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W modlitwie dnia Kościół prosi Boga, by ożywiał naszą wiarę Swoim Słowem. Te-
mat ten podejmują też wyraźnie wszystkie trzy czytania. Fragment Księgi Rodzaju
przekazuje słowo Boga do Abrama: „Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz
to uczynić. Tak liczne będzie Twoje potomstwo”. Abram odpowiada wiarą –
„Uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką zasługę”. W ten sposób słowo z Księgi
Rodzaju zwiastuje nam dwie bardzo ważne, wręcz kluczowe prawdy:
- Wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa, Bożych obietnic.
- Człowiek wierzący znajduje upodobanie w oczach Bożych. Co więcej, Bóg poczy-
tuje człowiekowi wiarę za wielką zasługę!

Także przy objawieniu chwały Chrystusa na Górze Tabor, Bóg Ojciec zwraca
się do nas ze słowami, którymi chce pobudzić naszą wiarę: „To jest mój Syn umiło-
wany, Jego słuchajcie”. W ten sposób daje nam Bóg do zrozumienia, że posłuch da-
ny Słowu Chrystusa jest warunkiem uchwycenia chwały Jego Bóstwa i Jego bosko-
ści. Sam rozum traci orientację, co wymownie wyświetla zachowanie uczniów –
zwłaszcza słowa Piotra: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty:
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Komentuje to św. Łukasz:
„Nie wiedział bowiem, co mówi”. Takie jest też nasze doświadczenie relacji z Bo-
giem. Trudno dyskutować, wymądrzać się. Jedynie w wierze i z wiarą można wy-
znać „Pan mój i Bóg mój”. Dla jej wzbudzenia i trwania w niej Ojciec niebieski ra-
dzi nam, byśmy słuchali Jego Syna!

Nieco od innej strony na wartość i znaczenie posłuszeństwa Słowu Pana zwraca
nam również uwagę św. Paweł we fragmencie Listu do Filipian. W sytuacji, gdy dą-
żenia świata są bardzo przyziemnie i tych, którzy im ulegają, pociągają do bałwo-
chwalstwa i zagłady – przypomina nam, dzieciom Bożym, że nasza ojczyzna jest w
niebie i radzi: „stójcie mocno w Panu, umiłowani!”. W ten sposób przekazuje nam
zasadnicze pouczenie, które św. Piotr wyraził w słowach „Trzeba nam bardziej słu-
chać Boga, niż ludzi”! Jest to złota reguła nie tyko na okres wielkanocnej pokuty,
pomaga żyć nie po swojemu a po Bożemu, pomaga ostać się w wierze.

Obudźmy więc w sobie w tę dzisiejszą niedzielę wielkie pragnienie życia Sło-
wem Pana, według Jego przykazań, według Ewangelii. I zawołajmy doń: „Panie,
przymnóż nam wiary”! Bez tego trudno oprzeć się pokusie życia po swojemu, czy
tylko „mniej więcej” po Bożemu. Bez tego nie sposób okazać Bogu wierność i żyć
w wielkiej z Nim zażyłości!

Bp Andrzej Czaja
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W obliczu napływającej do Polski fali uchodźców, diecezja opolska pod-
jęła cały szereg inicjatyw mających na celu pomoc ludziom, którzy musieli z
powodu rosyjskiej inwazji opuścić swój kraj. Oto niektóre z nich:
· Caritas Diecezji Opolskiej przygotował 210 miejsc dla dzieci z domów

dziecka z Ukrainy. Zostaną rozlokowane w trzech diecezjalnych domach
formacyjnych w Głuchołazach, Głębinowie i Nysie. Pierwsza grupa przy-
była w środę 2 marca – Caritas wysyła na granicę autobusy, które przywożą
dzieci.

· W odpowiedzi na apel biskupa parafie zgłosiły już 1234 miejsca dla
uchodźców w większości w budynkach parafialnych (zgłoszenia nadal
spływają). Wszystkie te miejsca posiadają węzły sanitarne oraz ogrzewanie
i w koordynacji z Urzędem Wojewódzkim w Opolu będą w nich umiesz-
czani przybywający z Ukrainy uchodźcy.

· Diecezja opolska zorganizowała zbiórki pieniężne przed kościołami na
rzecz Ukrainy w niedzielę 27 lutego i w Środę Popielcową. Zebrane pienią-
dze zostaną przeznaczone na pomoc zarówno na Ukrainie, jak i przybywa-
jącym do nas uchodźcom.

· Kolejną inicjatywą Caritas jest „dom w plecaku” – na Ukrainę zostaną wy-
słane plecaki z najbardziej potrzebnymi rzeczami na wypadek nagłej ewa-
kuacji, które zostaną przekazane mieszkańcom.

· Organizowana jest także pomoc duszpasterska przez kapłanów znających
język ukraiński lub rosyjski, z której mogą skorzystać ci, którzy takiej po-
mocy potrzebują.

· Caritas Diecezji Opolskiej przyłączyła się także do akcji wysyłania paczek
na Ukrainę – przygotowanych zostanie dla całej Polski 100.000 kartono-
wych opakowań, w których będzie można umieścić najbardziej potrzebne
rzeczy, a następnie zostaną one wysłane na Ukrainę – paczki będą miały je-
dynie nadawcę, natomiast ich rozdysponowaniem dla osób potrzebujących
zajmie się strona ukraińska.

