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Jezus rzekł do Marty: „Czyż nie powiedziałem ci,
że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?”.

Są ludzie, którzy rozsiewają wokół siebie woń dobra.
Taką osobą był Jezus Chrystus, przyjaciel Marty, Marii i
Łazarza. Przyjaciel każdego z nas. To On ma władzę nad
śmiercią. Tylko On może powiedzieć: „Łazarzu, wyjdź
na zewnątrz!”. Bardzo wymowne są tu ludzkie odruchy
Jezusa: głębokie wzruszenie i płacz. Pewnie nawet naj-
większy „twardziel” nie ukryłby w takim momencie
wzruszenia. Taka jest właśnie siła miłości.

To miłość przemienia oblicze człowieka, oblicze świata. Przebacza, ocie-
ra niepotrzebne łzy, tuli rozdygotane dłonie, koi niespokojne serce. Potrafi
dostrzec obraz i podobieństwo Boże. Kapelan jednego z polskich szpitali
dzielił się swoim spotkaniem z człowiekiem chorym na AIDS. Pewnego razu
udał się na oddział, aby odwiedzić leżących tam chorych. Gdy przybył do
jednej z sal, na której leżał ów chory, zaproponował mu spowiedź. A on obu-
rzony tą propozycją zaczął wołać,  że Boga nie ma, bo on musi tak strasznie
cierpieć. Bezradny kapelan usiadł przy jego łóżku i odruchowo chwycił go za
rękę. Po pewnym czasie ów chory już z całkiem innym spojrzeniem powie-
dział: „Musi coś w tym być, bo jesteś pierwszym człowiekiem, który od kilku
miesięcy chwycił mnie za rękę bez rękawiczki”. I poprosił o spowiedź. Ten
niby drobny gest dokonał tak wielkiej przemiany, otworzył pełne buntu serce
chorego.

Miłość przemienia oblicze świata. Nie da się jej kupić, ani tym bardziej
znaleźć na ulicy, można nią tylko kogoś obdarować i wzajemnie otrzymać ją
w darze. Miłość czysta, sprawiedliwa i mądra jest najwspanialszym darem,
jaki może się stać naszym udziałem w spotkaniu z drugim człowiekiem. Jest
darem i nie wypływa z potrzeb człowieka. Ona dopiero rodzi potrzeby. Nie
dlatego przecież kocham człowieka, że go potrzebuję, lecz dlatego go potrze-
buję, że go kocham.



ŻAL DOSKONAŁY
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z mi-

łości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i
„przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystą-
pienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452).

Zamieszczam propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego.
Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż
istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie.
Zachęcam by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można
zapalić przy nim świece.
1. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
2. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie

stojącej. (Łk 18, 9-14, Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)
3. Następnie można odmówić:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy…
Ufam, Tobie, boś Ty wierny…
Boże, choć Cię nie pojmuję…
Ach, żałuję za me złości…

4. Następuje rachunek sumienia – w ciszy (można przyjąć postawę siedzącą lub klę-
czącą)

5. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO – w postawie stojącej lub klęczącej.
6. Chwila ciszy
7. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu…
8. Prośby

- Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
- Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
- Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego

Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.
9. Ojcze nasz…
10. Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...



Porządek nabożeństw
29.03.2020 – 07.03.2020

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 pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. Paulinę Jasny w 30 dni po śmierci.
14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian (transmitowana na żywo).

poniedziałek 30 marca 2020 – Dzień powszedni
18:00 ……………………………………………………………………………..

wtorek 31 marca 2020
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.

środa 1 kwietnia 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jana i Bertę Foltys, Renatę Foltys, Wiktorię Foltys, zm. dzieci,

dziadków Foltys-Pietruszka i zm. z pokrewieństwa Foltys-Burdzik.
czwartek 2 kwietnia 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Józefa Pater, rodziców Edwarda i Albertynę, rodziców Wilhelma i

Józefę Mika, Hildegardę i Leonarda Wochnik, pokrewieństwo Pater, Wilk,
Filip, Mika, Krybus, Walach, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 3 kwietnia 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jerzego Koska, rodziców Antoniego i Bronisławę, brata Reinhol-

da, Jerzego Degner, dziadków, Franciszka Badurczyk, 2 żony, 2 synów,
zięcia Alfreda, Annę Krybus, Zbigniewa Łakomiec, pokrewieństwo Koska
-Ba-durczyk-Urbisz. Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.

sobota 4 kwietnia 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Andrzeja Świątkowskiego w 5. rocznicę śmierci oraz z okazji uro-

dzin. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
niedziela 5 kwietnia 2020 – Palmowa, czyli Męki Pańskiej
08:00 Za zm. Józefa i Elfrydę Wycisk, syna Józefa, Annę i Alfonsa Przybyła,

Anielę i Henryka Rzytki, Maksymiliana Mika, Annę i Bernarda Janosz i
pokrewieństwo Wycisk-Przybyła.

10:30 Za zm. córkę Krystynę Paris, Łucję Paris, męża Rufina Fitzon, zm. z ro-
dzin Fitzon, Paris, Morcinek, Rzezonek i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian (transmitowana na żywo).
Wielki Poniedziałek 6 kwietnia 2020
18:00 Za zm. Paulinę Jasny od sąsiadów.

18:00 Za zm. Maksymiliana Kiszka w 1. rocznicę śmierci.
Wielki Wtorek 7 kwietnia 2020



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. Zachęcam
do wpłat na konto parafialne tych którzy nie mogą przyjść do kościoła, aby
zapewnić funkcjonowanie parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Biskup Opolski udziela do odwołania dyspensy ogólnej od uczestnic-
twa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej wszystkim wiernym
przebywającym na terenie diecezji opolskiej.

Zachęcam do odwiedzenia specjalnego serwisu poświęconego sytuacji zwią-
zanej z epidemią koronawirusa na www.parafia.lubowice.eu oraz  na Facebo-
oku: www.facebook.com/parafialubowice.

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.
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 5 osób. W związku z tym proszę aby na Mszę
św. do kościoła przychodziła tylko najbliższa rodzina związana z in-

tencją, w której Msza św. jest odprawiana.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali nasz kościół. W przyszły piątek (03.04.2020, godz. 19:00?)
Łątka A., Mika B., Ploch H., Świerczek A., Trojak J. i Wala Z. a w piątek za
dwa tygodnie (10.04.2020, godzina do ustalenia) Wolnik J., Walach H., Kitel
S., Zajda D., Karasek K. i Karasek R.

W serwisie Facebook naszej parafii można uczestniczyć w na-
bożeństwach transmitowanych na żywo z naszego kościoła:

Msza św. pon.-sob. o godz. 18:00, codziennie o godz. 15:00 Koronka do Mi-
łosierdzia Bożego a o godz. 20:30 modlitwa różańcowa.

Od dzisiaj przechodzimy na czas letni. Msze św. i nabożeństwa wieczorne
będą się rozpoczynać o godz. 18:00.

Informacje duszpasterskie
29.03.2020 – 05.04.2020

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


