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„Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla
Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać
wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści,
lecz dobra wielu, aby byli zbawieni”.

Czy komuś jeszcze przeszkadza, że po sąsiedzku mieszka młoda para bez
sakramentu małżeństwa? „Takie czasy, co zrobić?”. Czy rozpadające się z
hukiem małżeństwo staje się dla krewnych i przyjaciół wyrzutem sumienia?
Czy mieszkająca na tej samej ulicy samotna i biedna starsza pani jakkolwiek
prowokuje nas do myślenia, albo działania? Wszystkie te sytuacje powinny w
jakimś stopniu być dla nas gorszące. Czy jednak o takie zgorszenie w Biblii
chodzi?

Arcybiskup Grzegorz Ryś podpowiada, że zgorszyć kogoś to dosłownie
„uczynić go gorszym”. Chodzi więc o zachowanie, które nie pomoże bliźnie-
mu na drodze do świętości, w jakiejś mierze osłabi jego wolę, zjednoczenie z
Chrystusem, albo i zdolność do kochania. Choć nasz świat jest naszpikowany
małymi kompromisami ze złem, to czy łatwo jest zgorszyć bliźniego w tym
właściwym sensie?

Zdarza się, że unikanie zgorszenia powoli przeradza się w styl życia, któ-
ry można streścić w haśle „bo co ludzie powiedzą?”. Od tego już krótka dro-
ga do postawy, którą papież Franciszek nazywa duchową światowością, która
„polega na szukaniu chwały ludzkiej i osobistych korzyści zamiast chwały
Pana” i „łączy się ze staraniem o zachowanie pozorów”.

Podejmując małe i wielkie decyzje nie myślmy w kategoriach czy coś
wypada nam zrobić, czy nie wypada, ale przede wszystkim niech nam leży na
sercu nasze i bliźnich zbawienie. Czasem czegoś zrobić nie wypada, ale trze-
ba ze względu na przyjaźń z Jezusem
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„Dziś adoracja nocna. Nie mogłam brać udziału w niej z powodu słabego zdrowia,
jednak nim zasnęłam, łączyłam się z siostrami adorującymi. W godzinie od czwartej do
piątej nagle zostałam zbudzona, usłyszałam głos, abym wzięła udział w modlitwie z ty-
mi osobami, które teraz adorują. Poznałam, że jest wśród adorujących dusza, która się
za mnie modli. Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do
kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji
widziałam chwalebne oblicze Pana i powiedział mi Pan: co ty widzisz w rzeczywisto-
ści, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, że
choć na pozór nie ma we mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej
pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć
wiarę. O, jak miła Mi jest żywa wiara.” (św. s. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, nr
1421)
Niedziela
po Mszy św. do godz. 12:00 adoracja w ciszy,
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,
08:00-09:00 Brzeźnica - numery parzyste,
09:00-10:00 Brzeźnica - numery nieparzyste,
10:00-11:00 Ligota Książęca - numery parzyste,
11:00-12:00 Ligota Książęca - numery nieparzyste,
12:00-13:00 Łubowice - numery parzyste,
12:00-14:00 Łubowice - numery nieparzyste.
14:00-15:00 Grzegorzowice - numery parzyste,
15:00-16:00 Grzegorzowice - numery nieparzyste,
16:00-17:00 Szensztat i Róże Różańcowe.
Wtorek:
08:00-09:00 Łubowice - numery nieparzyste,
09:00-10:00 Łubowice - numery parzyste.
10:00-11:00 Grzegorzowice - numery nieparzyste,
11:00-12:00 Grzegorzowice - numery parzyste,
12:00-13:00 Brzeźnica - numery nieparzyste,
13:00-14:00 Brzeźnica - numery parzyste,
14:00-15:00 Ligota Książęca - numery nieparzyste,
15:00-16:00 Ligota Książęca - numery parzyste,
16:00-17:00 Szensztat i Róże Różańcowe.
W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią nie ma w tym roku specjalnej ado-
racji dla uczniów – są proszeni o przyjście razem z rodzicami. Warto również skorzy-
stać z numerków przy wejściu do kościoła (przełożyć tabliczkę wchodząc do kościoła a
wychodząc przełożyć z powrotem) tak aby nie przekraczać limitu 49 osób przebywają-
cych na raz w kościele.



