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Abraham, o którym mówimy, że jest ojcem naszej wia-
ry, zostaje przez Boga wystawiony na próbę. „Weź twego
syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Mo-
ria i tam złóż go w ofierze, na jednym z pagórków, jaki ci
wskażę”. Była to najważniejsza próba w jego życiu. Jedy-
nego, umiłowanego, długo oczekiwanego syna Bóg pragnie zabrać i to
jego własnymi rękoma. Tak naprawdę nie wiemy, jaką wewnętrzną walkę
toczył Abraham w sobie w czasie tej wędrówki do krainy Moria. Wszyst-
kie nasze wyobrażenia są trochę psychologizowaniem i trochę projekcją
własnych problemów, które dzisiaj nosimy w sobie.

Biblijny Abraham uczy nas umiejętności - niestety, coraz rzadszej za-
równo w życiu społecznym, jak i osobistym – rezygnowania z czegoś, co
mamy najcenniejsze, na rzecz dobra, które przygotował nam Bóg, a któ-
rego wartości jeszcze nie znamy. Każdy musi przeżyć taką górę Moria i
drogę na nią. Człowiek, który poważnie, to znaczy dojrzale, traktuje swo-
ją relację do Boga, wie, że jego życie musi być czujne, że musi uczyć się
odczytywać wszystkie znaki i sygnały, jakie Bóg kieruje do niego w ży-
ciu. Bóg nas doświadcza, ale też karmi. Góra Moria to także góra przy-
mierza i błogosławieństwa, góra obietnicy danej Abrahamowi: „...będę ci
błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak
ziarna piasku na wybrzeżu morza, potomkowie twoi zdobędą warownie
swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia
na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”. Ofiara
Abrahama dla Żydów była najważniejszym wydarzeniem w ich relacji do
Boga. Uwidaczniała podwójną ofiarę - „ojca gdy podnosi nóż i syna, któ-
ry zgadza się na śmierć”.
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List siostry Marty, pallotynki z Masaka w Rwandzie
Moi Drodzy! Zwracam się do was z ogromną prośbą o pomoc w wyposaże-
niu szkoły podstawowej w Masaka w ławki, krzesła i inne meble. Szkoły, do
których uczęszczają dzieci w Afryce są zupełnie inne niż w Polsce. Dzieci
przychodzą na zajęcia pieszo z odległych wiosek, bez zeszytów i książek.
Często idą w deszczu i słońcu. Zupełnie bez niczego, półnagie, ale spragnione wiedzy,
szczęśliwe, z uśmiechem na twarzy. Szczęśliwe – bo wielu ich rówieśników nie może
iść do szkoły, gdyż są zbyt biedni. Dzięki waszej pomocy chcemy zamówić wyposaże-
nie klas dla 850 dzieci. Wyposażenie jednej klasy to 40 ławek i krzeseł, biurko, szafa
na pomoce szkolne oraz podstawowe rzeczy, takie jak długopisy, zeszyty dla dzieci,
ołówki. Z tej pomocy będą korzystały dzieci nawet z odległych wiosek.

Tutaj, wraz z problemami, które przeżywamy, doświadczamy tego, co znaczy bez-
radność. Widzimy, jak dzieci w wieku szkolnym zajmują się pasieniem kóz, są wyko-
rzystywane do różnych prac w polu, przy uprawie ziemi. Pracują motyką. Przenoszą
nieraz ciężary na wiejski rynek. Często głodują. Widzimy ich choroby i brak lekarstw,
brak odzieży, koców do przykrycia się czy jakiegokolwiek okrycia, gdyż noce są
chłodne. Tutaj ludzie spożywają posiłek jeden raz dziennie. Często siadają na ziemi i
jedzą. Na posiłek składa się regularnie maniok ugotowany na wodzie z dodatkiem faso-
li. By ugotować ten posiłek dzieci po szkole muszą szukać gałęzi na opał i przynieść w
pojemniku wodę, często z potoku lub studni oddalonej od domu. Muszą pokonywać
duże odległości górskimi ścieżkami. Pragnę podziękować za każdy dar i życzliwość, a
także zapewnić o modlitwie za was.

List ojca Jerzego, werbisty pracującego w Papui Nowej Gwinei
Szczęść Boże! Na ogół ludzie są zaskoczeni, kiedy przyjeżdżają do Nowej Gwinei.

