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„Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce.

Zaraz powiedzieli Mu o niej.
On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka.

I usługiwała im”.
Zwróćcie uwagę na dwa słowa: „podniósł ją” i „usługiwała

im”. Jako że cud jest zawsze jakimś pouczeniem, ewangelista
chce nam dziś pokazać, że moc Jezusa może nas podnieść, aby-
śmy stali się tymi, którzy służą.

Wszystko zatem dzieje się w „domu”. A kobieta, którą Jezus stawia na nogi,
jest jego wspaniałą gospodynią. Kiedy gościem jest Jezus, wszyscy chcą święto-
wać! Na razie obecni są tylko czterej wybrani: Piotr, Andrzej, Jakub i Jan, ale już
wkrótce będzie ich dwunastu, a z nimi ich żony i dzieci. I tłum! Marek opowiada
dalej: „Tłum się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli”. Nie są to zbyt miłe
sytuacje dla pani domu, która widzi, że jej suflet z serem zaczyna opadać.

Wyobrażamy sobie teściową Piotra (szkoda, że nie znamy jej imienia) stawia-
jącą wszystkiemu czoło, jak to czyni tak wiele kobiet, obdarzonych prawdziwym
zmysłem gościnności, wymagającym hojności i dyskrecji. „I usługiwała im”.
Warto w tym rozważaniu pomyśleć o „tych, które służą”. Być może sami jeste-
śmy wezwani do tego powołania, a może trzeba, abyśmy zastanowili się nad na-
szą postawą wobec wszystkich kobiet pełniących z wielkim oddaniem różne po-
sługi.

Być może przy okazji tej Ewangelii jest czas, ażeby, wobec Pana, który leczy
złe gorączki, zastanowić się nad swoim postępowaniem i słowami. Nas wszyst-
kich, którzy jesteśmy „obsługiwani”, opowieść o kobiecie, która służy, powinna
zachęcić do rachunku sumienia. Czy jesteśmy wdzięczni albo choćby po prostu
ludzcy? To prawda, że spotykane w życiu codziennym kelnerki, sprzedawczynie,
urzędniczki nie zawsze są uprzejme, ale czy nam łatwo byłoby się uśmiechać po
wielu godzinach wyczerpującej pracy, w której bylibyśmy narażeni na kontakt z
nieuprzejmymi klientami? Może chociaż my moglibyśmy rozjaśnić ich dzień?
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Ś  D  C
„Jeden jest wasz Nauczyciel,

a wy wszyscy braćmi jesteście” (Mt 23,8)

Pod takim hasłem obchodzony tegoroczny Światowy Dzień
Chorego, który przypada 11 lutego w liturgiczne wspomnienie
Matki Bożej z Lourdes. Został ustanowiony w 1992 r. przez Jana
Pawła II.

W tegorocznym Orędziu Papież Franciszek powołując się na
słowa Pana Jezusa przypomniał, że konieczna jest spójność mię-
dzy wyznawaną wiarą a prawdziwym życiem. Jeżeli wiara spro-
wadza się do pustej retoryki i brakuje działania na rzecz potrzebu-
jących, to czyni człowieka obłudnym i bałwochwalczym. Przed
tym właśnie przestrzega Chrystus w cytowanym na wstępie frag-
mencie Ewangelii św. Mateusza.

Ojciec Święty podkreślił, że doświadczenie choroby sprawia,
że odczuwamy bezradność, lęk i niepewność ale także wrodzoną
potrzebę drugiego człowieka i zależność od Boga.
Papież zauważył, że trwająca pandemia ujawniła wiele nieprawi-
dłowości w systemach opieki zdrowotnej oraz braki w zakresie
pomocy udzielanej chorym. Z drugiej jednak strony uwydatniła
poświęcenie i wielkoduszność ludzi różnych profesji, którzy ofiar-
nie przyszli z pomocą osobom chorym i ich rodzinom.

Franciszek przypomniał o znaczeniu solidarności braterskiej,
która wyraża się w służbie drugiemu i może przybierać różne for-
my, które są ukierunkowane na wspieranie bliźniego. Papież pod-
kreślił też, że „służba nigdy nie jest ideologiczna ponieważ nie
służy ideom, ale służy osobom”.

Odnosząc się do relacji międzyosobowych Ojciec Święty pod-
kreślił, że powinny one być oparte na zaufaniu, szacunku, szczero-
ści i dyspozycyjności. W centrum zawsze musi być godność Cho-
rego, chronić należy profesjonalizm służby zdrowia i utrzymywać
dobre relacje z rodzinami pacjentów.

