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W ,    

„Nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg,
bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce”.

Co widzisz? Programy informacyjne pełne niepokoją-
cych informacji o rozwoju pandemii? Opustoszałe ulice?
Czy widzisz słońce i budzącą się wiosnę? Czy widzisz nie-
śmiało kwitnący kwiatek w ogródku?

Co, albo raczej kogo, może zobaczyć ktoś, kto patrzy na Ciebie? Jakie
przeżycia rysują się w tych dniach na Twojej twarzy? A może z różnych po-
wodów robisz wszystko, aby Twoja twarz była niewzruszona? Może masz
poczucie, że powinieneś być oparciem dla innych i nie ma w tym przestrzeni
na przeżywanie?

Bóg w Pierwszej Księdze Samuela przypomina, że patrzy o wiele głębiej
i widzi więcej, niż może nam się wydawać. Bóg widzi w Tobie wszystkie
piękne pragnienia i marzenia. Bóg widzi Twoją tęsknotę. Bóg widzi też
wszystko z czym sobie nie radzisz, w czym może ostatnio upadłeś, to, co
Ciebie przerosło.

Ten szczególny Wielki Post – pustynia, na której się znaleźliśmy – to
czas Bożej troski o nasze serca. „Zabiorę wam serce z kamienia, a dam wam
serce z ciała” – obiecuje Pan w Księdze Ezechiela. „Wypiszę moje Prawo na
tablicach ich serc” – dodaje w Księdze Jeremiasza. To, na co w tych dniach
patrzysz, może okazać się rozstrzygające. Bóg dał Ci oczy, aby czytały Jego
Słowo. Bóg dał Ci oczy, aby pomagały sercu adorować Go w Najświętszym
Sakramencie. Bóg dał Ci oczy, aby cieszyły się wiosną. Dzień po dniu Twoje
serce może doświadczać uzdrowienia, dzięki temu, na co, a raczej na Kogo,
patrzysz. Abp Grzegorz Ryś napisał tydzień temu, że twarzą Boga nie jest
pandemia. Jego twarzą jest Miłość.

Nie musisz już uciekać przed samym sobą. Nie musisz już skrzętnie
ukrywać tego, co odkrywasz na dnie serca, o czym może nie masz odwagi
mówić.  Bóg  w  te  dni  przychodzi  i  zachęca:  „Patrz  na  Mnie.  Mów  Mi  o
wszystkim. Ja będę zmieniał Twoje serce”.



N  
Penitencjaria Apostolska – najwyższy trybunał kościelny w spra-

wach wewnętrznych – na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca
Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym cho-
robą CoVID-19, poddanym kwarantannie w szpitalach lub we wła-
snych domach, a także pracownikom służby zdrowia, członkom ro-
dzin chorych i wszystkim, którzy, narażając się na zakażenie, pomaga-
ją pacjentom z koronawirusem w jakikolwiek sposób, także w modlitwie.

Aby uzyskać odpust należy wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokol-
wiek grzechu, łącząc się duchowo za pośrednictwem mediów z celebracją Mszy
Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi
formami pobożności, albo przynajmniej odmówić Wierzę w Boga…, Ojcze nasz...
i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny. Należy też ofiarowywać tę
próbę duchową w duchu wiary i miłości względem braci i sióstr, pragnąc wypeł-
nić warunki zwyczajne (spowiedź sakramentalną, Komunię eucharystyczną i mo-
dlitwy zgodnie z intencjami Ojca Świętego), tak szybko, jak tylko będzie to moż-
liwe.

Nowością jest tutaj to, że nie ma konieczności wypełnienia zwykłych warun-
ków (spowiedź święta i komunia sakramentalna) od razu. Wystarczy pragnienie
ich odbycia, gdy będzie to możliwe. Jeśli nie będzie nigdy możliwe, bo ktoś
umrze, może pójść od razu do nieba.

Konieczne jest jednak nadal wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu. Ten warunek nie oznacza bezgrzeszności i „cudownego” wyzbycia się
przywiązań do grzechu, ale pragnienie niegrzeszenia w jakikolwiek sposób. Nie
chodzi tutaj o jakąś słabość, czy nawet nałóg, z którego mimo prób człowiek nie
może się wyzwolić, ale o świadome i dobrowolne popełnianie drobnych grze-
chów; takie ciche ustępstwa moralne, aby jakoś radzić sobie w życiu. Małe kłam-
stewko, nieuczciwości jako sposób na życie – tego wszystkiego trzeba się świado-
mie wyrzec i starać się od tego uwolnić.

Odpust zupełny powoduje naprawienie szkód, które nasz grzech wyrządził
braciom i siostrom, nawet jeśli o tych szkodach, nie wiemy. Bóg niejako bierze
naprawienie tych szkód na siebie. Jest to akt łaski i dar miłosierdzia. Duch Święty
sprawia, że odpust może być udzielany także osobom zmarłym, przebywającym
w czyśćcu, którzy już sami nie mogą naprawić skutków tego, co popsuli w rela-
cjach z innymi, przywiązań do grzechu itd.

Odpust można uzyskać za siebie samego albo za zmarłego niekoniecznie so-
bie znanego. W takim przypadku wystarczy ogólna intencja uzyskania odpustu za
osobę zmarłą. Nie można zyskać odpustu za osobę żyjącą. Odpust zupełny można
uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Drugi raz można uzyskać odpust zupełny
tego samego dnia w godzinę śmierci.

