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Cóż to za nauczyciel, który naucza takich rzeczy, a słu-
chacze mimo to nie uważają Go ani za cynika, ani za tanie-
go pocieszyciela? Szczerze mówiąc, chyba nie traktujemy
już tak poważnie Jezusowych błogosławieństw ani Jego
„biada”. Współcześnie, w naszych czasach, błogosławień-
stwo mogłoby brzmieć mniej więcej tak: „Możecie mówić
o szczęściu, wy wszyscy, którzy otrzymujecie zapomogę
socjalną, żyjecie w mieszkaniach zastępczych grożących zawaleniem, wy,
wszystkie dzieci, które (także w naszym przecież nie aż tak ubogim kraju)
śpicie na ulicy i wyjadacie zimne spaghetti z puszek, ponieważ wyżebrane
monety nie wystarczają na nic więcej”. Trudno też przewidzieć naszą reakcję
na pociechę: „Radujcie się, wy, wszyscy, którym tutaj, na ziemi, powodzi się
źle, bo za to kiedyś będzie wam lepiej w niebie!”

Czy Jezus mógł mieć coś takiego na myśli, nawet jeśli mówił o
„nagrodzie w niebie”? „Niebo” i „królestwo Boże” nie są obrazami świata, w
którym zostanie wprowadzona pośmiertna sprawiedliwość wyrównawcza –
godziłoby to nie tylko w poczucie sprawiedliwości, ale także świadczyłoby o
pogardzie dla ludzkiej zaradności i ludzkiego losu. Pojęcia te nie wyrażają
też po prostu marzeń o radykalnie innym świecie – to byłoby z kolei pate-
tyczne.

Jezus, mówiąc o „niebie” i „królestwie Bożym”, wprawdzie wskazywał
na jakiś nowy świat, ale na świat, który On sam chciał zapoczątkować swoim
słowem i czynem. Zwracał się do ubogich, głodnych i płaczących w nadziei,
że w ten sposób da początek nowemu światu – obojętnie, jak byłby on mały.
Być może przypominający zaledwie ziarnko gorczycy... Ale tego nowego
świata nie chciał stwarzać sam. Zabiegał o współpracowników czy współ-
twórców. Dlatego ze swoim „utopijnym” programem zapoznał najpierw małe
grono uczniów. To do nich się zwracał, a nie do rozległego tłumu! Dzisiaj py-
ta się nas – Ciebie i  mnie: Czy jesteś gotowy tam, gdzie mieszkasz i pracu-
jesz – swoimi siłami uczestniczyć w budowaniu tego nowego świata?



Prządek nabożeństw
13.02.2022 – 28.02.2022

niedziela 13 lutego 2022 – VI Zwykła
07:00 Za zm. ks. Oswlada Bobrzika.
09:00 (dwujęzyczna) W intencji Parafian.
11:00 Za zm. rodziców Marię i Wilhelma Muszalik, córkę Krystynę, An-

nę i Alfonsa Przybyła, Anielę i Henryka Rzytki, Józefa Wycisk,
Maksymiliana Mika, zm. z pokrewieństwa Muszalik-Przybyła i
dusze w czyśćcu cierpiące.

poniedziałek 14 lutego 2022 – Ś . C ,   M , 
17:00 Za zm. Aleksandra i Marię Lepszy, Emila i Bronisławę Mika, sio-

stry Matyldę i Flawiana, Agnieszkę Mika, Pawła i Marię Gali, sio-
strę zakonną Korsynię, rodziców Chrubasik, zm. z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 15 lutego 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Henryka i Annę Filip, rodziców, rodzeństwo, Agnieszkę

Jendrzejczyk, zm. dziadków z 4 stron, zm. z pokrewieństwa Filip,
Pater, Cienskowski, Wrazidło, Franiczek i dusze w czyśćcu cier-
piące.

