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Czas Wielkiego Postu jest po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie
ku cierpliwości Boga, który nadal troszczy się o swoje stworzenie, podczas
gdy my często traktowaliśmy je źle. Jest to nadzieja na pojednanie, do które-
go św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20).

Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje się w samym
centrum naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami prze-
baczenia: otrzymawszy je sami, możemy je ofiarować innym poprzez zdol-
ność do prowadzenia troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje
pociechę poranionym. Boże przebaczenie, także poprzez nasze słowa i gesty,
pozwala nam przeżywać Wielkanoc braterstwa.

W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów otuchy,
które koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poni-
żają, zasmucają, drażnią, gardzą” (Fratelli tutti, 223). Czasami, by dać na-
dzieję, wystarczy być „człowiekiem uprzejmym, który odkłada na bok swoje
lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby
powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić przestrzeń słucha-
nia pośród wielkiej obojętności” (tamże, 224).

W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i
wewnętrzne światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym
powołaniem: dlatego istotne jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy (por.
Mt 6, 6) i spotkać w ukryciu Ojca czułości.

Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć świadomość, że w Jezu-
sie Chrystusie jesteśmy świadkami nowego czasu, w którym Bóg „czyni
wszystko nowym” (por. Ap 21, 1-6). Oznacza, że mamy udział w nadziei
Chrystusa, który oddaje swoje życie na krzyżu i którego Bóg wskrzesza trze-
ciego dnia, „zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od
[nas] uzasadnienia tej nadziei, która w [nas] jest” (1 P 3, 15).

Nr 08(506)
21.02.2021
28.02.2021

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Eichendorffa 22, 47-411 Łubowice

tel.: +48 32 410 67 90, e-mail: parafia@lubowice.eu
Konto: 94 1050 1344 1000 0090 3132 5609

www.parafia.lubowice.eu



R    TVP3.

Redakcja Audycji Katolickich, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych,
przygotowuje cykl spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje emitowane będą w TVP3 w następu-
jących terminach i porach:

· Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9:30. W czasie
pandemii, kiedy dzieci mają utrudniony kontakt nie tylko z rówieśnikami, ale
również mają trudności z uczestniczeniem w życiu Kościoła, szczególnie waż-
ne dla najmłodszych jest spotkanie z Panem Bogiem w telewizyjnych rekolek-
cjach wielkopostnych. Rekolekcje dla dzieci poprowadzi ks. Adam Węgrzyn
SDB. Konwencja nauk rekolekcyjnych dla najmłodszych zostanie utrzymana w
stylistyce programu „Ziarno”. Pojawi się w nich także Ciocia Ewelina i s. Ma-
ria Trukan FMA, która przy pomocy doświadczeń naukowych zachęci dzieci
do szukania i rozpoznawania Pana Boga w świecie.

· Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12:30.
Trudne sprawy dorastania, brak kontaktu z przyjaciółmi, często samotność i
brak wsparcia – to tematy, które stały się szczególnie ważne dla młodzieży w
okresie pandemii. Młody człowiek często nie wie, gdzie szukać wsparcia. Dla-
tego Redakcja katolicka przygotowuje rekolekcje właśnie dla młodzieży. Cykl
trzech spotkań wielkopostnych, opartych na czytaniach z Pisma Świętego, po-
prowadzi o. Lech Dorobczyński OFM wraz z twórcami programu młodzieżo-
wego „Studio Raban” – Pauliną Worożbit oraz Michałem „Paxem” Bukow-
skim.

· Rekolekcje dla dorosłych 26-28 marca (piątek-niedziela), godz. 20:30. Reko-
lekcje wielkopostne to szczególny czas, który pozwala lepiej i głębiej przygoto-
wać się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To właśnie podczas rekolekcji
zgłębiamy mękę Chrystusa i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co
dzień często zapominamy, żyjąc w zamknięciu i codziennych trudnościach.
Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej obojętny i nieczuły na biedę, samot-
ność i krzywdę innych. Człowiek zatroskany, człowiek znękany, samotny, czę-
sto odpowiedź na dręczące go pytania, otrzymuje właśnie podczas rekolekcji.
Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa dają nadzieję współczesnemu
człowiekowi. Wychodząc naprzeciw wielkiemu zapotrzebowaniu na Słowo Bo-
że, Redakcja katolicka przygotowuje cykl trzech spotkań rekolekcyjnych, które
poprowadzi ks. Wojciech Węgrzyniak.

