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W  !
Zwiedzając muzea, ruiny, miejsca historyczne, potrze-

bujemy przewodnika, który nas oprowadzi, wyjaśni fakty hi-
storyczne. Sami przecież nie musimy znać historii danego
miejsca. Podobnie potrzebujemy przewodnika w naszej wie-
rze, w rozumieniu i stosowaniu wiary.

Dla nas, chrześcijan, takim przewodnikiem jest miłość i
poznanie prawd wiary. Miłość otwierająca nam radość istnie-
nia, wielość w jedności, łączność we wspólnocie i rozumieniu, to miłość,
którą przeżywamy w rodzinie, we wspólnocie, w prawdzie. Nam jednak dzi-
siaj objawia się miłość Ojcowska, Wielka, Boża. Miłość przez duże M, po-
wodująca, że mamy cel, mamy wyznaczoną drogę i czujemy, że jesteśmy ko-
chani, upragnieni, oczekiwani.

Ale żeby tak było, żebyśmy poczuli to wszystko, dobrze wsłuchajmy się
w dzisiejsze czytania, Ewangelię i chociaż przez chwilę oczyma wyobraźni
stańmy pośród tych, o których teksty traktują. Wejdźmy w rolę Abrahama i
poczujmy jego wielką uległość wobec słów Boga, wyczujmy jego wielką
rozwagę, a jednocześnie wielką bojaźń wobec Boga, który chcąc ustanowić
go Ojcem narodu, każe mu iść do wskazanego przez Siebie kraju. W jednej
chwili Abraham musi zostawić dom rodzinny, kraj w którym dorastał, by wy-
pełnić wolę Boga. Wyrzeczenie się wszystkiego, z czym do tej pory miał do
czynienia, pójście na (w naszym ludzkim rozumieniu) poniewierkę, bez
świadomości tego, co zastanie, świadczy o wielkim bohaterstwie Abrahama,
ale także o posłuszeństwie i miłości.

Święty Paweł, jakby w konsekwencji czytania o Abrahamie, kieruje do
nas słowa, które trudno pominąć: „weź udział w trudach i przeciwnościach
znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!”( 2 Tm 1,8b). Jakby chciał
nam przekazać, że warto dla prawdy, miłości i posłuszeństwa ponieść wszel-
kie trudy, boć one to doprowadzą nas przed oblicze Pana. Pana, który z Miło-
ści dał nam szansę na powtórne spotkanie się z Bogiem poprzez „naszego
Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nie-
śmiertelność rzucił światło przez Ewangelię” (2 Tm 1,10b).



KORONAWIRUS
Kościół w Polsce głosem swoich Pasterzy podziela troskę o zdrowie każdego
człowieka, zwłaszcza w sytuacji jego zagrożenia i jest gotów na podjęcie konkret-
nych działań w sytuacji pojawienia się ognisk bezpośredniego zagrożenia korona-
wirusem. Już dziś jednak odpowiedzmy na konkretne wezwanie Przewodniczące-
go KEP, który w specjalnym komunikacie pisze: «Pamiętajmy, że w czasie każde-
go zagrożenia życia społeczności ludzkiej, Kościół odwoływał się zawsze do mocy
gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do
ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w
ufnej modlitwie». Nawiązując od tego nasz Ksiądz Biskup prosi, by podczas na-
bożeństw Gorzkich Żali śpiewać suplikacje z wezwaniem: «Abyś lud Twój od sze-
rzącej się epidemii i pomoru zachować raczył…» oraz w nabożeństwach i modli-
twie indywidualnej posłużyć się słowami następującej modlitwy…

Modlitwa

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby
koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których wirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający
wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się
opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się
bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego
zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju
i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.

Amen.



Porządek nabożeństw
08.03.2020 – 16.03.2020

niedziela 8 marca 2020 – II Wielkiego Postu
08:00 (dwujęzyczna) 1. 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.
2. Za zm. Gertrudę Borzigursky, rodziców Rudolfa i Marię Borzigursky, siostry Jadwigę,
Annę i Marię, brata Henryka, Łucję i Mariana Lachowski, i zm. z rodzin Borzigursky, Mu-
cha, Depta, Marek, Lachowski.

10:30 1. Za zm. Alojzego Krettek, żony Helenę i Dorotę, Reginę i Gerarda Piela, rodziców, ojca
misjonarza Józefa Krettek, Hermana Kałuża, Marię Piela, Wiktorię i Franciszka Badura,
rodzeństwo, Rudolfa Chowaniec i zm. z pokrewieństwa.
2. Za zm. Władysława Budnik od rodziny Figas z Zabrza.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 9 marca 2020 – Dzień powszedni

09:00 O zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Mariana oraz w intencji lekarzy i personelu
medycznego.

17:00 Za zm. rodziców Otylię i Karola Walach, syna Józefa, Aleksję i Antoniego Krettek, zm. ka-
płanów i siostry zakonne oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 10 marca 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Marię Zymelka w 1 rocznicę śmierci.

