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Rozpoczęliśmy nasze parafialne rekolekcje na początku konfliktu
za naszą wschodnią granicą. Z pewnością jest to wiodący temat na-
szych rodzinnych spotkań i rozmów. Wielu z nas obecna sytuacja
spędza sen z powiek, martwią się babcie i dziadkowie o swoje wnuki,
rodzice o dzieci i wszyscy pytają jak przyszłość nas czeka? Czy to
koniec świata, który znamy?

Kochani choć czas taki niespokojny, tym bardziej powinniśmy
skierować nasze myśli ku Bogu i prosić o opiekę nad nami i naszymi
rodzinami. Wielki Post to kolejny dar Pana Boga w naszym życiu,
szczególny czas kiedy mamy zobaczyć co w życiu jest najistotniej-
sze. W obliczu wielkiego dramatu, którego jesteśmy świadkami, na-
sze osobiste kłopoty czy spory wydają się bez znaczenia. Zatem ten
Wielki Post niech będzie czasem wielkiej solidarności najpierw w na-
szych rodzinach, niech ustaną małe rodzinne spory, spójrzmy, że mo-
je kłopoty często są drobnostką i bzdurą. Złączmy się w wysiłku na
budowaniu lepszego świata, nie gdzieś tam, ale tu w parafii Łubowi-
ce. Zachęcam was serdecznie do niesienia pomocy wszystkim potrze-
bującym.

Serdecznie dziękuję za gościnność księdzu Proboszczowi, za Jego
otwarte serce i otwartą plebanię. Dziękuję za możliwość podzielenia
się kilkoma myślami z Wami, jeśli choć jedno słowo sprawiło, że ze-
chcesz być lepszy to warto było was odwiedzić. Bóg zapłać za wszel-
kie dobro i ofiary zbierane na koniec rekolekcji, które będą przezna-
czone również na pomoc naszym oblackim parafiom na Ukrainie.

Rafał OMI - rekolekcjonista.
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Osoby wytypowane przez wójta gminy do zespołu koordynującego pomocą:
· Sebastian Mikołajczyk - tel. +48 691 680 199
· Jaśkowski Ireneusz - tel. +48 509 819 101
· Osak Artur - tel. +48 793 015 207
· Panek Gerard - tel. +48 694 133 177
· Peikert Rolka Dorota - tel. +48 600 726 753
· Porwal Ewa - tel. +48 601 174 811

Numery kont do wpłat w gminie Rudnik :
Stowarzyszenie Parafialne Błękitne Anioły Łubowice 92 1600 1462 1804 2511 3000 0001
Fundacja Gniazdo Rudnik  61 8475 0006 2001 0012 2630 0001
Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań Łubowice 91 2030 0045 1110 0000 0425 6670
wszędzie w tytule przelewu „Pomoc dla Ukrainy”

Osoby prywatne chętne przyjąć uchodźców z Ukrainy:
Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w Katowicach istnieje obowiązek rejestracji przez
osoby chcące przyjąć uchodźców do swoich domów, miejsc noclegowych pod adresem mai-
lowym ukraina@powiatraciborski.pl w celu ewidencjonowania przybyłych i zakwaterowa-
nych uchodźców. Obowiązek ten jest niezbędny i służy on celem uzyskania statutu uchodźcy
i przyznania azylu. Procedura ta jest potrzebna ku temu, aby osoby przybyłe z terenów Ukra-
iny i mające statut uchodźcy mogły korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej, socjalnej i
prawnej. Procedura jest niezbędna by usystematyzować w sposób czytelny i skuteczny prze-
bieg udzielania pomocy.
Zgłoszenie pod adresem mailowym ukraina@powiatraciborski.pl w zgłoszeniach prosimy
podawać:
· dokładną lokalizację,
· liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym

miejscu,
· termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,
· czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele
· informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych po-

siłków,
· o posiadanych zwierzętach domowych (ze względu na choroby alergiczne)
· osobę koordynującą z ramienia danego podmiotu i jej dane kontaktowe (nr telefonu, e-

mail).
Zgłoszenie uchodźców do USC Urzędu Gminy w Rudniku pod nr tel. 32 410 64 28 wew. 112
lub 113.

Osoby prywatne które już przyjęły uchodźców z Ukrainy: prosimy o kontakt z Urzędem
Gminy w Rudniku celem ich zgłoszenia do USC Urzędu Gminy w Rudniku pod nr tel.
32 410 64 28 wew. 112 lub 113

Osoby indywidualnie udzielające pomocy uchodźcom biorą na siebie pełną odpowiedzialność za te
osoby tzn. zapewnienie schronienia, wyżywienia oraz środków higieny osobistej. Jeżeli ktoś zade-
klaruje się na przyjęcie uchodźców robi to nieodpłatnie. Na chwilę obecna nie mamy informacji, by
powstałe koszty utrzymania uchodźców były obecnie rekompensowane.



Prządek nabożeństw
06.03.2022 – 13.03.2022

niedziela 6 marca 2022 – I Wielkiego Postu
07:00 1. Za zm. Alojzego Krettek, żony Helenę i Dorotę, Reginę i Gerarda Piela, rodziców,

ojca misjonarza Józefa Krettek, Hermana Kałuża, Marię Piela, Wiktorię i Fran-
ciszka Badura, rodzeństwo, Rudolfa Chowaniec i zm. z pokrewieństwa.,

2. Za zm. Józefa i Elfrydę Wycisk syna Józefa, zięcia Franciszka, Annę i Alfonsa
Przybyła, Anielę i Henryka Rzytki, Maksymiliana Mika, Annę i Bernarda Janosz,
zm. dziadków i zm. z pokrewieństwa Wycisk-Przybyła.

