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N  
W liturgię IV Niedzieli Wielkiego Postu wprowadza antyfona wzywająca do radości:

„Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pocie-
chy”. W tym samym duchu Kościół prosi dziś Boga w modlitwie dnia, aby lud chrześcijań-
ski z żywą wiarą i szczerym oddaniem śpieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym.
Trudno się więc dziwić, że Kościół proponuje sprawować liturgię w szatach koloru różowe-
go, który wyraża radość. Podobnie dzieje się w III Niedzielę Adwentu, zwaną Gaudete, od
słów „Radujcie się”. Wówczas Kościół wzywa do radości dlatego, że Pan już jest blisko. W
dzisiejszą niedzielę, zwaną Lætare, od słów „Cieszcie się”, wezwanie do radowania się osa-
dzone jest już nie tyle na tym, że przekroczyliśmy połowę okresu wielkanocnej pokuty, ile
na wskazaniu na źródło, zasadniczą rację chrześcijańskiej pociechy: nasycajcie się u źródła
waszej pociechy – podpowiada antyfona. W modlitwie dnia owo źródło jest wyraźnie wska-
zane: chodzi o dokonane za pośrednictwem Jezusa pojednanie ludzkości z Bogiem.

Ten właśnie temat naszego pojednania z Bogiem stanowi myśl przewodnią dzisiejszych
czytań. W pierwszym czytaniu, we fragmencie z Księgi Jozuego, autor księgi zauważa, że
Izraelici mogli się odtąd żywić z plonów Ziemi Kanaan. Wskutek dokonanego przez Chry-
stusa odkupienia, które oznacza dla nas pojednanie z Bogiem, zrzucona została z całego ro-
dzaju ludzkiego hańba szatańskiego zniewolenia i możemy odtąd pożywać z plonów Chry-
stusowej Miłości i Miłosierdzia, złożonych w spichlerzu Kościoła.

Św. Paweł poucza nas, że zasadnicza pociecha nasza w tym, iż to, co dawne minęło, a
oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą
przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą
świat, nie poczytując ludziom ich grzechów. Apostoł pisze wprost: „W imię Chrystusa prosi-
my: pojednajcie się z Bogiem”. Cóż to konkretnie oznacza, wyświetla Chrystusowa przypo-
wieść o miłosiernym Ojcu (znana bardziej jako przypowieść o synu marnotrawnym). Ojciec
jest stale otwarty na pojednanie, przebaczenie, bo prawdziwie i do końca miłuje swoich
dwóch synów. Jako taki jest w przypowieści obrazem Ojca Niebieskiego. Zachowanie synów
odsłania dwie, bardzo istotne kwestie, warunkujące realizację naszego pojednania z Bogiem,
naszej jedności, komunii z Nim. Młodszy, choć odszedł i zmarnował ojcowskie dziedzictwo,
zawrócił i znalazł się w otwartych ramionach swego Ojca. Jest tu ukazana droga jego powro-
tu, którą w Kościele określa 5 warunków dobrej spowiedzi: syn zastanowił się, zabrał się i
poszedł do swego Ojca i wyznał mu całą winę. I tej drogi stale potrzeba w naszym życiu.
Natomiast zachowanie starszego syna wyświetla nam postawę, która blokuje, czy wręcz
niszczy, rujnuje wcześniejszą jedność, komunię z Ojcem – chodzi o zazdrość i związane z
nią pretensje do Ojca, że jest miłosierny. Takie skąpienie miłosierdzia Bożego naszym bliź-
nim, których osądzamy jako gorszych od nas niszczy nasze pojednanie z Bogiem i niech bę-
dzie nam przestrogą. Zatem Lætare! – cieszmy się.

