
„C  ?”

„Czego szukacie?” - pyta Jezus Jana i Andrzeja. To pierwsze
Jego słowo, pierwszy dźwięk tego głosu, który objawi im tyle nie-
zwykłych rzeczy, który poprowadzi ich tak daleko. Jezus widzi, że
szukają. Do tej pory szli za Janem Chrzcicielem; teraz bez wahania
porzucili go, żeby pójść za tym nieznajomym człowiekiem. To bę-
dzie ich fantastyczna szansa i Jan starannie zapisuje tę ważną godzinę: czwarta po
południu. Jezus od razu poczuł do nich sympatię, ponieważ lubi ludzi zdolnych
wszystko dla Niego porzucić. Ale już swoim pierwszym pytaniem chce ich prze-
niknąć: „Czego szukacie? Czego będziecie się po Mnie spodziewać?”.

Tak bardzo pomylono się co do Niego. Powie kiedyś do tłumów: „Szukacie
Mnie, ale dlaczego? Ponieważ nakarmiłem was do sytości chlebem”. Będzie pytał
swoich apostołów: „Za kogo mnie ludzie uważają?... A za kogo wy Mnie uważa-
cie?”. Marię Magdalenę zapyta: „Kogo szukasz?”. Jezus pyta mnie w tym mo-
mencie: „Czego szukasz? Kogo szukasz, kiedy Mnie szukasz?”.
Być może nie całkiem potrafimy odpowiedzieć, tak jak Jan i Andrzej: „Gdzie je-
steś? Gdzie mieszkasz?”. Szukamy Go w Ewangelii, ale nie mamy już ani Jego
głosu, ani Jego oczu - zawsze będzie dla nas trudną tajemnicą obecności-
nieobecności.

Wiemy, że jest obecny, że kształtuje świat i że chce kształtować także nasze
życie. Ale jak mocnej wiary potrzeba (to nasz jedyny punkt zaczepienia!), aby do
Niego przyjść i z Nim pozostać. Tak wielka jest pokusa, żeby myśleć o Nim jedy-
nie jako o człowieku, który żył w przeszłości. Jezus pięknie mówił i chętnie
przyjmujemy Go jako nauczyciela mądrości; używamy Go dla poparcia naszych
wspaniałych ideałów sprawiedliwości. Otwieramy Ewangelię jak skarbiec pełen
bogactw, w którym szukamy złotych myśli.

Ale On? On przecież żyje! Czeka, żeby usłyszeć nasze kroki, a wtedy odwró-
ci się i zapyta: „Czego pragniesz?”. Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź -
odpowiedź, która przemienia życie i jest łaską nad łaskami, jeśli ogarnia nas ca-
łych: „Pragnę Ciebie”.
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Prządek nabożeństw
17.01.2021 – 26.01.2021

niedziela 17 stycznia 2021 – II Zwykła
08:00 Za zm. Stanisława Knap w drugą rocznicę śmierci i za zm. z rodzin

Knap, Kusidło, Iskra.
10:30 Za zm. Annę i Dominika Pytlik, rodziców Pytlik-Krybus, rodzeń-

stwo, Eryka Kara, rodziców, zm. z rodziny Komorek, zm. kapłanów,
siostry zakonne, poległych na wojnie i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Msza św. z przekazaniem książeczek do nabożeństwa dzieciom I-
Komunijnym.

poniedziałek 18 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej

Matki Bożej.
wtorek 19 stycznia 2021 – Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
17:00 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Eichendorffa w Łubowicach.
środa 20 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Kasztanowej i Polnej w Łu-

bowicach.
czwartek 21 stycznia 2021 – Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
17:00 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Wolności w Łubowicach.
piątek 22 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Anielę i Franciszka Jurecki, zm. dzieci z rodzin Jurecki i

Gocman, Teodora i Elżbietę Wycisk oraz zm. z rodzin Wycisk i Be-
nek.

sobota 23 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Łąkowej i Zamkowej w Łu-

bowicach.
niedziela 24 stycznia 2021 – III Zwykła
08:00 Za zm. Teresę Szymonik w 30 dni po śmierci.
10:30 ..............................................................................................................
14:00 W intencji Parafian.
poniedziałek 25 stycznia 2021 – N  . P
06:45 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodzin Marcinkowski,

Strzeduła i Wąsiński.
wtorek 26 stycznia 2021 – Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów
17:00 Za zm. Różę Haitzer, jej męża Gintera oraz dusze w czyśćcu cierpią-

ce.



Informacje duszpasterskie
17.01.2021 – 24.01.2021

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą
niedzielę po Mszach św. zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych w czasie
trzęsienia ziemi w Chorwacji. W związku z radykalnym ograniczeniem liczby
wiernych mogących przyjść do kościoła, zachęcam do korzystania z przelewów
bankowych (nr konta ma 1 stronie gazetki) i do wpłat przez naszą stronę inter-
netową. „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w kościele, wpłaty na konto parafialne
i przez mikropłatności na stronie parafii.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd w naszym ko-
ściele może przebywać jednocześnie maksymalnie 49 osób.

Dnia 29 grudnia 2020 roku Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzę-
sienie ziemi. Jego epicentrum znajdowało się niedaleko stolicy kraju – Zagrze-
bia. Zginęło siedem osób, setki zostało rannych, a tysiące pozbawionych dachu
nad głową. Straty materialne opiewają na miliony dolarów. Kilka dni później 6
stycznia 2021 roku doszło w tym regionie do kolejnych wstrząsów. W obliczu
tego wydarzenia Caritas Chorwacji zwróciła się do wszystkich ludzi dobrej wo-
li z prośbą o pomoc. W odpowiedzi na tę prośbę, popartą apelem Przewodni-
czącego Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Opolski prosi o uczynienie nie-
dzieli 24 stycznia Dniem Solidarności z Chorwacją poprzez modlitwę za po-
szkodowanych oraz zorganizowanie zbiórki przed kościołami.

Zgodnie z wolą Papieża Franciszka trzecia niedziela okresu zwy-
kłego każdego roku (w tym roku 24 stycznia) ma być w kościele
przeżywana jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona przypomnieć
wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu i wartości Pisma

Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między Słowem Bo-
żym a liturgią.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół go-
dziny po Mszy św. Można nadal zamawiać intencje mszalne na 2021
rok (w kancelarii i przez stronę internetową).

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i przygotowali nasz kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W
przyszły piątek (22.01.2021, godz. 17:45) Przybyła S.,  Pater  M.,  Matusz  J.,
Matusz  M.,  Zamkowy R.,  i  Cisz  Z.,  a  w piątek  za  dwa tygodnie  (29.01.2021,
godz. 17:45) Rybarska K., Kazior J., Biedroń J., Waligórska K., Iskra E. i Bu-
lak B.

W niedzielę 31 stycznia – z inicjatywy Fundacji Polskiej Raoula Follerreau –
obchodzony będzie w Kościele 68. Światowy Dzień Trędowatych. Będzie on
okazją do modlitwy i materialnego wsparcia dzieła tych, którzy zapewniają lu-
dziom trędowatym schronie i ratunek w ośrodkach prowadzonych dla nich w
krajach misyjnych.

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