środa 16 lutego 2022 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Martę Sztuka w 30 dni po śmierci.
czwartek 17 lutego 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Huberta i Elżbietę Malik, córkę Lidię, rodziców, rodzeń-

stwo, Różę i Franciszka Piontek, Annę i Wilhelma Cieślik, Woj-
ciecha Gładysz, żonę, synów, synowe i zm. kapłanów.

piątek 18 lutego 2022 – Dzień powszedni
17:00 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej

Matki Bożej.
sobota 19 lutego 2022 – Dzień powszedni
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i

zdrowie, z prośbą o dalsze, z okazji 50-tej rocznicy urodzin Moni-
ki Macheta.

niedziela 20 lutego 2022 – VII Zwykła
07:00 Za zm. Edeltraudę Luda w 30 dni po śmierci.
09:00 (dwujęzyczna) W intencji Parafian.
11:00 Za zm. ks. Henryka Weindzocha.



poniedziałek 21 lutego 2022 – Dzień powszedni
Nie ma Mszy św.
wtorek 22 lutego 2022 – K  . P  A
17:00 Za zm. Józefa Jarosz, rodziców Pawła i Józefę, Franciszka Ju-

recki, żonę Anielę, Andrzeja Czogała, Hildegardę Bochenek,
Józefa i Marię Krybus, Marię i Natalię Römer oraz zm. z po-
krewieństwa.

środa 23 lutego 2022 – Św. Polikarpa, biskupa i męczennika
07:00 (recytowana) O Boże błogosławieństwo i łaski, z podziękowa-

niem za uczciwość w pewnej intencji.
czwartek 24 lutego 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zmarłego męża Engelberta Tumulka w rocznicę śmierci.
piątek 25 lutego 2022 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Martę Sztuka.
sobota 26 lutego 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Franciszka i Marię  Gawlik, syna Józefa, ro-

dziców, rodzeństwo z obu stron. Za Annę i Bertolda Depta,
Engelberta Tumulka, za zmarłych z pokrewieństwa Gawlik,
Depta oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 27 lutego 2022 – VIII Zwykła
07:00 Za zm. Henryka i Helenę Górecki, Floriana i Elżbietę Kichnia-

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

09:00 (dwujęzyczna) Za  zm.  Jana  i  Matyldę Wolnik,  3  córki,  3  sy-
nów, 3 zięciów, Danielę i Grzegorza Pych, Ignacego i Katarzy-
nę Konieczny, Katarzynę Miłota, zm. z pokrewieństwa Wolnik
-Konieczny-Klyta-Urbański i dusze w czyśćcu cierpiące.

11:00 Msza św. chrzcielna.
poniedziałek 28 lutego 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Barbarę i Leona Zyszka, Jerzego Kołodziej,

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



Informacje duszpasterskie
13.02.2021 – 27.02.2022

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W nie-
dzielę za dwa tygodnie (27.02) kolekta na opał. Serdeczne „Bóg zapłać!”
składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto i przez mikropłat-
ności na stronie parafii.

Wszystkim Uczniom, rozpoczynającym swoje zimowe ferie
życzyę dobrego i spokojnego wypoczynku, a wyjeżdzającym
opieki św. Krzysztofa i szczęśliwego powrotu do domu.

Błękitnym Aniołom oraz wszystkim, którzy pomogli w piątek dostać się
chorym do kościoła składam w Ich imieniu serdeczne „Bóg zapłać!”
Od czwartku do poniedziałku będę na urlopie. Zastępować mnie będą Oj-
cowie Oblaci z Kędzierzyna-Koźla. W razie nagłych przypadków proszę
zwracać się po Mszy św. do zastępującego mnie Ojca, albo do probosz-
czów sąsiednich parafii.
Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna w poniedziałek,
wtorek i środę a w przyszłym tygodniu od wtorku, przez pół godziny po
Mszy św.

Ogłoszenie na prośbę Wójta: Urząd Gminy Rudnik otrzymał dofinansowa-
nie do odnawialnych źródeł energii ("OZE dla mieszkańców Gminy Krza-
nowice i Gminy Rudnik"). W najbliższym czasie Urząd Gminy będzie się
kontaktował telefonicznie lub poprzez e-mail w pierwszej kolejności z oso-
bami, które złożyły wniosek na instalacje fotowoltaiczne w roku 2017 w
celu potwierdzenia aktualności złożonego wniosku. Po zweryfikowaniu
złożonych wniosków, w przypadku zwolnienia się środków, zostanie ogło-
szony dodatkowy nabór.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy
posprzątali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły 
piątek prosimy następne rodziny z kolejki.

Zachęcam do słuchania diecezjalnego radia DOXA. W audycji
«Szczerze o Kościele – po godzinach», gościem programu będzie
biskup opolski Andrzej Czaja. Poruszone zostaną tematy ważne dla
diecezji opolskiej. Autorka programu Ewa Skrabacz czeka na pyta-
nia ze strony słuchaczy. Można je wysłać na radiowego messengera
lub zadzwonić bezpośrednio do studia pod numer telefonu 77 45 66
777. Początek audycji w czwartek 17 lutego o godzinie 22.00.

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