bp Andrzej Czaja
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Jeśli  nie  mówisz  w języku swoich  gości – zaopatrz się w „tłumacza" w telefonie lub
słownik. Dowiedz się, czy Twoi goście mają zabezpieczone podstawowe potrzeby:
· czy mają niezbędne rzeczy osobiste (grzebień, szczoteczkę do zębów, ubrania etc.)
· czy mają telefon, żeby móc się kontaktować tak z Tobą jak i ze swoimi bliskimi
· jeśli udostępniasz im samodzielne mieszkanie, zadbaj o jedzenie, środki higieny oso-

bistej i środki czystości
· pokaz im okolicę, opowiedz co i gdzie mogą znaleźć
· wytłumacz, jak mogą się poruszać po okolicy, czy po Twoim mieście, żeby czuli się

bardziej samodzielni i mniej zależni
· zapytaj, czy potrzebują Twojej pomocy w kontaktach z polską administracją

Rzeczy, które NALEŻY robić i mówić:
þ Uszanuj prywatność swoich gości – bądź dostępny, ale nie narzucaj swojej obecności
þ Daj do zrozumienia, że ich historia jest dla Ciebie ważna i wysłuchaj, jeśli będą

chcieli Ci ją opowiedzieć; rozmawiaj, jeśli będą chcieli o tym rozmawiać
þ Bądź spokojny i cierpliwy – Twój spokój będzie dla nich wsparciem
þ Odpowiadaj na pytania, informuj o możliwościach, ale i sam nie bój się pytać o ich

potrzeby
þ Jeśli masz trudność z porozumiewaniem się – wykorzystaj „tłumacza" w telefonie,

korzystaj ze słowników, staraj się nawiązać choć minimalny kontakt
þ Jeśli Twoi goście mieszkają razem z Tobą w jednym mieszkaniu – nie bój się anga-

żować ich we wspólną pracę (przygotowywanie posiłków, sprzątanie). Dzięki temu
poczują się pewniej i bardziej u siebie

þ Poproś, żeby Twoi goście nauczyli Cię kilku słów po ukraińsku, pokazali, jak się
przygotowuje dania ukraińskie – to pozwoli im na zachowanie własnej tożsamości

þ Jeśli udostępniłeś im odrębne pomieszczenie – zostaw kontakt do siebie, ale nie bój
się też „zaglądać” do nich pytając o potrzeby

Rzeczy, których NIE NALEŻY robić i mówić:
x Nie odbieraj osobiście zachowań, które w innych okolicznościach uznałbyś za nie-

właściwe – np. nagłe opuszczenie pomieszczenia, wyrażanie niezadowolenia lub ob-
ojętność. Twoi goście mają traumatyczne doświadczenia, w związku z czym przeży-
wają silne emocje. Te zachowania nie dotyczą Ciebie, a Twoi goście nie zawsze są w
stanieje kontrolować

x Nie zmuszaj do rozmowy o tym co przeżyli, jeśli zauważysz, że to dla nich trudne
x Nie przerywaj opowieści (np. patrząc na zegarek), jeśli zaczęli mówić
x Nie wyręczaj we wszystkim swoich gości, jeśli wyrażają ochotę współuczestnicze-

nia w jakiś pracach lub chcą coś zrobić sami – pozwól im na to
x Nie oceniaj tego, co zrobili, lub czego nie zrobili, nie sugeruj co powinni czuć
x Nie opowiadaj o własnych problemach
x Nie obiecuj, że wszystko będzie dobrze – jeśli jesteś na to gotowy, obiecaj, że zro-

bisz wszystko, żeby im pomóc
x Nie zachowuj się tak, jakbyś musiał rozwiązywać za nich wszystkie ich problemy
x Nie umniejszaj ich zdolności do opiekowania się samymi sobą

opr. Polskie Towarzystwo Terapii EMDR



Prządek nabożeństw
27.03.2022 – 04.04.2022

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 An-
nę, synów Huberta i Jerzego, Piotra Chytrek, Franciszka Leśniok, żony Annę i
Jadwigę oraz za zm. kapłanów.

