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K  ?
Chcemy dzisiaj zatrzymać się na jednym z ważnych wezwań, które zobowią-

zuje nas do bycia na co dzień solą ziemi i światłem świata. „Wy jesteście świa-
tłem świata”. W wywiadzie książkowym dziennikarza Petera Seewalda z Bene-
dyktem XVI pod tytułem „Światłość świata” (2011), autor snuje taką refleksję: „A
gdy się go słucha i siedzi obok niego, czuje się nie tylko precyzję jego myślenia i
nadzieję, która pochodzi z wiary, ale też w specyficzny sposób dostrzega się wi-
dzialny blask, światłości świata, oblicza Jezusa Chrystusa, który chce spotkać
każdego człowieka i nie wyklucza nikogo”.

 „Wy jesteście solą ziemi”. W 1996 roku ukazał się wywiad-rzeka pt. „Sól
ziemi”. To rozmowa Petera Seewalda z kard. Josephem Ratzingerem, który
stwierdza: „Metafora ‘sól ziemi’ zakłada, że nie cała ziemia jest solą. Kościół peł-
ni funkcję, która dotyczy wszystkich, i niczego nie kopiuje, nie jest państwem.
Być niejako wyłomem, który wiedzie poza świat ku światłu Boga, starać się, by
cały czas była otwarta owa szczelina, przez którą może wpadać w świat powietrze
– na tym polega specyficzne posłannictwo Kościoła”.

Uczniowie Jezusa, otrzymując chrzest, stają się uczestnikami przymierza z
Bogiem, które trwa wiecznie. Są bardzo wartościowi i pożyteczni dla świata, gdyż
niosą w sobie „smak” Jego nauki, potwierdzając jej moc własnym życiem. Jest to,
jak naucza św. Paweł, „ukazywanie ducha i mocy”, aby wiara „opierała się nie na
mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”. Uczniowie Jezusa muszą wciąż pielę-
gnować posiane w sobie słowo Boże, aby nie utracić „smaku” – zdolności dawa-
nia świadectwa. Chrześcijanie nie żyją bowiem wyłącznie dla siebie, ale przede
wszystkim dla innych.

Aby dać się prowadzić światłu Chrystusa, powinniśmy nasz rozwój duchowy
podporządkować Dobrej Nowinie. Kiedy zagłębiamy się w lekturę słowa życia,
ładujemy duchowe akumulatory, dostrzegamy w świecie ślady Bożej obecności i
realizujemy swoje życiowe powołanie. Nasz świat staje się przeniknięty światłem
samego Chrystusa. Wpatrzeni w Chrystusa czerpiemy ze źródła i sami stajemy się
„światłem świata”. Pełniąc dzieła miłosierdzia na wzór Chrystusa, stajemy się
„solą ziemi”.

Nasza życiowa wspólnota z Chrystusem będzie owocować w codzienności
postaw, myśli i pragnień. A to pokaże, czy jesteśmy jedynie sympatykami Chry-
stusa, przez zmiękczanie ewangelicznych zasad czy prawdziwymi chrześcijanami.

ks. Leszek Smoliński





Porządek nabożeństw
05.02.2023 – 12.02.2023

14:00

niedziela 5 lutego 2023 – V Zwykła
08:00 Za zm. Stanisława Knap w rocznicę śmierci oraz za zm. z rodzin

Knap, Iskra i Kusidło.
10:30 Za zm. Hildegardę Gans w 1. rocznicę śmierci.

poniedziałek 6 lutego 2023 – Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników
17:00 Za zm. Krystynę i Józefa Marklowski, syna Bernarda, rodziców

Marklowski i Kubica, Franciszka, Alojzego i Marię Marklowski,
Gintera Pieczarek oraz Krystynę i Gerarda Sander.

wtorek 7 lutego 2023 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Marię i Franciszka Gawlik, syna Józefa, rodziców,

rodzeństwo z obu stron, Annę i Bertolda Depta, Engelberta i Jana
Tumulka, zm. z pokrewieństwa  Gawlik-Depta i dusze w czyśćcu
cierpiące.

środa 8 lutego 2023 – Dzień powszedni

czwartek 9 lutego 2023 – Dzień powszedni
17:00 (szkolna) Za zm. rodziców Alfonsa i Pelagię Piperek, brata Józefa,

rodziców Edeltraudę i Józefa Wycisk, Franciszka Wycisk, zm. z po-
krewieństwa Piperek-Wycisk i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 10 lutego 202 – Św. Scholastyki, dziewicy
07:00 (recytowana) ........................................................................................

sobota 11 lutego 2023- Najśw. Maryi Panny z Lourdes
17:00 W intencji Chorych i Cierpiących.

niedziela 12 lutego 2023 – VI Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Elfrydę i  Józefa Wycisk,  syna Józefa,  męża Fran-

ciszka Kachel, rodziców Franciszkę i Franciszka Kachel, dzieci, zm.
z rodzin Wycisk, Kachel, Machnik, Kretschmer oraz zmarłych ka-
płanów.

10:30 Za zm. Esterę Kszuk w 1. rocznicę śmierci.
14:00 Nabożeństwo z poświęceniem medalików, książeczek i świec oraz

odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych dzieci pierwszokomunij-
nych.

Nie ma Mszy św.



Informacje duszpasterskie
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Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przyszłą
niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W święto Ofiarowania Pańskie-
go (02.02) do puszek na klasztory klauzurowe zebraliśmy 707,70 PLN. Ser-
deczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto
parafialne i przez mikropłatności na stronie internetowej parafii. Bóg zapłać
również za ciągłą pomoc dla rodziny Uchodźców z Ukrainy przebywających
na plebanii.
Dzisiaj przypada wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Po Mszach
św. poświęcenie chleba ku jej czci.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez godziny po
Mszy św.
W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna a po niej spotkanie formacyjne
dla młodzieży z VIII kl. SP przygotowującej się do bierzmowania.
W sobotę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes oraz
Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji o godz. 17:00 Msza św. w intencji
Chorych i Cierpiących oraz nabożeństwo w ich intencji z błogosławieństwem
lurdzkim. W niedzielę w godz. 15:00-18:00 Parafialny Zespół Caritas
„Błękitne Anioły” zaprasza chorych na spotkanie z poczęstunkiem i licznymi
atrakcjami. Chętni mogą się zapisywać jeszcze do środy na listach wyłożo-
nych na stoliku z tyłu kościoła oraz u Pań z Parafialnego Zespołu Caritas.

Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Opolskiej CRUX zwraca się z uprzejmą
prośbą o przekazanie 1,5% podatku na rzecz renowacji katedry pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Opolu. W zeznaniu podatkowym za rok 2022 nale-
ży wpisać nr KRS 0000248126. Biskup Opolski, Zarząd Stowarzyszenia
CRUX oraz duszpasterze parafii katedralnej dziękują za wszelką pomoc mo-
dlitewną i materialną.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali przystroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W
przyszły piątek prosimy następne rodziny z kolejki.                                                                                                                                                                                                                                  

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

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

ze względu na ochronę danych osobowych informacje dostępne tylko w papierowym wydaniu gazetki dostępnym na stolikach z tyłu kościoła


