autentycznymi
chrześcijanami...



Ś  D  C

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i
obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).
Ten cytat z Biblii stał się hasłem przewodnim tego-
rocznego, 28 już Światowego Dnia Chorego, który ob-
chodzimy w Kościele Katolickim 11 lutego, w święto
Matki Boskiej z Lourdes. Dzień ten ustanowił przed
laty Jan Paweł II. Jego celem jest zwrócenie uwagi na
problemy osób chorych na całym świecie, którzy potrzebują wsparcia i
modlitwy.

W tegorocznym orędziu Papież Franciszek zwracając się do cho-
rych zapewnia, że choroba stawia ich w sposób szczególny pośród
owych „utrudzonych i obciążonych”, którzy przyciągają wzrok i serce
Jezusa. Kościół zaś nazwał „gospodą” Dobrego Samarytanina, którym
jest sam Chrystus. W nim to chorzy powinni spotykać ludzi gotowych
pomagać im w trudnych życiowych doświadczeniach. Zwracając się do
wszystkich pracowników służby zdrowia, opiekunów i wolontariuszy
podkreślił, aby wszystkie podejmowane przez nich działania były na-
kierowane na życie i godność człowieka, aby rzeczownik „osoba” zaw-
sze pojawiał się przed przymiotnikiem „chory”. Przypomniał, że „życie
jest święte i należy do Boga, dlatego jest nienaruszalne i nietykalne.”

W swoim orędziu Ojciec Święty wspomniał również o ludziach
ubogich, którzy na całym świecie nie mają dostępu do leczenia. Zaape-
lował do rządów wszystkich krajów oraz instytucji opieki zdrowotnej
aby „mając na uwadze aspekt ekonomiczny, nie zaniedbywały sprawie-
dliwości społecznej”.

Dzień Chorego to nie tylko święto wszystkich chorych, ale także
dzień rachunku sumienia ludzi zdrowych. Zamykając się we własnych
troskach i problemach dnia powszedniego, zamykamy się też często na
drugiego człowieka w potrzebie. To dobry moment, aby uświadomić
sobie ogrom problemów, z którymi borykają się ludzie chorzy. To także
okazja do refleksji, co sami możemy zrobić, aby ich życie stało się
choć odrobinę szczęśliwsze. Czasem wystarczą drobne gesty życzliwo-
ści, troski, ciepła. Być może krótka rozmowa, zrobienie zakupów czy
podwózka do kościoła. Pomoc okazana z dobroci serca. Bo jak słusznie
zauważył ks. Mieczysław Maliński: „Miarą Twojego człowieczeństwa
jest wielkość Twojej troski o drugiego człowieka”.



Porządek nabożeństw
09.02.2020 – 17.02.2020

niedziela 9 lutego 2020 – V Zwykła
08:00 Za zm. Karola Metzner, syna Henryka, Norberta Krzosok, ks. Józefa

Gacka i zm. z rodzin Metzner, Gacka, Krzosok.
10:30 Za zm. Annę i Dominika Pytlik, rodziców Pytlik, Krybus, rodzeń-

stwo, Eryka Kara, rodziców, zm. z rodziny Komorek, zm. kapłanów,
siostry zakonne, dusze w czyśćcu cierpiące i poległych na wojnie.

14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 10 lutego 2020 – Św. Scholastyki, dziewicy
17:00 Za zm. Agnieszkę Panek.

wtorek 11 lutego 2020 – Najśw. Maryi Panny z Lourdes
17:00 Za zm. Aleksandra i Marię Lepszy, Emila i Bronisławę Mika, siostry

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

środa 12 lutego 2020 – Dzień powszedni
06:45 (recytowana) W intencji Parafian.

czwartek 13 lutego 2020 – Dzień powszedni
17:00 (szkolna) Za zm. rodziców Wilhelma i Józefę Mika, rodzeństwo, ks.

