
Nr 13(554)
03.04.2022
10.04.2022

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Eichendorffa 22, 47-411 Łubowice

tel.: +48 32 410 67 90; +48 519 870 130
Konto: 94 1050 1344 1000 0090 3132 5609
e-mail: parafia@lubowice.eu; www.parafia.lubowice.eu

P

Jezus za swego życia nie byt bardzo lubiany. Musimy o tym pamię-
tać i wciąż sobie to jasno uświadamiać. Wprawdzie byli tacy, którzy
Go podziwiali, i miał przyjaciół, ale otaczała Go też wielka liczba prze-
ciwników i zazdrośników, którzy tylko czekali na okazję, żeby Go po-
grążyć. Do grona Jego wrogów należeli przede wszystkim religijni
przywódcy tamtych czasów. Nie byli w stanie pojąć, dlaczego Jezus w
większym poważaniu ma ludzi niż Prawo. Prawo było dla nich święte,
było – jeśli można tak powiedzieć – drogie sercu samego Boga.

I przychodzi Jezus, który bardziej ceni ludzi niż Prawo i jest, jakby
było tego mało, nazywany Synem Bożym. Tego naprawdę było dla
nich za wiele... Jako Stróże Prawa nie mogli się z tym pogodzić. A nie
mogli się pogodzić, bo nie byli w stanie tego pojąć.

Dlatego często, gdy tylko nadarzała się jakaś okazja, wystawiali Je-
zusa na próbę. Chcieli Go podejść, by przynajmniej ośmieszyć w
oczach tych, którzy chętnie Go słuchali. Według Prawa – mówią Jezu-
sowi – musimy ukamienować tę cudzołożnicę. Co Ty na to? Jezus jest
Żydem. I dla Niego Prawo jest święte. Pułapka jest prawie doskonała.

Jezus nie odpowiada od razu. Pisze coś palcem po ziemi. Gdy jed-
nak oni stają się natarczywi, dopytując się Go, co mają z nią uczynić,
przerywa milczenie i powiada: Tak, możecie ją spokojnie ukamieno-
wać. Tak według was nakazuje Prawo. Co więcej – kto z was jest bez
grzechu, może rzucić pierwszy kamień.

Wtedy zaczęli odchodzić. Jeden po drugim. To Jezus ma rację –
musieli przyznać. Powinniśmy docenić także postawę owych uczonych
w Piśmie i faryzeuszy. Zrozumieli, że nie są bez winy i że jest coś
większego niż Prawo, sąd, kara, i dobrze by było, gdyby właśnie tak
było. Tym czymś jest przebaczenie. Kto przebacza, zbawia świat.



Z   W  R  T

Rekolekcje Trzeźwościowe są zaproszeniem skierowanym do wszyst-
kich, którym zależy na trzeźwym narodzie, na trzeźwym stylu życia.

Nie musisz być osobą uzależnioną, aby przyjechać na te rekolekcje.
Trzeźwość to styl życia oparty na sprawnym rozumie i sumieniu, to postawa
życiowa oparta na Dekalogu i Ewangelii. Potrzebujemy trzeźwych ludzi, aby
wzięli odpowiedzialność za naszą Ojczyznę, za swoje rodziny i małżeństwa.

Przybywa ludzi, którzy tracą wolność, zwłaszcza wewnętrzną, kierują się
emocjami, wygodą, przyjemnościami. Coraz częściej zdarza się, że człowiek
jest używany przez człowieka, brakuje nam wzajemnego szacunku. Z powo-
du nowych technologii cyfrowych wielu z nas żyje obok siebie a nie dla sie-
bie. Nasze dzieci są uzależnione od smartfonu, komputera, tracą niewinność,
czystość, stają się agresywne, ulegają medialnej przemocy.

Dorośli ulegają politycznym, telewizyjnym celebrytom nie mając własne-
go zdania. Rezygnujemy z prawdy i uczciwości na rzecz doraźnych przyjem-
ności i wygody. Wielu z nas funkcjonuje nałogowo – objadanie się, niepo-
trzebne zakupy, hazard, pornografia, niemoralne programy – nie zdając sobie
nawet z tego sprawy.

Rekolekcje Trzeźwościowe to modlitwa o dar wolności wewnętrznej, o
zdolność czynienia dobra, o szerokie i hojne serce. Chcemy prosić o światło
Ducha Świętego, aby być w tym świecie świadkami Chrystusa.

P  
Rekolekcje odbędą się w Opolu-Winowie od 7 do 9 kwietnia 2022 r.
W czwartek i piątek rozpoczęcie Eucharystią z nauką rekolekcyjną, a następ-
nie okazja do spowiedzi do ok. godz. 20.30.
W sobotę dzień pokuty i zadośćuczynienia. Rozpoczęcie drogą krzyżową o
godz. 18.00, adoracja krzyża z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne z skut-
ków wszelakich nałogów.