Prządek nabożeństw
14.02.2021 – 23.02.2021

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-Frani-czek
i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 ................................................................................................. Początek adoracji
16:00 Zakończenie Adoracji i Msza św. i w intencji Parafian (transmitowana).

poniedziałek 15 lutego 2021 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) O uwolnienie dla uzależnionych i ich rodzin. Początek adoracji
17:00 Zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu.

wtorek 16 lutego 2021 – Dzień powszedni
08:00 Początek adoracji Najświętszego Sakramentu.
17:00 Zakończenie adoracji i Msza św.: Za zm. rodziców Wilhelma i Józefę Mika, ro-

dzeństwo, ks. Ferdinanda Kribus, córkę Hildegardę, Leonarda Wochnik, Józefa
Pater, zm. z pokrewieństwa Mika-Krybus-Chroboczek i dusze w czyśćcu cier-
piące.

środa 17 lutego 2021 - Popielec
09:00 W intencji Nauczycieli i Uczniów naszych szkół z posypaniem głów popiołem.
17:00 ...............................................................................................................................
18:00 W intencji Parafian o ducha pokuty i dobre przeżycie Wielkiego Postu.

czwartek 18 lutego 2021 – Dzień powszedni
17:00 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej Matki Bożej.

piątek 19 lutego 2021 – Dzień powszedni
16:45 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
17:30 ...............................................................................................................................

sobota 20 lutego 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Huberta i Elżbietę Malik, rodziców, rodzeństwo, córkę Lidię Wolnik,

Różę i Franciszka Piontek, Annę i Wilhelma Cieślik, Wojciecha Gładysz, żonę,
synów, synowe i zm. kapłanów.

niedziela 21 lutego 2021 – I Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Franciszkę i Joachima Skornia, zm. dzieci, Annę i Dominika Pytlik, zm.

z pokrewieństwa Skornia-Pytlik i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 W intencji Parafian.
14:00 Dodatkowa Msza św.
15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

poniedziałek 22 lutego 2021 – K  . P , A
07:00 (recytowana) Za zm. Lidię Kretek.

wtorek 23 lutego 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zmarłego męża Engelberta Tumulka w rocznicę śmierci.



Informacje duszpasterskie
14.02.2021 – 21.02.2021

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W ubiegłą niedzielę na
opał zebraliśmy 2310,70 PLN. Serdeczne „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
kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie 49 osób.

Dzisiaj też zaczyna się 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i
wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa.

W piątek o godz. 18:00 w salce parafialnej zebranie rodziców dzieci
pierwszokomunijnych.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie 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 (19.02.2021, godz. 18:15) Kołodziej K., Jeleń K., Krybus E., Krybus
R., Łątka A. i Mika B., a w piątek za dwa tygodnie (26.02.2021, godz. 18:15)
Ploch H., Świerczek A., Trojak J., Wala Z., Wolnik J. i Walach H.

W sobotę, 20.02. o godz. 20:00 w kościele NSPJ czuwanie dla młodzieży.

W czwartek na godz. 18:00 na platformę TEAMS zapraszam na spotkanie
formacyjne uczniów kl. VIII przygotowujących się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania.

Tegoroczne przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych rozpocz-
nie się w sobotę, 20.02, o godz. 19:00 w domu katechetycznym parafii
NSPJ w Raciborzu. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy.

We wtorek, 16.02, o godz. 18:00 spotkanie w ramach Karmelitańskiej Szkoły
Modlitwy (Msza Święta i konferencja)

Również w piątek, 19.02, o godz. 19:00 w kościele NSPJ spotkanie z modli-
twą w duchu Taizé (nie tylko dla młodzieży).

Dzisiaj rozpoczynamy trzydniową adorację Najświętszego Sakramentu
przed Wielkim Postem. Proponowany porządek na 2 str. Gazetki.

W środę Popielec rozpoczynający Okres Wielkiego Postu w
Kościele. O godz. 09:00 Msza św. w intencji Uczniów, Nauczy-
cieli i pracowników naszych szkół z posypaniem głów popio-
łem a o godz. 18:00 dodatkowa Msza św. w intencji Parafian.

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


