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Poczucie bezradności i bezsilności wydaje się ogarniać coraz

to szersze kręgi społeczeństwa. Niepokój, jaki płynie ze świata
polityki, niepewność w dziedzinie gospodarki, kryzys, jaki dotyka
rodzinę – wszystko  to  wpływa  na  człowieka  i  zajmuje  trwałe
miejsce w jego sercu. W poczuciu zagrożenia staje się on często agresywny,
łatwo wpada w złość, odczuwa wobec innych niechęć i zazdrość. Wulgarne
wyzwiska i słowa z rynsztoku stały się trwałym elementem codziennych roz-
mów w pracy, a także w szkole i w rodzinie, między małżonkami...
Jak reagować? Przymknąć oczy, udawać, że się nie słyszy? Krzyk człowieka
opętanego, z dzisiejszej Ewangelii, wywołał natychmiastową i to niezwykle
surową reakcję Jezusa: „Milcz i wyjdź z niego”. Nie było miejsca na żaden
kompromis czy dyskusję. Moc i skuteczność słowa, jakie wyrzekł Jezus, były
natychmiastowe. Świadkowie tego wydarzenia byli zgodni co do jednego –
mówili: „nowa jakaś nauka z mocą”. Źródło mocy, z jaką Jezus wypędził złe-
go ducha, utożsamiali nie tyle z jednym Jego rozkazem, co z całą Jego nauką.
A w centrum tej nauki jest przykazanie miłości, orędzie prawdziwej wolno-
ści, dobra nowina o zbawieniu. Nauka Jezusa każe zło zwyciężać dobrem,
nadstawiać drugi policzek, ale również „nastawać w porę i nie w porę”; zaw-
sze trwać w prawdzie i prawdę głosić. Obiecuje zwycięstwo tym, którzy wy-
trwają do końca. Nazywa szczęśliwymi, błogosławionymi tych, którzy pła-
czą, i zapewnia, że będą pocieszeni.

Jeśli chrześcijanie czują się w świecie, jak u siebie w domu, to muszą po-
stawić sobie pytanie, czy nie pozostają pod wpływem sprzecznych z nauką
Jezusa zasad wyznawanych przez środowiska niechrześcijańskie. Komu chcą
się przypodobać – światu czy Bogu? Chrześcijanie potrzebują przebudzenia –
ich poczucie bezsilności i bezowocności musi być zastąpione nowym zapa-
łem do działania. Musimy zdać sobie sprawę, że jedynym prorockim słowem
na dzisiaj jest dla nas „zwrócić się do Boga”.
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Francuski podróżnik, poeta i dziennikarz, Ra-
oul Follereau, pierwszy raz zetknął się z osoba-
mi trędowatymi w 1936 r. realizując dla argen-
tyńskiego dziennika reportaż o ludziach izolo-
wanych przez społeczeństwo. W czasie II woj-
ny światowej ukrywał się w klasztorze żeń-
skim w Venissieux koło Lyonu. Tam też Raoul
poznał siostrę Eugenię, która wróciła z misji z
Wybrzeża Kości Słoniowej, gdzie na obrzeżach Abidżanu odkryła
kolonię pozostawionych bez żadnej opieki osób trędowatych. Spo-
tkanie z siostrą wyzwoliło w nim potrzebę i chęć pomocy ludziom
zarażonym trądem. Z jego inicjatywy powstała tam, istniejąca do
dziś wioska Adzope, w której chorzy mają możliwość schronienia,
opieki i odpowiednich warunków do życia. W 1954 r. Raoul Folle-
reau ustanowił Światowy Dzień Trędowatych, zaś w 1965 r. z jego
inicjatywy powstała światowa federacja wszystkich instytucji zaj-
mujących się problemem trądu – ILEP, upowszechniająca działa-
nia na rzecz trędowatych na całym świecie. Kolejnym etapem by-
ło wprowadzenie przez Komisję Medyczną Follereau skutecznej
terapii, która w przeciągu trzydziestu lat przyczyniła się do wyle-
czenia około 15 mln trędowatych.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, co roku na
świecie odnotowuje się ponad 200 tys. nowych przypadków trądu,
z czego ponad 20 tys. chorych stanowią dzieci poniżej piętnastego
roku życia. Trąd występuje głównie w krajach najuboższych,
gdzie wielu chorych zwykle nie otrzymuje żadnej pomocy. Więk-
szość z nich ze względu na swoje schorzenie spychanych jest na
margines społeczeństwa. Najwięcej przypadków trądu odnotowuje
się w Azji Południowo- Wschodniej, zaś krajem najbardziej zagro-
żonym są Indie.

