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B  

Jesteśmy tak uwarunkowani psychicznie, że chociaż
moglibyśmy mówić prawdę, nierzadko ją omijamy. Okłamu-
jemy nie tylko samych siebie, ale także innych, traktując
kłamstwo jako wyjście „lepsze” od bolesnej prawdy. I nie
jest to kwestia naszej mądrości, lecz chęć ułatwienia sobie
życia. A przecież powinniśmy stosować prawo, które nam
jest dane. Możliwość zrozumienia prawa daje nam Pismo
Święte.

Od Proroków, Apostołów, a przede wszystkim od Jezusa
Chrystusa otrzymaliśmy wspaniały zbiór praw, pouczeń, mą-
drości w pełni natchniony Duchem Świętym. Jest w nim
wszystko, co Bóg nam chciał, chce i będzie chciał przeka-
zać i powiedzieć. I tak w Księdze Mądrości Syracha czyta-
my,  iż Pan zna nasze wszystkie czyny i  zamiary,  te  dobre i
te złe: „Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest
władzą i  widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się
Go – On sam poznaje każdy czyn człowieka” (Syr 15,18-
19). Może czasami sobie myślimy, że drobna sprawa umknie i ujdzie nam na
sucho, bowiem trudno to zrozumieć i pojąć, iż Bóg zna i widzi wszystko, wie
o każdej naszej myśli, każdym słowie i czynie.

My sami nierzadko nie pamiętamy wielu szczegółów z naszego życia.
Więcej, niejednokrotnie mylimy się w ocenie, jesteśmy w bolesnym dla nas
błędzie. Mądrość Boga, podobnie jak Jego Miłość, nie jest wybiórcza, ale
jest tak wielką dla nas tajemnicą, że jedynie miłość do Boga potrafi nam co-
kolwiek przybliżyć tę niewysłowioną dobroć, o której święty Paweł pisze w
Liście do Kolosan: „tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby
ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak
zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani
serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym,
którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika
wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kol 2,8-10).

Kto uważa, że
przy poważnych
sprawach musi
przysiąc, jedynie
daje do zrozumie-
nia, że nie zawsze
mówi prawdę...



PROGRAM PIELGRZYMKI DO SZENSZTATU
na zakończenie roku misyjnego

16-21.09.2020
16.09.2020 - środa
Wyjazd z Łubowic k. Raciborza, przejazd do Friedrichroda / obiado- kolacja /
Msza św. zwiedzanie centrum Szensztackiego / nocleg.
17.09.2020 - czwartek
Śniadanie / przejazd do Kolonii i nawiedzenie katedry / przejazd do Gymnich
(miejsca urodzenia O. J. Kentenicha) / Msza św. w kościele, gdzie został
ochrzczony / dojazd do Szensztatu / kolacja (przez kolejne dni, w każdym dniu
mamy trzy posiłki).
18.09. 2020 - piątek - Dzień Przymierza
Historia: Stary i Nowy Szensztat, Prasanktuarium / Dom Spotkania z ojcem J.
Kentenichem - poznanie historii życia / modlitwa u Jego grobu / Msza św. mię-
dzynarodowa w Dniu Przemierza oraz procesją do Prasanktuarium.
19.09. 2020 - sobota
Msza św. w Kościele Trójcy Świętej / Dom szkoleniowy - spotkanie ze świadka-
mi o. J. Kentenicha / Wyjazd do Koblencji - Metternich, spotkanie ze Sługą
Bożą s. M. Emilią / pobyt na starym mieście w Koblencji.
20.09.2020 - niedziela
Msza św. w Prasanktuarium / Góra Tabor / Góra Moria i Moria-Sanktuarium.
21.09.2020 - poniedziałek
Po śniadaniu wyjazd do Polski. Mszy św. w drodze.
W Legnicy nawiedzenie Sanktuarium św. Jacka, miejsca Cudu Eucharystycz-
nego / Dojazd do Raciborza/Łubowic.

ZGŁOSZENIE: Prosimy o podanie dokładnych danych: aktualny adres, telefon
komórkowy oraz PESEL.
KOSZT - 270,- € + 550- PLN (w tym przejazd / ubezpieczenie / nocleg / wy-
żywienie opieka duchowa kapłana / opieka pilota na całej trasie / bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów).

Przedpłatę w złotówkach (550 zł) należy uiścić przy zapisie, które będą
przyjmować Pani Krystyna Gawlik albo Pani Alina Pater (w Centrum Ei-
chendorffa). Pozostałe 270 € należy uiścić najpóźniej w dniu wyjazdu.