Darowując odpust zmarłemu, uczymy się również myślenia o innych, o tym,
że jesteśmy wspólnotą, że sami otrzymujemy wiele poprzez wspólnotę Kościoła.
Nikt w Kościele nie jest bowiem w indywidualnej relacji do Boga, zawsze jeste-
śmy równocześnie we wspólnocie z braćmi i siostrami. I dzięki tej wspólnocie
Bóg pragnie nas obdarzać swoimi darami.



Porządek nabożeństw
22.03.2020 – 31.03.2020

niedziela 22 marca 2020 – IV Wielkiego Postu - L
08:00 Za zm. Alfreda Cienskowski, Gerdę i Rudolfa Mokrosz zm. z pokrewień-

stwa Cienskowski, Jurecki, Filip, Jendrzejczyk, Mokrosz i Malcharczyk.
10:30 Za zm. Kazimierza Bajerskiego, Ewę i Michała Bajerskich, Władysława

Dobosza, Józefę Kołacińską, zm. z rodzin Bajerski, Dobosz, Kościółek
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian.
poniedziałek 23 marca 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Władysława Budnik od szwagierek z Jasła.
wtorek 24 marca 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. męża Ludwika Kszuk, rodziców Kszuk-Sochiera, synów, synowe,

wnuka i dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 25 marca 2020 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
17:00 W intencji Rolników o błogosławieństwo Boże na rozpoczęcie prac polo-

wych.
czwartek 26 marca 2020 – Dzień powszedni – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Alojzego Jasny w 1. rocznicę śmierci.
piątek 27 marca 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jadwigę i Wilhelma Lankocz, synów Jana i Gerarda, zm. dziad-

ków, Maję i Emanuela Kłosek, zm. dzieci, Alfonsa Kałuża, Katarzynę
Lankocz, Henryka Wyrtki, jego rodziców i zm. z pokrewieństwa.

sobota 28 marca 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jadwigę Marek, męża, synów, synowe, Zygmunta Okoniewski, żo-

ny, syna i wnuka, Annę Kuźnik, dziadków z 4 stron, zm. dzieci, zm. kapła-
nów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 29 marca 2020 – V Wielkiego Postu
08:00 Do miłosierdzia Bożego za zm. Bernarda Kurek, dzieci Henryka, Monikę i

Franciszka, wnuka Adama, rodziców Kurek-Lerch, Augustyna Szmańta,
żonę Marię, wnuka Damiana, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące.

10:30 Za zm. Paulinę Jasny w 30 dni po śmierci.
14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian.
poniedziałek 30 marca 2020 – Dzień powszedni
18:00 ………………………………………………………………………………
wtorek 31 marca 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Marię i Huberta Cwik, rodziców Waleskę i Alfonsa Cwik, Bertę i

Franciszka Kampka, rodzeństwo, całe pokrewieństwo, zm. kapłanów, sio-
stry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. „Bóg za-
płać!”

Biskup Opolski udziela wszystkim wiernym przebywającym w tym
czasie na terenie diecezji opolskiej dyspensy od uczestnictwa w nie-
dzielnej i świątecznej Mszy świętej, w okresie od III do V niedzieli
trwającego właśnie Wielkiego Postu.

Zachęcam do odwiedzenia specjalnego serwisu poświęconego sytuacji zwią-
zanej z epidemią koronawirusa na internetowej stronie naszej parafii. Można
tam uzyskać bieżące informacje na temat funkcjonowania naszego kościoła i
parafii w czasie trwania ograniczeń wprowadzonych przez rząd i Kościół.

Od zeszłego tygodnia nasza parafia posiada też serwis na Facebooku
(@parafialubowice) – to najszybszy sposób zdobywania wiedzy o
tym, co aktualnie dzieje się w parafii i Kościele. Można tam też

uczestniczyć w dodatkowej Mszy św. w intencji Parafian transmitowanej na
żywo z naszego kościoła w niedziele o godz. 14:00.
Razem z Błękitnymi Aniołami z Caritasu organizujemy pomoc dla naszych
Parafian (zwłaszcza starszych) na czas zagrożenia epidemicznego. Możemy
pomóc w zakupach, załatwić ważną sprawę, kupić leki, odpowiedzieć na py-
tania. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z tej oferty pomocy, proszę o kontakt z
kancelarią parafialną przez telefon albo e-mail.

Na czas trwania ograniczeń zawieszone zostają nabożeństwa Gorz-
kich Żali i Drogi Krzyżowej sprawowane wspólnotowo. Zachęcam
do indywidualnego praktykowania tych nabożeństw, zwłaszcza w do-

mu z rodziną. Można w ten sposób uzyskać odpust zupełny za siebie albo
zmarłych. Więcej na drugiej stronie gazetki i w Internecie.
Kancelaria parafialna będzie czynna tylko dla interesantów mających spra-
wy nie cierpiące zwłoki po indywidualnym umówieniu się telefonicznie (32
410 67 90 lub przez e-mail: parafia@lubowice.pl

Przypominam o ograniczeniu liczby uczestników nabożeństw w ko-
ściele do maksymalnie 50 osób oraz o zaleceniu, by zachowywać od-
stęp co najmniej 1,5 metra od najbliższej osoby. Dotyczy to również

procesji: na ofiarowanie i Komunię św. Komunię św. przyjmujemy na rękę.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali nasz kościół. W przyszły piątek (27.03.2020, godz. 19:00)
Hałas G., Herman-Nowak B., Jeleń K., Kołodziej K., Krybus E., Krybus R. a
w piątek za dwa tygodnie (03.04.2020, godz. 19:00?) Łątka A., Mika B.,
Ploch H., Świerczek A., Trojak J. i Wala Z.

Informacje duszpasterskie
22.03.2020 – 29.03.2020

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