U nas w salkach parafialnych zostanie w tym tygodniu zorganizowane
miejsce spotkań oraz pokoje na plebanii, w których będą mogli zatrzymać się
Uchodźcy.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna: ciągle pojawiają się nowe potrzeby a
równocześnie podjęte przygotowania czasem okazują się nietrafione, bo sytu-
acja się zmieniła: ciągle się uczymy skutecznie pomagać. Pojawia się też spo-
ro fałszywych informacji i plotek, dlatego trzeba być rozsądnym w ocenie
działań pomocowych. Najważniejsze jednak, żebyśmy nie stracili z oczu naj-
ważniejszego: Możemy i chcemy pomóc! Bóg zapłać!



Prządek nabożeństw
13.03.2022 – 20.03.2022

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 czyśćcu
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 Jadwigę
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.
poniedziałek 14 marca 2022 – Dzień powszedni
10:30 Pogrzeb śp. Gertrudy Waniek.
17:00 Za zm. Marię Ignacego Fitzon, dzieci, zm. z rodzin Fitzon, Paris, Morcinek, Rzezo-

nek i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 15 marca 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jana, Annę i Irmgardę Piechnik, Łucję i Gertrudę Forraiter, Adelajdę i Henry-

ka Baron, syna Damiana, Jana Halamoda, zm. z pokrewieństwa Forreiter-Piechnik-
Lazar i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 16 marca 2022 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Hiacynta Tumulka, rodziców Agnieszkę i Wiktora, brata Alojzego, Annę Tu-

mulka, Joachima Siedlaczek, rodziców Gertrudę i Alojzego Krufczyk, syna Józefa,
zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 17 marca 2022 – Dzień powszedni
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i zdrowie dla Fortunata Wallach z okazji urodzin.
piątek 18 marca 2022 – Dzień powszedni
16:45 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
17:30 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej Matki Bożej.
sobota 19 marca 2022 – ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP
15:30 234. rocznica urodzin J. von Eichendorffa.
17:00 Za wstawiennictwem św. Józefa w intencji mężczyzn, robotników i szafarzy naszej

Parafii.
niedziela 20 marca 2022 – III Wielkiego Postu
07:00 Za zm. Kazimierza Bajerskiego, Ewę i Michała Bajerskich, Władysława Dobosza, Jó-

zefę Kołacińską, Rene Marchuta, zm. z rodzin Bajerski-Dobosz-Kościółek i dusze w
czyśćcu cierpiące.

09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Erykę Urbisz w 2. rocznicę śmierci, córkę, zięcia, syna Leszka,
Jerzego Koska, rodziców, dziadków, zm. z pokrewieństwa i zm. kapłanów.

11:00 ..........................................................................................................................................
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.



Informacje duszpasterskie
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Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na misyjne dzieło po-
mocy Ad Gentes. W przyszłą niedzielę kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i
konserwację zabytków sakralnych. Za dwa tygodnie (27.03) kolekta na opał i pierwsza
w tym roku zbiórka kwartalna na remonty i inwestycje w naszej parafii. Serdeczne
„Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto i przez mikro-
płatności na stronie parafii.
Dzisiaj niedziela Ad Gentes. Towarzyszy jej motto: «Wieczernik Szkołą Braterstwa».
Niech ten dzień będzie okazją do wsparcia misji i misjonarzy poprzez modlitwę w ich
intencji oraz ofiarę złożoną do puszki.
Zapraszam na wielkopostne nabożeństwa pasyjne: dzisiaj o godz. 14:00 Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym, a w piątek o godz. 16:45 na Drogę Krzyżową z zaleckami za
zmarłych. Przypominam, że nabożeństwa te są obowiązkowe dla przygotowujących się
do bierzmowania i I-Komunii św.
W piątek o godz. 17:30 Msza św. szkolna i spotkanie formacyjne dla Uczniów VI kl.
SP przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
W imieniu naszego Parafialnego Stowarzyszenia Caritas „Błękitne Anioły” składam
serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary wpłacone na konto Stowarzyszenia na pomoc
Uchodźcom z Ukrainy. Na konto wpłynęło 6 170 zł i 2000 €.
Kancelaria parafialna czynna codziennie przez pół godziny po Mszy św.
Siostry z klasztoru Annuntiata zapraszają na wielkopostne dni skupienia dla rolni-
ków: dla kobiet dzisiaj (13.03), dla mężczyzn 27.03. Od 09:00 do 13:30.

Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników zaprasza do udziału w rekolekcjach dla rolni-
ków od 15.03 do 17.03 w Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni.
Duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej zaprasza na wiosenne spotkanie misyjne
wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z misjami. Spotkanie odbędzie się:
19.03.2022 (sobota) – w Raciborzu, w parafii NSPJ od 10:00 do ok. 13:30.

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.

Przy ul. Kozielskiej 19 (w sali gimnastycznej szkoły sportowej) funkcjonuje społeczne 
centrum pomocy uchodźcom, które przeniosło się tu z ulicy Szewskiej. Wolon- tariusz 
bardzo serdecznie dziękują wszystkim dobroczyńcom za wszelką okazaną do tej pory 
pomoc. Jest ona jednak nadal niezbędna. Na dziś potrzebne są: artykuły spo- żywcze, 
artykuły spożywcze dla dzieci, batony energetyczne, baterie, latarki, śpiwory, długopisy, 
zeszyty w kratkę i linię, syropy na kaszel, pastylki na gardło, coś do nosa. Proszą też o 
NIE PRZYNOSZENIE odzieży.

Dekanalne Duszpasterstwo Rodzin zaprasza na kolejne spotkanie rodzin w dzisiejszą
niedzielę 13.03 o godz. 16:00 do klasztoru Anuntiata. W programie: konferencja, dzie-
lenie, krótkie nabożeństwo. Opiekę nad dziećmi będzie zapewniona.

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


