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Wiemy z własnego doświadczenia, że gdy  coś robimy,
wytwarzamy, dzieło naszych rąk, myśli jest dobre, bo czynione
z sercem. Byłoby wspaniale, gdybyśmy jeszcze umieli żyć w
prawdzie, w pokoju, bez swarów i kłótni. Ale nasuwa się tutaj
pytanie,  skąd  brać wiedzę o  tym  jak  żyć,  by  iść swoją drogą
spokojnie, bez większych problemów, bez obrazy Boga, bez
zgrzytów z wiarą, nie mówiąc już o zgrzytach w samym sobie.

Mamy wprawdzie kodeksy prawa cywilnego, zasady życia społecznego,
przykazania Boże, ale postępowania możemy się uczyć, zagłębiając się w Pi-
smo Święte, uważnie słuchając czytań mszalnych w niedzielę i w tygodniu.
To nauki, które opowiadają nam, jak żyli nasi przodkowie, jak byli posłuszni
Bogu. Jasne – powiecie – oni mieli łatwiej, bo mieli proroków, żyli w cza-
sach Chrystusa. To prawda, ale my, żyjąc w późniejszym okresie, również
możemy powiedzieć, że mamy codzienną możliwość korzystania z nauk
Chrystusa, tak jakby On żył wśród nas. Bo i żyje. Jest obecny podczas mszy
Świętej, podczas Eucharystii, podczas przemienienia chleba w Święte Ciało.

Odnajdujemy w tych tekstach rady, przestrogi, wszystko, co nam może
pomóc podczas wędrówki na tym świecie. Jonasz w dzisiejszym czytaniu
przestrzega mieszkańców Niniwy, że muszą przyoblec wory pokutne, aby
przebłagać Boga za nieprawości i grzechy. „Niech obloką się w wory – ludzie
i zwierzęta – niech żarliwie wołają do Boga!” (Jon 3, 8). Żarliwa modlitwa, z
prośbą o dar usłyszenia tego, co nam Pismo święte chce przekazać, wspomo-
że nasz umysł. Wiemy doskonale, że nasza percepcja zawęża się do obrazu
osoby i wprawdzie słowa pobrzmiewają w naszych uszach, ale to, czy usły-
szymy, zależy tylko od nas. Nie chodzi tutaj o konkretną osobę, lecz o naszą
zdolność rozumienia, rozważania słów usłyszanych lub przeczytanych.
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Dziś po raz drugi obchodzimy w Kościele Niedzielę Słowa
Bożego, ustanowioną przez papieża Franciszka we wrześniu
2019 r. listem apostolskim Aperuit illis. Papież napisał w nim
m.in.: "Ustanawiam III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako po-
święconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego.
Staje się ona odpowiednim momentem tego okresu roku, w któ-
rym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami ju-
daizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przy-
padek: celebrowanie tej Niedzieli wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ
Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia,
aby dojść do trwałej i autentycznej jedności".

Trzecią niedzielę zwykłą – zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka
– przeżywamy jako czas dziękczynienia za Słowo Boże. Ono jest nam dane
w słowach Pisma świętego, które czytamy w czasie Liturgii w kościele, a tak-
że w domach podczas modlitwy indywidualnej i rodzinnej. Ojciec Święty
wzywa nas, abyśmy w tę niedzielę w sposób szczególny z radością wysławia-
li Boga, który do nas mówi, ponieważ jest „dobry i łaskawy”. A będąc „dobry
i łaskawy, wskazuje drogę grzesznikom, a pokornym pomaga czynić dobrze i
uczy ubogich dróg swoich” – tak nas dzisiaj zapewnia psalmista. Spójrzmy
zatem na nasze życie i postępowanie, wejrzyjmy głębiej w nasze sumienia
wsłuchując się w te słowa Pisma świętego, które wyjątkowo mocno roz-
brzmiewają w tych dniach w naszych duszach. Prośmy o przebaczenie win,
abyśmy mogli do czystych serc przyjąć żyjącego Pana – Jednorodzonego sy-
na, który przychodzi dzisiaj pod postacią tego Słowo, które Bóg do nas kieru-
je, i tego Chleba życia, którym nas karmi.

Liturgia Słowa stawia przed oczami naszej duszy trzech wielkich głosi-
cieli Słowa. Poznając ich odkrywamy najważniejszą prawdę dotyczącą ich
orędzia: od kogo ono w istocie pochodzi. „Pan przemówił do Jonasza po raz
drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upo-
mnienie, które Ja ci zlecam»”. Podobnie Jan Chrzciciel otrzymał objawienie i
słowo  o  Mesjaszu  od  Boga.  A  o  Jezusie  z  Nazaretu  usłyszymy,  że  „głosił
Ewangelię Bożą” – Dobrą Nowinę pochodzącą od Boga.

