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B  O
III Niedzielę Wielkiego Postu Kościół proponuje nam przeżyć pod znakiem

otwarcia się na Boże miłosierdzie. Woła do Boga, aby podźwignął nas w swoim
miłosierdziu, określa też w swej modlitwie warunek korzystania zeń, czyli „nasze
pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia”.

W refrenie Psalmu responsoryjnego zawarta jest podstawowa prawda o Bogu:
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Szczególnie wymownie brzmią słowa ostat-
niej zwrotki: „Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpli-
wy. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Je-
go czcicieli.” Księga Wyjścia, opis wydarzenia na Bożej górze Horeb, objawienie
Jahwe i dialog z Mojżeszem odsłania nam, że podstawową formą Bożego Miło-
sierdzia jest pomoc, ocalenie, wyzwolenie z niewoli darowane człowiekowi. Mó-
wi Bóg: „Zstąpiłem, aby wyrwać Naród z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej
ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód”.

Ewangelia przekazuje nam niezwykle pokrzepiające orędzie. Jezus opowiada
przypowieść o pewnym człowieku, który miał drzewo figowe zasadzone w winni-
cy. Gdy przez trzy lata daremnie szukał na nim owoców, podjął decyzję, by drze-
wo wyciąć i zlecił rzecz ogrodnikowi. Ten jednak wstawił się za drzewem i zaczął
orędować: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem,
może wyda owoc”. Przypowieść staje się bardziej czytelna w perspektywie innej
przypowieści o winnym krzewie i latoroślach. Zasadniczą uprawą w winnicy jest
winny krzew. Jezus mówi, że właśnie On jest winnym krzewem, a my latorośla-
mi. Przynosimy owoc, jest w nas dynamika życia, gdy jesteśmy ściśle z Nim
związani. W tym wypadku jest mowa o drzewie figowym (dość to dziwne, że ro-
śnie w winnicy). Nie czerpie więc soków z winnego krzewu, bez którego – mówi
nam Jezus – nie możemy uczynić nic, co dla nas zbawcze. Drzewo figowe sym-
bolizuje człowieka żyjącego po swojemu i dlatego nie owocuje ku zbawieniu.
Jednak Jezus nawet wówczas nie zostawia człowieka, oręduje za nim, pielęgnuje
– aby w końcu wydał owoc.

Wspaniałe to orędzie dla nas wszystkich. Boski Ogrodnik stale dogląda, by-
śmy owocowali, nie obraża się na naszą krnąbrność, okopuje i obkłada nawozem,
byśmy rodzili zbawcze owoce. Z naszej strony potrzeba tylko tego, o czym mówi
Kościół w modlitwie dnia: pokornego przyznania się do przewinień, które obcią-
żają nasze sumienia. Podejmijmy więc ten wysiłek, stawajmy przed Jezusem w
prawdzie! bp Andrzej Czaja



C  U   U      ?

W związku z liczną obecnością w Polsce uchodźców należących do różnych
chrześcijańskich Kościołów niekatolickich, przede wszystkim wiernych prawosław-
nych, może się zdarzyć, że będą oni zwracać się do katolickich duszpasterzy z prośbą o
posługę religijną. Dlatego warto przypomnieć podstawowe zasady w odniesieniu do
ochrzczonych niekatolików, którzy proszą o udzielenie sakramentów świętych, sakra-
mentaliów lub odprawienie pogrzebu.

Odnośnie do modlitwy z innymi chrześcijanami to „katolicy nie tylko mogą, ale
wręcz powinni szukać okazji do modlitwy z innymi chrześcijanami”. „Światowe pro-
blemy, takie jak wojna, ubóstwo, sytuacja migrantów, niesprawiedliwość i prześlado-
wania wyznawców Chrystusa, a także innych grup religijnych, również wymagają
uwagi chrześcijan, ich połączenia się w modlitwie o pokój i za osoby najbardziej bez-
bronne”.

Katolicy powinni być gotowi dopomóc innym chrześcijanom w tym, aby wzięli
udział w nabożeństwie, zwłaszcza niedzielnym, we własnym kościele czy domu modli-
twy. Gdyby ten udział był utrudniony, zwłaszcza z powodu lokalnego braku miejsc
modlitwy ich wspólnot, katolicy z otwartością zapraszają tych chrześcijan do swoich
kościołów, aby mogli się pomodlić.