Każda seria rekolekcji (dzieci, dorośli, młodzież) odbędzie się w cyklu 3 odcin-
ków, każdy o czasie 23 minut. Rekolekcje będą również dostępne na platformie
VOD TVP3 oraz w mediach społecznościowych:

· Dla dzieci – https://www.facebook.com/ziarnotvp/;
· Dla młodzieży – https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/;
· Dla dorosłych –  https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/.



Prządek nabożeństw
21.02.2021 – 02.03.2021

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 oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.

10:30 W intencji Parafian.
14:00 O dar potomstwa dla Doroty i Marcina. (transmitowana)
15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. (transmitowane)
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.
środa 24 lutego 2021 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o bło-

gosławieństwo Boże, zdrowie i zgodę w rodzinie.
czwartek 25 lutego 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Józefa Jarosz, rodziców Pawła i Józefę, Franciszka Jurecki, żo-

nę Anielę, Andrzeja Czogała, Hildegardę Bochenek, Józefa i Marię
Krybus, Marię i Natalię Römer oraz za zm. z pokrewieństwa.

piątek 26 lutego 2021 – Dzień powszedni
16:45 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
17:30 Za zm. Jerzego Kołodziej, Barbarę i Leona Zyszka, Huberta Parys,

zm. z rodzin Mika-Parys-Kołodziej-Zyszka, zm. kapłanów, siostry za-
konne i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 27 lutego 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Agnieszkę Gomołka w 30 po śmierci.
18:00 Nauka przedchrzcielna.
niedziela 28 lutego 2021 – II Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Agnieszkę i Karola Metzner, syna Henryka, Norberta Krzosok,

księdza Józefa Gacka i zm. z rodzin Metzner, Gacka, Krzosok.
10:30 Za zm. Paulinę Jasny w 1 rocznicę śmierci.
14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian. (transmitowana)
15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. (transmitowane)
poniedziałek 1 marca 2021 – Dzień powszedni
06:45 Za zm. Annę Krufczyk w 30 dni po śmierci.
wtorek 2 marca 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Łucję Paris w 6 rocznicę śmierci.



Informacje duszpasterskie
21.02.2021 – 28.02.2021

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przy-
szłą niedzielę po Mszach św. zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy
Ad Gentes. 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.

„Bóg zapłać!” wszystkim, którzy w minionym tygodniu modlili się w czasie
Adoracji Najświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem, szczególnie
dziękuję osobom prowadzącym modlitwy i śpiewy.

Zapraszam na wielkopostne nabożeństwa: Droga krzyżowa z zalec-
kami za zmarłych w piątki o godz. 16:45 i Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym w niedziele o godz. 15:00. W tym roku inspiracją rozważań
pasyjnych będzie opis Sądu Ostatecznego z 25 rozdziału Ewangelii

wg św. Mateusza (Mt 25, 31-45).
Z tyłu kościoła można zaopatrzyć się w skarbonkę Caritas na wielkopostną
jałmużnę – formę czynienia pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, która
wzmacnia siły moralne i wrażliwość na osoby najsłabsze i szczególnie zagro-
żone. W tym roku zebrane przez Caritas środki zostaną przeznaczone na bu-
dowę łaźni dla osób bezdomnych. Można też wpłacać jałmużnę bezpośrednio
na konto Caritas Diecezji Opolskiej: 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092 z
dopiskiem „Jałmużna wielkopostna. Skarbonki przyniesiemy na ofiarę w
Wielki Czwartek w czasie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej.

W sobotę o godz. 18:00 okazja do uczestniczenia w nauce przed-
chrzcielnej.  Osoby  zamierzające  skorzystać z  nauk  proszone  są o
zgłoszenie się w kancelarii parafialnej albo zakrystii (podając imię i

nazwisko do wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie). Przypominam, że
do uczestniczenia w nauce przedchrzcielnej są zobowiązani zarówno rodzice
jak i chrzestni przed planowanym chrztem. Zaświadczenie jest ważne przez
okres jednego roku. W naukach można uczestniczyć w dowolnej parafii die-
cezji opolskiej.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz soboty)
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 (26.02.2021, godz. 18:15) Ploch H., Świerczek A., Trojak J., Wala Z.,
Wolnik J. i Walach H., a w piątek za dwa tygodnie (05.03.2021, godz. 18:15)
Kitel S., Zajda D., Karasek K., Karasek R., Kerner M. i Krettek I.

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