środa 11 marca 2020 – Dzień powszedni
06:45 Za zm. Łucję Paris w 5 rocznicę śmierci.

czwartek 12 marca 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Józefa i Martę Kupka, synów Ryszarda, Jana i Józefa, córki Helenę, Dorotę i Lidię,

dwóch zięciów, synową Felicję, Henryka i Jadwigę Mraczny, syna Gerarda, żonę Cecylię,
dziadków i rodzeństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 13 marca 2020 – Dzień powszedni
16:45 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
17:30 (szkolna) Za zm. Marię Parys w rocznicę urodzin, siostrę Elfrydę Warzecha, sześciu braci,

rodziców oraz zm. Annę i Franciszka Paris.
sobota 14 marca 2020 – Dzień powszedni

15:00 232 rocznica urodzin Josepha von Eichendorffa.
17:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane

łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alfonsa Szula i całej rodziny z okazji
60 rocznicy urodzin.

niedziela 15 marca 2020 – III Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Elżbietę Reichel, męża Józefa, zm. syna Wilibalda, rodziców, rodzeństwo, zm. Zo-

fię Niedballa, męża Wiktora, córkę Ritę, synów Sinolda, Herberta, synową Reginę, wnu-
ków Ryszarda i Urszulę, rodziców, zm. z pokrewieństwa Reichel, Niedballa, zm. kapłanów
i siostry zakonne.

10:30 (dwujęzyczna) Za zm. Annę Tumulka, rodziców Marię i Józefa Perenc, Wiktora i Agniesz-
kę Tumulka, synów Hiacynta i Alojzego, Andrzeja Niestrój, Ernę Stuchły, Joachima Siedla-
czek, zm. z pokrewieństwa Tumulka-Krybus, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 16 marca 2020 – Dzień powszedni

17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie dla Fortunata Wallach.



Dzisiaj kolekta dla Ojca Misjonarza a po Mszach św. zbiórka do puszek na
Misyjne dzieło Pomocy „Ad Gentes”. W przyszłą niedzielę kolekta na bieżą-
ce potrzeby parafii. Za dwa tygodnie (22.03) pierwsza w roku zbiórka kwar-
talna na remonty w parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!”
W imieniu nas wszystkich składam Serdeczne „Bóg zapłać!” O. Romualdo-
wi za przeprowadzenie naszych tegorocznych rekolekcji wielkopostnych.

Dzisiaj o godz. 14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym a w piątek o
godz. 16:45 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w dni powszednie
przez pół godziny po Mszy św.
Dekanalne Duszpasterstwo Rodzin w Raciborzu i Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich serdecznie zapraszają na Remont Małżeński - rekolekcje, które
odbędą się w dniach 27-29 marca 2020 roku w klasztorze Annuntiata w Raci-
borzu. Remont Małżeński to rekolekcje przeznaczone dla wszystkich mał-
żonków, a nie tylko dla zmagających się z problemami, czy chcącymi umoc-
nić więzi. Zaproszeni są również małżonkowie niedosłyszący.
W trakcie trzech spotkań – piątkowego o godz. 19.30, sobotniego o 19.00 i
niedzielnego o 10.00 - małżonkowie będą mogli m.in. wysłuchać konferencji,
skorzystać z sakramentu pokuty czy uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii.
W niedzielę odbędzie się również formacja dla dzieci i młodzieży. Raciborski
Remont Małżeński odbędzie się pod hasłem: "Źródła nadziei". Konferencje
wygłosi ks. Eugeniusz Ploch.
Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie i Diecezjalne Liceum Humani-
styczne w Nysie zapraszają 4 kwietnia 2020 r. (sobota) w godz. 10.00 – 13.00
na Dzień Otwartych Drzwi. Będzie można: zapoznać się z ofertą edukacyj-
ną szkoły podstawowej i liceum; spotkać się z dyrekcją szkoły, zwiedzić
szkołę, dowiedzieć się o warunkach przyjęcia do szkoły, zapoznać się z kadrą
nauczycielską, porozmawiać z uczniami. Szkoły diecezjalne w Nysie od lat
osiągają bardzo dobre wyniki w nauczaniu, zajmują wysokie lokaty w ran-
kingach szkół oraz przywiązują dużą wagę do wychowania w duchu wartości
chrześcijańskich. Szkoła dysponuje miejscami w internacie. Szczegółowych
informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. 8.00 – 15.00.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali nasz kościół. W przyszły piątek (13.03.202, godz. 18:15)
Biedroń J., Waligórska K., Bulak B., Borzigursky I., Fichna E., i Kampik R.,
a w piątek za dwa tygodnie (20.03.2020, godz. 18:15) Lepiorz S., Saiczek
A., Badurczyk M. oraz Z LIGOTY: Bulenda K., Ficoń G. i Fitzon E.

Informacje duszpasterskie
08.03.2020 – 15.03.2020

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


