
Nr 08(461)
23.02.2020
01.03.2020

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

tel.: +48 32) 410 67 90, fax +48 (32) 410 67 99
Konto: 94 1050 1344 1000 0090 3132 5609
e-mail: parafia@lubowice.pl, www.parafia.lubowice.eu

Ś  !
Dla niektórych świętość to klęczenie godzinami ze

złożonymi rękoma, nabożna mina, oczy skierowane ku gó-
rze. Dla innych to sposób życia, postępowania, stan, który
warto utrzymywać, bo prowadzi ku życiu wiecznemu. Dla
nas, chrześcijan, to nasza broń przeciw złemu traktowaniu,
złorzeczeniu, a także obojętności, zawłaszczaniu naszego
życia osobistego przez tych, którym solą w oku jest nasza
wiara, nasza postawa, nasze istnienie.

Bóg, mówiąc do Mojżesza, nakazuje mu powtórzyć całej społeczności
Izraela, a tym samym nam, słowa: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty,
Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2b). Te znamienne słowa trzeba rozumieć w sposób
właściwy. Nie chodzi tu o świętość na pokaz, ale o zasady postępowania, któ-
re świadczą, że człowiek jest sprawiedliwy, nie szuka sporów i nienawiści.

To także ukazywanie innym naszej mądrości, naszej przynależności do
Boga, naszego statusu człowieka wiary, miłości i nadziei. Wiary w drugiego
człowieka, miłości do bliźnich, nadziei nie tylko na życie wieczne, ale także
na to, że ci, którzy jeszcze nie rozumieją zasad przekazanych nam przez Je-
zusa Chrystusa, przyłączą się do nas w drodze do świętości, do Boga. Jak
nam przekazuje w Liście do Koryntian święty Paweł, jeśli wierzymy w
Zmartwychwstałego,  wszystko  należy  do  nas:  „czy  to  świat,  czy  życie,  czy
śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś
Chrystusa, a Chrystus – Boga” (1 Kor 3,22b-23).

Ewangeliczne słowa Jezusa Chrystusa to w zasadzie pełna instrukcja po-
stępowania, co robić, by dostąpić świętości. Chrystus przekazuje nam podsta-
wowe zasady: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy
was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; po-
nieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On
zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,44b-45). Zapyta-
cie, jaka oferta za tymi zasadami się kryje? Najwspanialsza: proponuje nam,
byśmy byli „doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48).
A to oferta nie do przebicia.
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Porządek nabożeństw
23.02.2020 – 02.03.2020

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.
10:30 (dwujęzyczna) Chrzest: Anna Rita Karpisz i Alicja Elżbieta Tumulla, Roczek:

Maksymilian Kowalczuk oraz Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Heleny Pater
z okazji 80 rocznicy urodzin. Rozpoczęcie Adoracji.

16:00 Zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu.
poniedziałek 24 lutego 2020 – Dzień powszedni
06:45 (recytowana) Za Parafian o dobre przeżycie Wielkiego Postu – Adoracja.
17:00 Zakończenie Adoracji i Msza św. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Macieja No-
wak z okazji 65 rocznicy urodzin.

wtorek 25 lutego 2020 – Dzień powszedni
06:45 (recytowana) Za Parafian o dobre przeżycie Wielkiego Postu – Adoracja.
17:00 Zakończenie Adoracji i Msza św. Za zm. rodziców Barbarę i Leona Zyszka, zm.

Jerzego Kołodziej, Huberta Parys, zm. z rodzin Mika-Parys-Kołodziej-Zyszka,
zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 26 lutego 2020 – POPIELEC
09:00 W intencji Uczniów i Nauczycieli naszych szkół.
17:00 Za zm. Władysława Budnik od rodziny Jareckich z Jasła.
czwartek 27 lutego 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za  zm.  Rodziców  Wilhelma  i  Józefę Krybus,  rodziców  i  rodzeństwo  z  obu

stron, Annę i Joachima Rumpel, Helmuta Zbroja, Zbigniewa Łakomiec, Irenę i
Joachima Schiwy, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 28 lutego 2020 – Dzień powszedni
16:45 Droga krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
17:30 (szkolna) Za zm. sąsiada Władysława Budnik, od rodziny Kaczyński i Pauliny

Jasny zamiast kwiatów.
sobota 29 lutego 2020 – Dzień powszedni
17:00 (dwujęzyczna) Za zm. Stefanię i Antoniego Lelek, rodziców, Gintera Piecha,

wnuka Adriana, Marię i Konstantego Hozombek, Angelę i Ernesta Przybilla,
Elzę Sikora, Marię i Otto Bulenda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 1 marca 2020 – I Wielkiego Postu
08:00 Za zm. ks. Roberta Wałach, Stanisława i Marię Łużyna, Zuzannę Wałach,

Edwarda, Mariana i Gabrielę Łyko, Franciszka i Bertę Kaleta.
10:30 W intencji Parafian.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 2 marca 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Adelę i Herberta Czogała, syna Ryszarda, zm. rodziców Jadwigę i Józe-

fa Czogała, Helenę i Józefa Ksol, zm. dzieci z obu stron i dusze w cz. cierpiące.



Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeb parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na
Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W ubiegłą niedzielę do pu-
szek na działalność naszych Błękitnych Aniołów z parafialnego zespołu Cari-
tas zebraliśmy 1560,25 PLN oraz 2 EUR. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj rozpoczyna się Adoracja Najświętszego Sakramentu przed
Wielkim Postem wg. następującego porządku: niedziela 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 Grzego-
rzowice. 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.
W środę rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu, który przygotowuje wier-
nych do obchodu misterium paschalnego. W czasie Mszy św. o godz. 09:00 i
17:00 poświęcenie i posypanie popiołem. Wiernych obowiązuje w tym dniu
post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy. Rozpoczyna się czas przystępowania
do sakramentu pokuty i Komunii św. wielkanocnej. Przykazanie kościelne
zobowiązuje wiernych do powstrzymania się od udziału w zabawach w ca-
łym okresie Wielkiego Postu. Nasze wielkopostne rekolekcje poprowadzi w
tym roku O. Romuald od 06.03 do 09.03 jako dalszy etap Misji parafialnych.
Dzisiaj rozpoczyna się tydzień modlitw o trzeźwość narodu, a od środy do
niedzieli trwają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w dni powszednie
przez pół godziny po Mszy św.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Dawid Mincer, s. Alfreda i Beaty z parafii św. Bartłomieja w Łanach
i Michaela Jarosz, c. Pawła i Felicji z naszej parafii. (1)

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali nasz kościół. W przyszły piątek (28.02.2020, godz. 18:15)
Piskalla T., Chrubasik A., Krzosok E., Pater A., Przybyła S. i Pater M., a w
czwartek za dwa tygodnie (05.03.2020, godz. 17:45) Matusz J., Matusz M.,
Zamkowy R., Czisz Z., Rybarska K., Tumulla H. i Kazior J.

Zapraszam na wielkopostne nabożeństwa pokutne: w piątek o godz.
16:45 Droga Krzyżowa z  zaleckami  za  zmarłych  a  w  niedzielę o
godz. 14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Informacje duszpasterskie
23.02.2020 – 01.03.2020

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