Zasady te nie dotyczą wiernych katolickich Kościołów wschodnich (np. grekoka-
tolików), którzy są w pełnej jedności wiary, sakramentów i hierarchii, a więc mogą w
Kościele katolickim przystępować do sakramentów świętych tak samo jak wszyscy
wierni rzymskokatoliccy.

W sytuacjach nadzwyczajnych, w których wierni nie mają możliwości udania się
do szafarza swojego Kościoła lub Wspólnoty kościelnej, katoliccy szafarze mogą
udzielić niektórych posług religijnych ochrzczonym niekatolikom, zwłaszcza wiernym
prawosławnym, gdyż wierni ci nie mogą pozostawać bez dostępu do źródeł łaski Bo-
żej, jakimi są zwłaszcza sakramenty święte. W relacjach z Kościołami prawosławnymi
ważne jest to, że zachowana w nich została sukcesja apostolska, a tym samym rozu-
mienie i ważność sakramentów.

Zgodnie z kan. 844 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego „szafarze katoliccy godzi-
wie udzielają sakramentów pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych członkom Ko-
ściołów wschodnich niemających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, gdy oni
sami z własnej  woli  o nie proszą i  są należycie usposobieni”.  Wystarczającym powo-
dem udzielenia każdego z tych trzech sakramentów jest wyrażona z własnej inicjatywy
prośba i odpowiednia dyspozycja proszącego. Warunkiem udzielenia każdego z tych
sakramentów nie jest natomiast niedostępność szafarza prawosławnego. Zabronione
jest tylko koncelebrowanie Eucharystii z kapłanami prawosławnymi.

Jeśli  nie ma kapłana prawosławnego, wierni tego Kościoła mogą również otrzy-
mać sakrament chrztu (bez włączenia do Kościoła katolickiego) i sakrament małżeń-
stwa. Jest też możliwe zorganizowanie pogrzebu kościelnego, jeśli jest  pewność, że
zmarły nie miał przeciwnej woli, tzn. przed śmiercią nie wykluczył w sposób wyraźny
katolickiej formy pogrzebu.

Najważniejsza jest jednak jak zawsze nasza otwartość. Ludzie, którzy musieli
uciekać ze swoich domów musieli zostawić za sobą także swoje świątynie (zapewne
niejedna z nich została zniszczona). Stwórzmy dla nich choćby namiastkę normalności,
żeby mogli odbudować swoje siły i zaufanie do ludzi. Do tego potrzebna jest również
modlitwa – jako ludzie wierzący dobrze to przecież rozumiemy...



Prządek nabożeństw
20.03.2022 – 27.03.2022

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

sza, Józefę 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 pokr. i zm. kapłanów.

11:00 W intencji Parafian.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

poniedziałek 21 marca 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Annę Tumulka, rodziców Marię i Józefa Perenc, Agnieszkę i Wiktora

Tumulka, 2 synów, Andrzeja Niestrój, Joachima Siedlaczek, zm. z pokrewień-
stwa Krybus-Rzytki-Stuchły-Tumulka, zm. sąsiadów, kapłanów i dusze w
czyśćcu cierpiące.

wtorek 22 marca 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. męża Ludwika Kszuk, rodziców Kszuk-Sochiera, synów, synowe, wnu-

ka i dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 23 marca 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) .........................................................................................................

czwartek 24 marca 2022 – Dzień powszedni
17:00 1. Za zm. syna Andrzeja Pol, Augusta Pohl, dwie żony Gertrudę i Dorotę, Fe-

liksa i Martę Waniek, rodzeństwo, Augusta i Katarzynę Pohl, Hildegardę i
Stanisława Masarczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za zm. Esterę Kszuk w dniu urodzin. (O. Romuald)
piątek 25 marca 2022 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
17:00 Nabożeństwo o pokój z Aktem Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu

Sercu Maryi i Msza św. w intencji pokoju i nawrócenia Rosji. Po Mszy św.
Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.

sobota 26 marca 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jadwigę Marek, męża, 3 synów, synowe, Zygmunta Okoniewski, 2 żo-

ny, syna i wnuka, Annę Kuźnik, dziadków z 4 stron, zm. kapłanów, siostry za-
konne i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 27 marca 2022 – IV Wielkiego Postu (Lætare)
07:00 Za zm. rodziców Franciszka i Helenę Szczuka, syna Eugeniusza, rodziców Al-

bertynę i Emanuela Krettek, syna Jerzego, żonę Hildegardę, córkę Marię Przy-
była, pokrewieństwo Szczuka-Krettek i za zm. kapłanów.

