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„Jezus sporządziwszy sobie bicz ze sznurków,
powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły,

porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał”.
Przyjmując najpierw żydowską religię Świątyni taką jaka jest (a Jego gest od-

nosi się do każdej świątyni), Jezus czyni gest profetyczny, to znaczy spektakular-
ny, aby przywrócić wszelkim religijnym gestom bardziej stosowną atmosferę: nie
można modlić się w kramarskim zgiełku.

Idąc dalej, Jezus zakwestionuje wszelkie zbyt konkretne zakotwiczenie w tym
czy innym miejscu modlitwy. „Wierz mi – powie do Samarytanki – że ani na tej
górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca”. Żeby istniała świątynia, po-
trzeba dwóch rzeczy: obecności Boga oraz czcicieli „w Duchu i prawdzie”.

Tu rozpoczyna się drugi etap sprawy świątyni: „Mówił o świątyni swojego
ciała”. Od momentu Wcielenia, od chwili, w której Bóg przyszedł, aby zamiesz-
kać pośród nas w Jezusie, ciało Jezusa, to znaczy Jego człowieczeństwo, jest
obecnością Boga. Od tej pory miejscem każdego kultu jest ta „świątynia”.

Czyż chodzi jedynie o ciało człowieka, tę dziwną i lichą przestrzeń modli-
twy? W tym miejscu należałoby wyszczególnić wszystkie rzeczywistości, wiążą-
ce się z wyrażeniem: ciało Chrystusa. Zrozumienie ich było możliwe dopiero po
Zmartwychwstaniu, kiedy chwalebne ciało Chrystusa stało się światłem Zmar-
twychwstania, w którym każdy człowiek może spotkać się z Bogiem.

Ciało Chrystusa to także ciało eucharystyczne, które stanowi centrum chrze-
ścijańskiej liturgii. I jest to także każdy człowiek! W odniesieniu do każdego czło-
wieka sprawowana jest niezwykła liturgia braterska, sakrament brata, o którym
mówi Jezus: „Cokolwiek czynicie moim braciom, Mnie czynicie” (Mt 25,40).
Czy można wyobrazić sobie silniejszą, bardziej poruszającą więź z samym Bo-
giem w Jezusie Chrystusie?

I wreszcie ciało Chrystusa to cały Kościół, świątynia Boga. I zbawiona ludz-
kość, gdy przez Chrystusa „Bóg będzie wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,
28). Apokalipsa mówi: „nie ma świątyni, bo świątynią jest Pan” (Ap 21,22).
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PERPETUA I FELICYTA – ŚWIĘTE
PIERWSZYCH WIEKÓW CHRZESCIJAŃSTWA

Egzotycznie brzmiące imiona tych świętych są
wymieniane podczas mszy św. w I Modlitwie Eucha-
rystycznej a także w Litanii do Wszystkich Świę-
tych, której korzenie sięgają VIII w. Kim były te
dwie kobiety ?

Żyły pod koniec II wieku, w Kartaginie (obecnie
Tunezja), należącej wówczas do Cesarstwa Rzym-
skiego. Perpetua pochodziła z zamożnej rodziny, Felicyta była
niewolnicą. Obie były młodymi mężatkami i matkami. Wbrew ce-
sarskiemu zakazowi rozpoczęły przygotowania do chrztu św.
Wkrótce zostały aresztowane i wtrącone do więzienia. Perpetua
miała malutkiego synka, którego przynoszono jej do karmienia.
Felicyta była w ósmym miesiącu ciąży, w niewoli urodziła dziew-
czynkę, którą po jej śmierci zaadoptowała rodzina chrześcijańska.
W więzieniu Perpetuę odwiedził ojciec prosząc, aby miała wzgląd
na swoje dziecko i wyrzekła się wiary. Ona była jednak nieugięta i
odpowiedziała: „ W sądzie stanie się to, co Bóg da, bo wiedz, że
my nie należymy do siebie, ale do Boga”.

Po krótkim procesie dziewczyny zostały skazane na śmierć.
Przed wykonaniem wyroku przyjęły Chrzest Św. gdyż w momen-
cie aresztowania były jeszcze katechumenkami. Zginęły w 203 ro-
ku na arenie w Kartaginie rozszarpane przez dzikie zwierzęta. W
IV wieku, po edykcie mediolańskim cesarza Konstantyna Wielkie-
go, na miejscu ich pochówku postawiono wspaniałą bazylikę.

Tak dokładne informacje o losie męczenniczek mamy dzięki
zachowanemu pamiętnikowi, który prowadziła Perpetua, ale także
przez tzw. akta męczeńskie (Acta Martyrum) – protokoły posie-
dzeń sądowych przeciw chrześcijanom, oskarżanym przed trybu-
nałami pogańskimi. Takiej szczegółowej dokumentacji wymagało
bowiem prawo rzymskie.