Wsłuchując się w to słowo, które dzisiaj Bóg do nas kieruje, odrywajmy,
czego On od nas oczekuje? Mieszkańców Niniwy, którzy byli w większości
skażeni bałwochwalstwem, wzywał do odwrócenia się od krwiożerczych ido-
li. Mieszkańców Galilei do odważnego pójścia za Jezusem. Do jakiego na-
wrócenia dzisiaj wzywa nas – chrześcijan żyjących w Kościele atakowanym
przez praktyczny ateizm i cywilizację śmierci? Które zdania z tych czterech
fragmentów, których wysłuchamy, wskazują nam warunki i drogę zwrócenia
się ku Bogu żywemu?



Prządek nabożeństw
24.01.2021 – 02.02.2021

niedziela 24 stycznia 2021 – III Zwykła – Słowa Bożego
08:00 Za zm. Teresę Szymonik w 30 dni po śmierci.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii Kszuk z okazji urodzin.
14:00 W intencji Parafian.
poniedziałek 25 stycznia 2021 – N  . P
06:45 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodzin Marcinkowski, Strze-

duła i Wąsiński.
wtorek 26 stycznia 2021 – Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów
17:00 Za zm. Różę Haitzer, jej męża Gintera oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 27 stycznia 2021 – Dzień powszedni
06:45 Za zm. Hiacynta Tumulka, rodziców Agnieszkę i Wiktora, brata Aloj-

zego, Annę Tumulka, Joachima Siedlaczek, rodziców Gertrudę i Aloj-
zego Krufczyk, syna Józefa, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące.

czwartek 28 stycznia 2021 – Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
17:00 Za zm. Jana Bębenek od mieszkańców osiedla w Brzeźnicy.
piątek 29 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Oswalda Bombelek, rodziców Annę i Leonarda Habrom, te-

ściów Annę i Reinholda Bombelek, pokrewieństwo Habrom-Bombe-
lek-Kaczyński-Kłosek oraz dusze w czyśćcu cierpiąc

sobota 30 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Martę i  Ferdynanda Saiczek,  Annę i  Pawła Kostyrok,  Łucję i

Stanisława Dudek, braci Jana, Kazimierza i Maksymiliana, Libusię i
Zbigniewa Śliwka, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 31 stycznia 2021 – IV Zwykła
08:00 Za  zm.  rodziców  Elfrydę i  Józefa  Wycisk,  syna  Józefa,  Franciszka  i

Franciszkę Kachel, dzieci, synową, zięciów oraz za zm. rodzin Wy-
cisk, Kachel, Machnik, Kretschmer.

10:30 W intencji Parafian.
14:00 .................................................................................................................
poniedziałek 1 lutego 2021 – Dzień powszedni
06:45 Za zm. rodziców i siostrę.
wtorek 2 lutego 2021 – O  P
17:00 W intencji Chorych i Cierpiących naszej parafii.



Informacje duszpasterskie
24.01.2021 – 31.01.2021

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

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

powtarzających się w naszym regionie donosów na Policję i związanych z ni-
mi kontroli Sanepidu, proszę o bezwzględne przestrzeganie tego ogranicze-
nia. Przypominam, że limit ten dotyczy również przedsionka kościoła, nie ma
natomiast zastosowania na zewnątrz, gdzie obowiązuje tylko obowiązek za-
chowania dystansu minimum 1,5 metra. Wszyscy muszą zasłaniać usta i nos.
Na prośbę Biskupa Opolskiego dzisiejsza niedziela jest Dniem Solidarności
z Chorwacją po trzęsieniach ziemi, które nawiedziły ten kraj. Pomóżmy po-
przez modlitwę za poszkodowanych oraz zbiórkę przed kościołem.

Zgodnie z wolą Papieża Franciszka trzecia niedziela okresu
zwykłego każdego roku (w tym roku 24 stycznia) ma być w ko-
ściele przeżywana jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona przy-
pomnieć wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu i warto-

ści Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między
Słowem Bożym a liturgią.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół
godziny 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 (29.01.2021, godz. 17:45) Rybarska K., Kazior J., Biedroń
J.,  Waligórska  K.,  Iskra  E.  i  Bulak  B.,  a  w  piątek  za  dwa  tygodnie
(05.02.2021, godz. 17:45) Borzigursky I., Fichna E., Kampik R., Lepiorz S.,
Saiczek A., i Badurczyk M.

W przyszłą niedzielę – z inicjatywy Fundacji Raoula Follerreau – obchodzo-
ny będzie w Kościele 68. Światowy Dzień Trędowatych. Będzie on okazją
do modlitwy i materialnego wsparcia dzieła tych, którzy zapewniają ludziom
trędowatym schronie i ratunek w ośrodkach prowadzonych dla nich w kra-
jach misyjnych.

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