09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Łucję Paris w 7 rocznicę śmierci.
11:00 Za zm. Hildegardę Gans w 30 dni po śmierci.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

poniedziałek 7 marca 2022 – Dzień powszedni
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i

błogosławieństwo Boże dla Gertrudy Waniek z okazji 90 rocznicy urodzin.
wtorek 8 marca 2022 – Dzień powszedni

17:00 Za zm. Jadwigę i Antoniego Pohl, syna, synową, Marię i Józefa Jaskulla, córkę, sy-
na, synową, zm. rodziców i rodzeństwo z czterech stron, zm. z pokrewieństwa, zm.
Halinę Jaskola, Reinholda Paszek, dusze w czyśćcu cierpiące, zm. kapłanów i sio-
stry zakonne.

środa 9 marca 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o zdrowie, błogosławieństwo Boże i zgodę w rodzinie.
czwartek 10 marca 2022 – Dzień powszedni

17:00 Za zm. rodziców Joachima i Annę Kuśka, Piotra i Ernestyna Wolnik, dziadków z
obu stron, zm. z pokrewieństwa Kuśka-Wolnik i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 11 marca 2022 – Dzień powszedni
16:45 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
17:30 Za zm. Marię i Maksymiliana Kiszka, zm. z pokrewieństwa Kiszka-Pendzialek-

Piontek-Cyran i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 12 marca 2022 – Dzień powszedni

17:00 Za zm. Gertrudę Borzigursky, zm. rodziców Marię i Rudolfa Borzigursky, siostry
Annę, Marię i Jadwigę, brata Henryka, Ernesta Marek, zm. pokrewieństwa Borzi-
gursky, Mucha, Marek, Depta, Lachowski.

niedziela 13 marca 2022 – II Wielkiego Postu
07:00 Za zm. Elżbietę i Józefa Reichel, wnuka Damiana, syna Wilibalda, Zofię i Wiktora

Niedballa, dzieci, synowe, zm. z pokrewieństwa Niedballa-Reichel i dusze w czyść-
cu cierpiące.

09:00 (dwujęzyczna) Za zm. rodziców, Józefa i Martę Kupka, synów Jana, Ryszarda i Józe-
fa, córki Helenę, Dorotę i Lidię, czterech zięciów, synową Felicję, Henryka i Jadwi-
gę Mraczny, syna Gerarda, żonę Cecylię, Józefa Kurek, dziadków i rodzeństwo z
obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

11:00 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i
błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Gerarda Pater z okazji 60 rocz-
nicy urodzin.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.



Informacje duszpasterskie
06.03.2021 – 13.03.2022

Dzisiaj kolekta dla ojca rekolekcjonisty. W przyszłą niedzielę kolekta na bie-
żące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na misyjne dzieło pomocy Ad Gen-
tes. W ubiegłą niedzielę na opał zebraliśmy 3 571,70 PLN. W ubiegłą nie-
dzielę i w Środę Popielcową w czasie zbiórek do puszek na pomoc Ukrainie
zebraliśmy 6 739,70 PLN Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w ko-
ściele, przelewającym na konto i przez mikropłatności na stronie parafii.
O. Rafałowi Bytnerowi OMI w imieniu nas wszystkich składam serdeczne
„Bóg zapłać!” za poprowadzenie naszych wielkopostnych rekolekcji para-
fialnych, za wspólną modlitwę i wygłoszone Słowo Boże.
Za tydzień, w II Niedzielę Wielkiego Postu, 13 marca br., będziemy obcho-
dzili Niedzielę Ad Gentes. Towarzyszyć jej będzie motto: «Wieczernik
Szkołą Braterstwa». Niech ten dzień stanie się okazją do modlitewnego i ma-
terialnego wsparcia misji i misjonarzy poprzez modlitwę w ich intencji oraz
ofiarę złożoną do puszki.
Kancelaria parafialna czynna codziennie przez pół godziny po Mszy św.
W sobotę, 12.03, o godz. 14:30 w domu katechetycznym parafii Matki Bożej
II spotkanie synodalne dla wszystkich chętnych z dekanatu.
Również w sobotę o godz. 20:00 w Annuntiacie Czuwanie dla Młodzieży.
Siostry z klasztoru Annuntiata zapraszają na wielkopostne dni skupienia dla
rolników: dla kobiet 13.03, dla mężczyzn 27.03. Początek o godz. 09:00, za-
kończenie o godz. 13:30.
Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników zaprasza do udziału w rekolekcjach
dla rolników, które odbędą od wtorku 15.03.2022r. do czwartku 17.03.2022r.
w Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni. Zgłoszenia u ks. dyrektora
Łukasza Michalika w Raciborzu-Miedoni (tel. 32 41 51 386 lub 665 379 551;
e-mail: Lukasz.Michalik@diecezja.opole.pl) lub u ks. Damiana Rangosza w
Pietrowicach Wielkich (ul. 1 Maja 29, 47-480 Pietrowice Wielkie, tel. 32 419
80 48, e-mail: Damian.Rangosz@diecezja.opole.pl
Duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej zaprasza na wiosenne spotkania
misyjne wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z misjami. Spotkanie
odbędzie się: 19.03.2022 (sobota) – w Raciborzu, w parafia NSPJ. Początek
o godz. 10:00, zakończenie ok. godz. 13:30.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły pią-
tek prosimy następne rodziny z kolejki.

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