KONTAKT: Siostra M. Damiana Czogała
ul. Br. Czecha 9/ 11,
05-402 OTWOCK
tel. 887 100 881
e-mail: s.damiana@szensztat.pl



Porządek nabożeństw
16.02.2020 – 24.02.2020

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.
wtorek 18 lutego 2020 – Dzień powszedni
17:00 W intencji rodzin, które przyjęły obraz Pielgrzymującej Matki Bożej.
środa 19 lutego 2020 – Dzień powszedni
06:45 Za zm. rodziców Anielę i Emanuela Burdzik, Huberta i Annę Burdzik,

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

czwartek 20 lutego 2020 – Dzień powszedni
17:00 (szkolna) Za zm. Ernestynę i Gotfryda Tomala, Annę i Aleksandra Wy-

glenda, i zm. z pokrewieństwa Antosik-Duda-Stefański.
piątek 21 lutego 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Elżbietę Malik w 1. rocznicę śmierci.
sobota 22 lutego 2020 – K  Ś . P , A
17:00 Za zm. Engelberta Tumulka w 1. rocznicę śmierci.
niedziela 23 lutego 2020 – VII Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Józefa i Elfrydę Wycisk, syna Józefa, Franciszka i

Franciszkę Kachel, zm. dzieci, synową, zięciów oraz za zm. z rodzin
Wycisk i Kachel. Po Mszy św. początek adoracji Najświętszego Sakra-
mentu.

10:30 (dwujęzyczna) Chrzest: Anna Rita Karpisz i Alicja Elżbieta Tumulla, ro-
czek: Maksymilian Kowalczuk oraz Do Bożej Opatrzności z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Bo-
że dla Heleny Pater z okazji 80. rocznicy urodzin.

16:00 Zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu.
poniedziałek 24 lutego 2020
06:45 Msza św. na rozpoczęcie Adoracji Najśw. Sakramentu ………………….
17:00 Zakończenie Adoracji Najśw. Sakramentu i Msza św.: Do Bożej Opatrz-

ności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla Macieja Nowak z okazji 65 rocznicy urodzin.



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeb parafii. Dzisiaj też
po Mszach św. zbiórka do puszek na działalność naszych Błękitnych Anio-
łów z parafialnego zespołu Caritas. W ubiegłą niedzielę, na opał zebraliśmy
3 221,99 PLN oraz 0,30 EUR. Serdeczne „Bóg zapłać!”

W czwartek na godz. 17:00 zapraszam wszystkich Uczniów na Mszę
św. szkolną a po niej na spotkanie formacyjne zapraszam uczniów
VIII kl. SP i I kl. Szkół Ponadpodstawowych, którzy przygotowują się

do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Siostry Franciszkanki Szpitalne zapraszają dziewczęta na pielgrzymkę na Ja-
sną Górę, która odbędzie się 18 lutego br. (wtorek). W programie m.in.: Msza
święta, adoracja, różaniec. Zapisy przyjmuje i szczegółowych informacji
udziela s. Iwona Lis – tel. 665 273 260; e-mail: siwona83@o2.pl.

W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu przed Wielkim Postem wg. następującego porządku: nie-
dziela po Mszy św.  do godz. 12:00 adoracja w ciszy, 12:00-13:00
Brzeźnica, 13:00-14:00 Ligota Książęca, 14:00-15:00 Łubowice,
15:00-16:00 Grzegorzowice. 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. Wtorek: Po Mszy św. do godz. 08:00 adoracja w ciszy, 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.
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież klas 6., 7. i 8.
szkoły podstawowej i 1. klas szkół ponadpodstawowych przygotowującą się
do sakramentu bierzmowania na «Ładowarkę» – spotkanie weekendowe w
dniach 13-15 marca 2020 r. w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Szcze-
gółowe informacje oraz zapisy na www.botafe.pl.

Duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej zaprasza na wiosenne
spotkanie misyjne dnia 21 marca 2020 r. (sobota) – w klasztorze An-
nuntiata. Początek o godz. 10:00, zakończenie ok. 13:30.

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 (21.02.2020, godz. 17:45)
Cybulska R., Hein M., Borkowska E., Wallach J., Wallach D. i Szula B., a w
piątek za dwa tygodnie (28.02.2020, godz. 17:45) Piskalla T., Chrubasik A.,
Krzosok E., Pater A., Przybyła S. i Pater M.

Informacje duszpasterskie
16.02.2020 – 23.02.2020

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