Ferdinanda Kribus, córkę Hildegardę, Leonarda Wochnik, Józefa Pa-
ter, zm. z pokrewieństwa Mika-Krybus-Chroboczek i dusze w czyść-
cu cierpiące.

piątek 14 lutego 2020 – Św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa
17:00 Za zm. rodziców Zytę i Alfonsa Sowa, synów Ryszarda i Norberta,

ojca Alfonsa Niestatek, syna Rafała, córkę Weronikę i zm. z pokre-
wieństwa.

sobota 15 lutego 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Marię i Franciszka Gawlik, syna Józefa, rodziców,

rodzeństwo z obu stron, Annę i Bertolda Depta, Engelberta Tumulka,
zm. z pokrewieństwa Gawlik-Depta i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 16 lutego 2020 – VI Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. rodziców Franciszkę i Joachima Skornia, Annę

i Dominika Pytlik, zięcia Jarosława Lebek, zm. z pokrewieństwa
Skornia-Pytlik i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. rodziców Pawła i Helenę Gali, Otylię i Jana Żurek, zm. dziad-
ków z obu stron, rodzeństwo i zm. z pokrewieństwa Gali-Wallach.

14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 17 lutego 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Władysława Budnik.



Dzisiaj kolekta na opał. W przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeb pa-
rafii a po Mszach św. zbiórka do puszek na działalność naszych Błękitnych
Aniołów z parafialnego zespołu Caritas. W ubiegłą niedzielę, w Święto Ofia-
rowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego na Klasztory Klauzurowe
do puszek zebraliśmy 685,70 PLN i 2 EUR. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj o godz. 14:00 zapraszam na niedzielne nieszpory. Gorąco za-
chęcam do uczestnictwa w tym nabożeństwie, które jest jedną z zani-
kających niestety dobrych śląskich tradycji...

We wtorek obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes,
oraz Światowy Dzień Chorych. Otoczmy wszystkich chorych naszą modli-
twą i troską. Nie zapominajmy również o wsparciu modlitewnych tych
wszystkich, którzy opiekują się chorymi i niepełnosprawnymi w domach,
szpitalach i domach opieki.

W czwartek na godz. 17:00 zapraszam wszystkich Uczniów na Mszę
św. szkolną a po niej na spotkanie formacyjne zapraszam uczniów
VII kl. SP, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu bierzmo-
wania.

Przystanek na Drodze Małżeńskiej to spotkanie dla małżeństw, które – z
inicjatywy Ruchu Szensztackiego – odbędzie się w Opolu-Winowie w sobotę
15 lutego 2020 r. w godzinach od 16:00 do 19:00. Zapisy na spotkanie u Jo-
anny i Norberta Sładek pod numerem tel. 604 983 270 lub 608 821 136. Or-
ganizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi. W programie: konferencja
«Znaleźliśmy się i jesteśmy dla siebie na zawsze», którą wygłosi ks. Euge-
niusz Ploch, spotkanie przy stole, adoracja Najświętszego Sakramentu.

Na zakończenie roku misyjnego nasza parafia organizuje pielgrzym-
kę do Szensztatu w dniach 16-21 września br. Program oraz infor-
macje o pielgrzymce są wywieszone w gablotce przed kościołem

oraz wydrukowane na kartkach wyłożonych na stolikach z tyłu kościoła.
Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w dni powszednie
(oprócz czwartku) przez pół godziny po Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali nasz kościół. W przyszły piątek (14.02.2010, godz. 17:45)
Kasek B., Badurczyk M., Gawlik M., Kobza C., Kretek M., Weihser K., a w
piątek za dwa tygodnie (21.02.2020, godz. 17:45) Cybulska R.,  Hein  M.,
Borkowska E., Wallach J., Wallach D. i Szula B.

W piątek przypada święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, pa-
tronów Europy.

Informacje duszpasterskie
09.02.2020 – 16.02.2020

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.