Społeczeństwo jest bardziej ludzkie jeżeli potrafi zatroszczyć
się o najsłabszych. Papież zaapelował, aby nikt nie został pozosta-
wiony sam sobie, aby nikt nie czuł się wykluczony lub opuszczo-
ny. BLW



Prządek nabożeństw
07.02.2021 – 16.02.2021

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

Agnieszkę Kirchniawy, Józefa i Jadwigę Krybus, zm. dzieci, Wiktora i
Martę Górecki, Marię i Franciszka Kusidło, zm. z pokrewieństwa i dusze
w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. rodziców Pawła i Helenę Gali, Jana i Otylię Żurek, dziadków Józe-
fa 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 świec dzieciom pierwszokomunijnym.
poniedziałek 8 lutego 2021 – Dzień powszedni
06:45 (recytowana) Za zmarłych z całego pokrewieństwa.
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.
środa 10 lutego 2021 – Św. Scholastyki, dziewicy
06:45 (recytowana) W pewnej intencji z podziękowaniem za łaskę zdrowia.
czwartek 11 lutego 2021 – NMP z Lourdes – Ś  D  C
17:00 Za zm. Aleksandra i Marię Lepszy, Emila i Bronisławę Mika, siostrę Ma-

tyldę i męża Flawiana, Agnieszkę Mika, Pawła i Marię Gali, siostrę zakon-
ną Korsynię, rodziców Chrubasik-Gali i zm. z pokrewieństwa.

piątek 12 lutego 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Józefa Czogała, rodziców, rodzeństwo, zm. z pokrewieństwa Czo-

gała-Seifert i zm. kapłanów
sobota 13 lutego 2021 – Dzień powszedni
17:00 ........................................................................................................................
niedziela 14 lutego 2021 – VI Zwykła
08:00 Za zm. Henryka i Annę Filip, rodziców, rodzeństwo, zm. dziadków z 4

stron, Agnieszkę Jendrzejczyk, zm. z pokrewieństwa Filip-Pater-Wrazidło-
Franiczek i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Msza św. na rozpoczęcie Adoracji .................................................................

poniedziałek 15 lutego 2021 – Dzień powszedni
06:45 (recytowana) O uwolnienie dla uzależnionych i ich rodzin. Adoracja.
wtorek 16 lutego 2021 – Dzień powszedni
08:00 Rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu.
17:00 Zakończenie Adoracji i Msza św. Za zm. rodziców Wilhelma i Józefę Mi-

ka, rodzeństwo, ks. Ferdinanda Kribus, córkę Hildegardę, Leonarda Woch-
nik, Józefa Pater, zm. z pokrewieństwa Mika-Krybus-Chroboczek i dusze
w czyśćcu cierpiące.

16:00 Zakończenie Adoracji i Msza św. w intencji Parafian (transmitowana).



Informacje duszpasterskie
07.02.2021 – 14.02.2021

Dzisiaj kolekta na opał. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Du-
chowne i diecezjalne instytucje. We wtorek do puszek na klasztory klauzuro-
we zebraliśmy 409,21 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w ko-
ściele, wpłaty na konto parafialne i przez mikropłatności na stronie parafii.

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

We wtorek na godz. 18:00 na platformę TEAMS zapraszam na spotkanie
formacyjne uczniów kl. VII przygotowujących się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania.

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10:30 rozpoczyna się trzydniowa
Adoracja Najświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem Proponuję
następujący porządek: niedziela po Mszy św. do godz. 12:00 adoracja w ci-
szy, 12:00-13:00 Grzegorzowice, 13:00-14:00 Łubowice, 14:00-15:00 Ligota
Książęca, 15:00-16:00 Brzeźnica. Poniedziałek: Po Mszy św. do godz. 08:00
adoracja w ciszy, 08:00-10:00 Brzeźnica, 10:00-12:00 Ligota Książęca, 12:00
-14:00 Łubowice, 14:00-16:00 Grzegorzowice, 16:00-17:00 Szensztat i Róże
Różańcowe. Wtorek: 08:00-10:00 Łubowice, 10:00-12:00 Grzegorzowice,
12:00-14:00 Brzeźnica, 14:00-16:00 Ligota Książęca, 16:00-17:00 Szensztat
i Róże Różańcowe.

Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek, środę i sobotę przez
pół godziny po Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali nasz kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek (12.02.2021, godz. 17:45) LIGOTA KS.: Bulenda K., Ficoń G., Fi-
coń D. Fitzon E., Hałas G. i Herman-Nowak B., a w piątek za dwa tygodnie
(19.02.2021, godz. 18:15) Kołodziej K., Jeleń K., Krybus E., Krybus R., Łąt-
ka A. i Mika B.

W przyszłą niedzielę rozpoczyna się również 54. Tydzień Modlitw o
Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w
naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa.

W sobotę 13 lutego o 19.30 Raciborski Wieczór Uwielbienia w
parafii NSPJ, a w niedzielę (14.02) spotkanie rodzin w formie Eu-
charystii niedzielnej, która odbędzie się o godz. 14:00 w kościele
parafialnym św. Mikołaja.

Tegoroczne przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych rozpocznie się
w sobotę, 20 lutego, o godz. 19.00 w domu katechetycznym przy parafii
NSPJ w Raciborzu. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy.

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