Rekolekcje prowadzi ks. Marcin Marsollek, duszpasterz ludzi uzależnionych
i psychoterapeuta.



Prządek nabożeństw
27.03.2022 – 04.04.2022

niedziela 3 kwietnia 2022 – V Wielkiego Postu
07:00 Za zm. Antoniego Krybus w 1. rocznicę śmierci.
09:00 (dwujęzyczna) W intencji Parafian.
11:00 Za zm. Alojzego Grela, brata Antoniego, siostry Marię i Dafrozę, rodziców i

dusze 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

dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 5 kwietnia 2022 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Krystynę Paris, zm. z  pokrewieństwa Paris-Fitzon i dusze w czyśćcu

cierpiące.
środa 6 kwietnia 2022 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Gertrudę Waniek w 30 dni po śmierci.

czwartek 7 kwietnia 2022 – Dzień powszedni
17:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
18:00 Za zm. Pawła Wycisk w 1. rocznicę śmierci.

piątek 8 kwietnia 2022 – Dzień powszedni
17:15 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
18:00 (szkolna) Za zm. Maksymiliana i Marię Kiszka, zm. z pokrewieństwa Kiszka-

Pendzia-lek-Piontek-Cyran i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 9 kwietnia 2022 – Dzień powszedni
13:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Romana Krettek z okazji 40 rocznicy uro-
dzin.

17:00 I Spowiedź Dzieci I-Komunijnych.
18:00 Za zm. Wandę Szklarz w 1 rocznicę śmierci.

niedziela 10 kwietnia 2022 – Palmowa, czyli Męki Pańskiej
07:00 Za zm. Manfreda Jurecki, Wilhelminę i Antoniego Jurecki, rodzeństwo, Geno-

wefę i Karola Bulenda, Antoniego Bulenda i za zm. z rodzin Bulenda-Komor-
Jurecki-Cienskowski.

09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Urszulę Badurczyk, rodziców Gertrudę Amanda Fiegler,
siostrę Marię, Franciszka Badurczyk, dwie żony, Annę Kribus, synów Wernera
i Franciszka, Jana i Jadwigę Bucki, Huberta Affa, Alfreda Kalabis, dziadków z
obu stron, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

11:00 Za zm. Pawła Pietruszka, rodzeństwo, rodziców Annę i Antoniego, Helenę i
Henryka Kubina, zm. z rodzin Pietruszka Szynol i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wielki Poniedziałek 11 kwietnia 2022
18:00 Za zm. Elfrydę i Henryka Mika, rodziców Józefa i Elżbietę, Ignacego i Rozalię

Mydla, Elżbietę i Alojzego Urbisz i zm. z pokrewieństwa Mika-Mydla-Urbisz.



Informacje duszpasterskie
27.03.2021 – 03.03.2022

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przyszłą nie-
dzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W ubiegłą niedzielę na opał zebraliśmy
3 146,52 PLN, a na pierwszą w tym roku zbiórkę kwartalną na remonty i inwestycje
w naszej parafii zebraliśmy 17 020,00 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym
ofiary w kościele, przelewającym na konto parafialne i przez mikropłatności.
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.
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.
W czwartek na godz.  17:00 zapraszam na Godzinę Świętą w intencji powołań ka-
płańskich i zakonnych w naszej parafii z okazją do Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu i skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.
W piątek o godz. 18:00 Msza św. szkolna i spotkanie formacyjne dla uczniów VII
kl. Szkoły Podstawowej przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.

W przyszłą niedziele – Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej – rozpoczęcie
Wielkiego Tygodnia. Zachęcam do zaopatrzenia się w palmy, które zostaną poświę-
cone w czasie liturgii. Palmy wykonane przez Błękitne Anioły z Caritasu we współ-
pracy z Paniami z Ukrainy będzie można również nabyć w sobotę i przyszłą niedzie-
lę przed każdą Mszą św. za dobrowolną ofiarą. Dochód zostanie przeznaczony na
wsparcie pomocy Uchodźcom z Ukrainy
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

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

(zapowiedź druga)
Kancelaria parafialna czynna codziennie przez pół godziny po Mszy św.
W tym roku Sakrament Bierzmowania dla Młodzieży z naszej parafii będzie udzie-
lany w sobotę 07. maja o godz. 18:00 w kościele św. Mikołaja w Raciborzu.
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.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali
i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek (08.04.2022,
godz. 19:15) prosimy następne rodziny z kolejki.

W sobotę (09.04) o godz. 19:30 w klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieży.

W Opolu-Winowie od 7 do 9 kwietnia 2022 odbędą się rekolekcje trzeźwościowe,
które poprowadzi ks. Marcin Marsollek, duszpasterz ludzi uzależnionych i psychote-
rapeuta. Specjalne zaproszenie i wyjaśnienie na drugiej stronie gazetki.

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