Na rzecz osób trędowatych pracował m.in. ojciec Marian Żela-
zek w Indiach oraz dr Wanda Błeńska w Ugandzie.

Światowy Dzień Trędowatych obchodzony jest w ponad 150
krajach, w ostatnią niedzielę stycznia.



Prządek nabożeństw
31.01.2021 – 09.02.2021

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

ciszkę Kachel, dzieci, synową, zięciów oraz za zm. rodzin Wycisk, 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.

środa 3 lutego 2021 – Św. Błażeja, biskupa i męczennika
06:45 Za zm. Wilhelma Basista, rodziców, rodzeństwo, Annę i Teofila Wolnik,

dzieci oraz Małgorzatę Kowalczyk.
czwartek 4 lutego 2021 – Dzień powszedni

16:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
17:00 ...........................................................................................................................

piątek 5 lutego 2021 – Św. Agaty, dziewicy i męczennicy
06:45 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17:00 Za zm. Krystynę Marklowską w 30 dni po śmierci.

sobota 6 lutego 2021 – Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników
08:00 W intencji czcicieli NMP, zwłaszcza Róż Różańcowych.
17:00 Za zm. Krystynę Paris.

niedziela 7 lutego 2021 – V Zwykła
08:00 Za zm. Henryka i Helenę Górecki, Floriana i Elżbietę Kirchniawy, Agniesz-

kę Kirchniawy, Józefa i Jadwigę Krybus, zm. dzieci, Wiktora i Martę Górec-
ki, Marię i Franciszka Kusidło, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cier-
piące.

10:30 Za zm. rodziców Pawła i Helenę Gali, Jana i Otylię Żurek, dziadków Józefa
i Annę Gali, Józefa i Klarę Kordula, rodzeństwo, zm. z pokrewieństwa Gali-
Kordula-Wallach, dusze w czyśćcu cierpiące i zm. kapłanów.

14:00 Msza św. z poświęceniem i przekazaniem świec dzieciom pierwszokomunij-
nym.

poniedziałek 8 lutego 2021 – Dzień powszedni
06:45 (recytowana) .....................................................................................................

wtorek 9 lutego 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Zytę i Alfonsa Sowa, synów Ryszarda i Norberta, Marię i

Alfonsa Niestatek, syna Rafała, córkę Weronikę i za zm. pokrewieństwa.

11:00 Pogrzeb śp. Anny Krufczyk.

18:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian.



Informacje duszpasterskie
31.01.2021 – 07.02.2021

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. We wtorek zbiórka do puszek na
klasztory klauzurowe. W przyszłą niedzielę kolekta na opał. Do puszek na
rzecz poszkodowanych w czasie trzęsienia ziemi w Chorwacji w ubiegłą nie-
dzielę zebraliśmy 1218,50 PLN i 0,50 EUR. W związku z radykalnym ogra-
niczeniem liczby wiernych mogących przyjść do kościoła, zachęcam do ko-
rzystania z przelewów bankowych (nr konta na 1 stronie gazetki) i do wpłat
przez naszą stronę internetową. „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. 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.
Zakończyły się Msze św. kolędowe. Serdeczne „Bóg zapłać!” przedstawicie-
lom rodzin, którzy uczestniczyli w nich w kościele i przewodniczyli liturgii
domowej, wypraszając dla wszystkich domowników Boże błogosławieństwo
i opiekę na cały Rok Pański 2021. W czasie Mszy św. była zbierana IV skład-
ka kwartalna na remonty i inwestycje w naszym kościele. Do kasy remonto-
wej trafiło 25 690,00 PLN, na misje zebraliśmy do puszek 2506,05 PLN.

We wtorek przypada święto Ofiarowania Pańskiego. W czasie
Mszy św. błogosławieństwo świec.  W  środę i  czwartek  po  Mszy
św. błogosławieństwo ku czci św. Błażeja z prośbą o zachowanie
od chorób gardła, a w piątek po Mszy św. błogosławieństwo chle-

ba i wody ku czci św. Agaty z prośbą o ochronę dla podróżujących oraz
ochronę naszego dobytku przed ogniem.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny
po Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek odstroili szopkę i świąteczne dekoracje, oraz tym, którzy posprzątali i
przygotowali nasz kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek
(05.02.2021, godz. 17:45) Borzigursky I., Fichna E., Kampik R., Lepiorz S.,
Saiczek A., i Badurczyk M., a w piątek za dwa tygodnie (12.02.2021, godz.
17:45) LIGOTA KS.: Bulenda K., Ficoń G., Ficoń D. Fitzon E., Hałas G. i
Herman-Nowak B.

W czwartek o godz. 18:00 na platformę TEAMS zaprasza uczniów kl.
VI przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

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