09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Józefa Jaskóła, rodziców Gertrudę i Wilhelma, córkę
Annę, synów Huberta i Jerzego, Piotra Chytrek, Franciszka Leśniok, żony An-
nę i Jadwigę oraz za zm. kapłanów.

11:00 W intencji Emilii Kamili Depta, przyjmującej Sakrament Chrztu Świętego, jej
rodziców i chrzestnych.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.



Informacje duszpasterskie
20.03.2021 – 27.03.2022

Dzisiaj kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakral-
nych. W przyszłą niedzielę kolekta na opał i pierwsza w tym roku zbiórka kwartalna na
remonty i inwestycje w naszej parafii. W ubiegłą niedzielę na misyjne dzieło pomocy
Ad Gentes do puszek zebraliśmy 1086,00 PLN i 6 EUR. Serdeczne „Bóg zapłać!” skła-
dającym ofiary w kościele, przelewającym na konto i przez mikropłatności.
Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj na godz. 14:00
W imieniu Błękitnych Aniołów z Caritasu składam serdeczne „Bóg zapłać!” za wspar-
cie, jakie im okazujecie w niesieniu pomocy Uchodźcom z Ukrainy. Ciągle spływają
darowizny pieniężne i rzeczowe. Z wpłat na pomoc Ukrainie na koncie jest kwota
10 830 zł i 2200 EURO. Nr konta do wpłat: Stowarzyszenie Parafialne Błękitne Anioły
Łubowice 92 1600 1462 1804 2511 3000 0001 (PLN) 38 1600 1462 1804 2511 3000
0003 (EUR). Wpłat można również dokonywać przez mikropłatności na stronie parafii.
Wystarczy wybrać jako cel „Pomoc Ukrainie” – nie trzeba wtedy znać numeru konta a
pieniądze zostaną przekazane na konto Błękitnych Aniołów. Tutaj wpłaty tylko w PLN.
Biskup Opolski zarządził, aby w piątek (25.03) o godz. 17.00 we wszystkich kościołach
parafialnych naszej diecezji odmówić Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalane-
mu Sercu Maryi w ramach nabożeństwa z modlitwą o pokój oraz odprawić, wszędzie
gdzie to możliwe, Eucharystię w intencji pokoju i nawrócenia Rosji.
W piątek po Mszy św. i drodze krzyżowej spotkanie dzieci pierwszokomunijnych i
rodziców w dolnej salce parafialnej.
Będą kontynuowane spotkania dla Ukraińców - w niedziele o 16.00 przy par. NSPJ w
Raciborzu.
Kancelaria parafialna czynna codziennie przez pół godziny po Mszy św.
Siostry z klasztoru Annuntiata zapraszają na wielkopostny dzień skupienia dla rolni-
ków  w przyszłą niedzielę (27.03.) od 09:00 do 13:30.
Dekanalne Duszpasterstwo Rodzin zaprasza na Raciborski Remont Małżeński w
dniach od 01 do 03 kwietnia w kościele parafii NSPJ w Raciborzu. Spotkania odbędą
się w piątek i sobotę od 19:30, a w niedzielę zakończmy Msza św. o 10:30.
Ogłoszenie Wójta: Wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków, terminów
oraz wzorów dokumentów w zakresie podpisywania umów dotyczących realizacji Pro-
jektu  pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” współ-
finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-
2020 – środki REACT-EU będą sukcesywnie zamieszczane w zakładce OZE na stronie
internetowej oraz Facebook. Prosimy o bieżące śledzenie strony Urzędu. Pracownicy
Urzędu nie będą się z Państwem kontaktować  telefonicznie ani mailowo. Urząd przy-
pomina, że warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie jest brak zaległości
w zakresie  uiszczania podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec
Gminy Rudnik. Prosimy o pilne uregulowanie powyższych zobowiązań.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali i
przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek na godz. 19:00 
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.