Wspomnienie liturgiczne św. Felicyty i św. Perpetui obchodzo-
ne jest w Kościele katolickim 7 marca, w dniu ich egzekucji.
Święte są patronkami męczenników, matek rozdzielonych ze swy-
mi dziećmi oraz kobiet bezpłodnych. BLW



Prządek nabożeństw
07.03.2021 – 14.03.2021

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)

poniedziałek 8 marca 2021 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze za całe

pokrewieństwo.
wtorek 9 marca 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Joachima i Annę Kuśka, Piotra i Ernestynę Wolnik, zm.

dziadków z obu stron, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 10 marca 2021 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Do Miłosierdzia Bożego za zm. Elżbietę i Henryka.

czwartek 11 marca 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jadwigę i Antoniego Pohl, syna, synową, Marię i Józefa Jaskulla, córkę,

syna, synową, zm. rodziców i rodzeństwo z 4 stron, zm. z pokrewieństwa, zm.
Halinę Jaskulla, Reinholda Paszek, d. w cz. c., zm. kapłanów i siostry zakonne.

piątek 12 marca 2021 – Dzień powszedni
16:45 Droga krzyżowa dzieci I-Komunijnych i kandydatów do bierzmowa-

nia.
17:30 Za zm. Marię i Maksymiliana Kiszka, zm. z pokrewieństwa Kiszka-Pendzialek

-Piontek-Cyran i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 13 marca 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Marię Parys, rodziców, siostrę Elfrydę Warzecha, 6-ciu braci, Annę i

Franciszka Paris oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
niedziela 14 marca 2021 – IV Wielkiego Postu (L )
08:00 Za zm. Elżbietę i Józefa Reichel, syna Wilibalda, wnuka Damiana, Zofię i Wik-

tora Niedballa, synów, synowe, wnuków Urszulę i Ryszarda, zm. z pokrewień-
stwa Reichel-Niedballa i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. Alojzego Krettek, żony Helenę i Dorotę, Reginę i Gerarda Piela, rodzi-
ców, ojca misjonarza Józefa Krettek, Hermana Kałuża, Marię Piela, Wiktorię i
Franciszka Badura, rodzeństwo, Rudolfa Chowaniec i zm. z pokrewieństwa.

14:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Pelagii Haba z okazji 90 rocz-
nicy urodzin. (transmitowana)

15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. (transmitowane)



Informacje duszpasterskie
07.03.2021 – 14.03.2021

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę kolekta na opał. Do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy Ad
Gentes w ubiegłą niedzielę zebraliśmy 812,00 zł. Serdeczne „Bóg zapłać!”
za ofiary złożone w kościele, wpłaty na konto parafialne i przez mikropłatno-
ści na stronie parafii.

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

Wobec utrzymania obostrzeń rekolekcje, które miały się odbyć w Wielkim
Poście zostają przniesione na inny termin.

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 przyszłym tygodniu piątkową

drogę krzyżową poprowadzą dzieci I-Komunijne i kandydaci do tegoroczne-
go bierzmowania.
W czwartek na godz. 18:00 na platformie TEAMS spotkanie formacyjne
przed bierzmowaniem dla uczniów VII kl. Szkoły Podstawowej.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół
godziny po Mszy św.

Z okazji trwającego Roku św. Józefa ukazało się specjalne, okolicznościowe
wydanie – „Gość Niedzielny Extra”, które jest w całości poświęcone św. Jó-
zefowi, opiekunowi Świętej Rodziny. Wydanie to ukazuje się niezależnie od
zwykłego tygodnika. Na 100 stronach znajduje się wiele ciekawych treści:
mco wiemy o opiekunie Pana Jezusa na podstawie Pisma Świętego i apokry-
fów; mpełna ciekawostek historia kultu św. Józefa; mCotignac (Francja) –
miejsce objawień św. Józefa, który wreszcie przemówił (choć w Biblii mil-
czy); mciekawe polskie miejsca kultu, między innymi sanktuarium w Kali-
szu; mczemu i komu patronuje św. Józef, ze szczególnym uwzględnieniem
spraw nietypowych; mbractwa św. Józefa;m modlitwy i nabożeństwa – za-
równo te popularne, jak i mniej znane; mświadectwa osób, które wymodliły
łaski za wstawiennictwem świętego. Cena egzemplarza wynosi 9 zł.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali nasz kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek (12.03.2021, godz. 18:15) Michacz E., Panek D., Serzisko E., Serzi-
sko S., Szczuka R., i Wychowaniec Ł., a w piątek za dwa tygodnie
(19.03.2021, godz. 18:15) GRZEGORZOWICE: Urbisz B. Sitek. S., Main-
czyk G., Mainczyk K., Gomółka K. i Gomółka K.

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