Ponieważ mamy dobry klimat, są tereny górskie i wybrzeża, żyzna ziemia, ludziom, je-
śli pracują, nie brakuje jedzenia. Ziemia urodzi wszystko. W górach można sadzić takie
warzywa, jak w Europie. Na wybrzeżu jest inaczej, ale nie możemy powiedzieć, że je-
steśmy głodni. Jeśli możemy mówić o głodzie, to w zasadzie głodzie ewangelicznym,
duchowym. Nowa Gwinea jest młodym krajem chrześcijańskim. Chrześcijaństwo ist-
nieje tu ponad 100 lat w niektórych częściach kraju. Na niektórych trwa Kościół jakieś
30-50 lat. Jest tu praca typowo misyjna, jak mówią misjonarze „oranie ziemi”, zanim
ktoś będzie mógł tu coś „zasadzić”. Kościół jako taki jest młody, dorasta dopiero. Duch
Święty pracuje w Kościele przygotowując drogę misjonarzom. Potrzeba pogłębiania
wiary, uczenia prawdy religijnej. W główniejszych miastach, a nawet małych są klini-
ki, małe szpitale, gdzie ludzie mogą otrzymać pomoc. W wioskach, na parafiach w bu-
szu, gdzie najczęściej pracujemy, misja to jest najczęściej jeden ośrodek, gdzie ludzie
przychodzą, aby otrzymać pomoc medyczną. Ksiądz lub siostry są taką pomocą,
zwłaszcza w malarii, oparzeiach. Jak jest problem poważniejszy – trzeba wieźć do
szpitala.
Dziękuję naszym dobrodziejom, którzy nam pomagają finansowo, a także za pomoc
medyczną. Mamy dwóch lekarzy, którzy pracują w szpitalu. Ludzie mają duże zaufanie
do misjonarzy. W zasadzie, co misjonarz powie, to robią. Czasem mają takie myślenie,
że będąc z Europy więcej wiemy, lepiej się znamy… Bardzo często przychodzą nie tyl-
ko by otrzymać pomoc medyczną, ale po poradę. Przychodzą ze swoimi problemami
osobistymi, rodzinnymi. Zwierzają się, szukają pomocy.
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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.
środa 3 marca 2021 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. rodziców Walentego i Matyldę Bryś, Alojzego i Gertrudę

Styra, rodzeństwo, ciocię Łucję Garus i kuzyna Georga.
czwartek 4 marca 2021 – Ś . K , 
16:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
17:00 Za zm. Józefa Ficoń, rodziców Helenę i Alojzego, Jerzego i Amalię Ficoń,

Edwarda Mrowiec, Józefa Kitel, zm. z pokrewieństwa Ficoń-Mrowiec-Kitel-
Piontek i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 5 marca 2021 – Dzień powszedni
06:45 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
16:45 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
17:30 Za zm. rodziców Józefa i Martę Kupka, synów Jana, Ryszarda i Józefa, córki

Helenę, Dorotę i Lidię, trzech zięciów, synową Felicję, Henryka i Jadwigę
Mraczny, syna Gerarda, żonę Cecylię, dziadków i rodzeństwo z obu stron oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 6 marca 2021 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańcowych.
17:00 Za zm. Jadwigę i Józefa Kubina, rodziców Antoniego Badurczyk, dwie żony

Klarę i Bertę, Jana Kubina, dwie żony Martę i Genowefę, dzieci i zm. z pokre-
wieństwa Kubina-Badurczyk-Malcharczyk.

niedziela 7 marca 2021 – III Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Gertrudę Borzigursky rodziców Marię i Rudolfa Borzigursky, siostry

Jadwigę, Annę i Marię, brata Henryka, Łucję i Mariana Lachowski, zm. pokre-
wieństwa Borzigursky-Mucha-Depta-Marek-Lachowski, zm. kapłanów i dusze
w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. Józefa i Elfrydę Wycisk, syna Józefa, Annę i Alfonsa Przybyła, Maksy-
miliana Mika, Anielę i Henryka Rzytki, Annę i Bernarda Janosz, pokrewień-
stwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian. (transmitowana)
15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. (transmitowane)



Informacje duszpasterskie
28.02.2021 – 07.03.2021

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. Po Mszach św. zbiórka do pu-
szek na Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes. W przyszłą niedzielę kolekta na
Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje 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.

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 czwartek na godz. 18:00 na platformie TEAMS spotkanie formacyjne
przed bierzmowaniem dla uczniów VI kl. Szkoły Podstawowej.

Rekolekcje dla rolników, które odbywały się tradycyjnie po 2. Nie-
dzieli Wielkiego Postu w Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni,
z uwagi na sytuację epidemiologiczną zostały w tym roku odwołane.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną duszpasterstwo misyjne od-
wołuje także tradycyjne wiosenne rejonowe spotkania sympatyków misji i
zaangażowanych w pomoc misjom.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny
po Mszy św.

Tym razem, wśród propozycji Radia Doxa – zachęta: «Idźcie do Jó-
zefa». To audycja przygotowana na marzec, miesiąc szczególnie po-
święcony św. Józefowi. Codziennie Aleksandra Kus i ks. Paweł Chy-
la będą szukali inspiracji w osobie św. Józefa odczytując wezwania z
Litanii ku czci świętego. Gośćmi audycji będą też członkowie brac-
twa św. Józefa, ale również siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętego
Józefa. «Idźcie do Józefa» – codziennie w miesiącu marcu o 11:35
oraz 22:20 (powtórka).

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali nasz kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek (05.03.2021, godz. 18:15) Kitel S., Zajda D., Karasek K., Karasek R.,
Kerner M. i Krettek I., a w piątek za dwa tygodnie (12.03.2021, godz. 18:15)
Michacz E., Panek D., Serzisko E., Serzisko S., Szczuka R., i Wychowaniec
Ł.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami,
tzw. Niedzielę «Ad gentes»; w tym roku pod hasłem: «Żyjmy Eucharystią»

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