11:00 Msza św. chrzcielna. Chrzest: Emilia Kamila Depta.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 28 marca 2022 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Marię i Huberta Cwik, rodziców Waleskę i Alfonsa, Bertę i Franciszka

Kampka, rodzeństwo, zm. z  pokrewieństwa, zm. kapłanów, siostry zakonne i
dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 29 marca 2022 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Lidię Konieczny od mieszkańców ulicy Górnej.
środa 30 marca 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. rodziców Anielę i Emanuela Burdzik, Huberta i Annę Bur-

dzik, syna Józefa, Norberta Noga, Antoniego Jaskola, dziadków Blana, Burdzik
i zm. z rodzin Foltys i Burdzik.

czwartek 31 marca 2022 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Krystynę i Józefa Marklowski, syna Bernarda, rodziców, Franciszka,

Alojzego i Marię Marklowski, Gintera Pieczarek oraz Krystynę i Gerarda San-
der.

piątek 1 kwietnia 2022 – Dzień powszedni
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17:15 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
18:00 (szkolna) Za zm. Józefa i Helenę Pater, rodziców Edwarda i Albertynę, Wilhel-

ma i Józefę Mika, Hildegardę i Leonarda Wochnik, zm. z pokrewieństwa Pater-
Wilk-Filip-Mika-Krybus, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 2 kwietnia 2022 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańcowych.
18:00 Za zm. Krystiana Grochol w 1. rocznicę śmierci.
niedziela 3 kwietnia 2022 – V Wielkiego Postu
07:00 Za zm. Antoniego Krybus w 1. rocznicę śmierci.
09:00 (dwujęzyczna) .....................................................................................................
11:00 Za zm. Alojzego Grela, brata Antoniego, siostry Marię i Dafrozę, rodziców i du-

sze w czyśćcu cierpiące.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 4 kwietnia 2022 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Helenę i Alfonsa Mrowiec, syna Gerarda, zm. rodziców z obu stron i du-

sze w czyśćcu cierpiące.



Informacje duszpasterskie
27.03.2021 – 03.03.2022

Dzisiaj kolekta na opał i pierwsza w tym roku zbiórka kwartalna na remonty i inwe-
stycje w naszej parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne i
diecezjalne instytucje. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, prze-
lewającym na konto i przez mikropłatności.

Zapraszam na Gorzkie Żale z  kazaniem  pasyjnym  dzisiaj  na  godz.  14:00  oraz  na
Drogę Krzyżową z zaleckami za zmarłych w piątek o godz. 17:15.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Tomasz Józef Kubica z parafii św. Bartłomieja w Łanach,
· Natalia Helena Kocur z naszej parafii

(zapowiedź pierwsza)
W piątek od godz. 09:00 okazja do odwiedzin Chorych. Zapisy, jak zwykle, w kan-
celarii parafialnej i zakrystii.
W piątek o godz. 17:00 Msza św. szkolna i spotkanie formacyjne dla uczniów VIII
kl. Szkoły Podstawowej i I klas szkół ponadpodstawowych.
Kancelaria parafialna czynna codziennie przez pół godziny po Mszy św.
Od dziś zmiana czasu na letni. W związku z tym nabożeństwa i Msze św. wieczorne
będą rozpoczynać się o godz. 18:00.
Duszpasterze Bractwa św. Józefa zapraszają na wielkopostne spotkanie formacyjne,
które odbędzie się 17 marca (czwartek) o godz. 18.00 w parafia św. Józefa w Racibo-
rzu-Ocicach. W programie spotkania: Msza św. sprawowana w intencji Bractwa, na-
bożeństwo do św. Józefa w o ustanie epidemii i o pokój na świecie oraz konsultacje
synodalne w ramach trwającego etapu diecezjalnego Synodu Biskupów «Ku Kościo-
łowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja»
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.
Biskup opolski Andrzej Czaja serdecznie zaprasza na modlitewne spotkanie dla
małżonków w kryzysie, także pozostających w separacji bądź po rozwodzie. Odbę-
dzie się ono w 5. Niedzielę Wielkiego Postu 3 kwietnia o godz. 14.00 w opolskiej
katedrze.

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.

Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza na spotkanie modlitewne osoby żyjące po
rozwodzie w związkach niesakramentalnych, które odbędzie się w Niedzielę Palmo-
wą 10 kwietnia o godz. 14.00 w opolskiej katedrze.

Składam też serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim, którzy przyjęli pod swój dach
Uchodźców wojennych z Ukrainy, oraz wszystkim, którzy na różne sposoby ich
wspierają w zapewnieniu naszym Gościom godnego pobytu w naszej parafii.

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

styra

styra


