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B  P

Jesteśmy tak uwarunkowani psychicznie, że chociaż moglibyśmy mówić prawdę,
nierzadko ją omijamy. Okłamujemy nie tylko samych siebie, ale także innych, traktując
kłamstwo jako wyjście „lepsze” od bolesnej prawdy. I nie jest to kwestia naszej mądro-
ści, lecz chęć ułatwienia sobie życia. A przecież powinniśmy stosować prawo, które
nam jest dane. Możliwość zrozumienia prawa daje nam Pismo Święte.

Od Proroków, Apostołów, a przede wszystkim od Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy
wspaniały zbiór praw, pouczeń, mądrości w pełni natchniony Duchem Świętym. Jest w
nim wszystko, co Bóg nam chciał, chce i będzie chciał przekazać i powiedzieć. I tak w
Księdze Mądrości Syracha czytamy, iż Pan zna nasze wszystkie czyny, zamiary, te do-
bre i te złe: „Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko.
Oczy Jego patrzą na bojących się Go – On sam poznaje każdy czyn człowieka.” (Syr
15,18-19). Może czasami sobie myślimy, że drobna sprawa umknie i ujdzie nam na su-
cho, bowiem trudno to zrozumieć i pojąć, iż Bóg zna i widzi wszystko, wie o każdym
naszym postępku.

My sami nierzadko nie pamiętamy wielu szczegółów z naszego życia. Więcej, nie-
jednokrotnie mylimy się w ocenie, jesteśmy w bolesnym dla nas błędzie. Mądrość Bo-
ga, podobnie jak Jego Miłość, nie jest wybiórcza, ale jest tak wielką dla nas tajemnicą,
że jedynie miłość do Boga potrafi nam cokolwiek przybliżyć tę niewysłowioną dobroć,
o której święty Paweł pisze w Liście do Kolosan: „tę, której nie pojął żaden z władców
tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie
głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani
serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go
miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głęboko-
ści Boga samego.” (1 Kol 2,8-10).

Dzisiejsza Ewangelia to wielka katecheza Jezusa Chrystusa dotycząca Prawa dane-
go nam w postaci 10 przykazań, Prawa, które cały czas nas obowiązuje: „Zaprawdę
bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna
kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jed-
no z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy
w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w kró-
lestwie niebieskim.” (Mt 5,18-19). Daje nam to nadzieję, że wypełniając Prawo, wy-
pełniając to, co nam Bóg proponuje i nakazuje, będziemy mogli dostąpić tego, co nam
Bóg poprzez wiarę ofiarowuje. Za podstawę naszego postępowania powinniśmy przy-
jąć zdanie: "Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego po-
chodzi.” (Mt 5,37). Piotr Blachowski





Porządek nabożeństw
12.02.2023 – 19.02.2023

14:00

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.

poniedziałek 13 lutego 2023 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Ernę Wycisk w 30 dni po śmierci.

wtorek 14 lutego 2023 – Św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa
17:00 Za zm. Grażynę Bulla w 30 dni po śmierci.

środa 15 lutego 2023 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Henryka i Annę Filip, rodziców, rodzeństwo,

Agnieszkę Jendrzejczyk, zm. dziadków z 4 stron, zm. z pokrewień-
stwa Filip-Pater-Wrazidło-Franiczek, dusze w czyśćcu cierpiące i zm
kapłanów.

czwartek 16 lutego 2023 – Dzień powszedni
17:00 (szkolna) Za zm. rodziców Pawła i Helenę Gali, Otylię i Jana Żurek,

zm. dziadków z obu stron, rodzeństwo i pokrewieństwo Gali-
Wallach.

piątek 17 lutego 2023 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) ........................................................................................

sobota 18 lutego 2023 – Dzień powszedni
17:00 (dwujęzyczna) W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Piel-

grzymującej Matki Bożej.
niedziela 19 lutego 2023 – VII Zwykła

08:00 Za zm. Helenę i Józefa Pater, rodziców Edwarda i Albertynę, Wil-
helma i Józefę Mika, Hildegardę i Leonarda Wochnik, zm. z pokre-
wieństwa Pater-Wilk-Filip-Mika-Krybus, zm. kapłanów i dusze w
czyśćcu cierpiące.

10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Wilhelma Benek z okazji
80 rocznicy urodzin.



Informacje duszpasterskie
12.02.2023 – 19.02.2023

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W ubiegłą
niedzielę na rehabilitację Angeliki z Bojanowa do puszek zebraliśmy 1480,50
PLN. Serdeczne „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 prze-
bywających na plebanii.

Dzisiaj w godz. 15:00-18:00 Parafialny Zespół Caritas „Błękitne Anioły” za-
prasza chorych na spotkanie z poczęstunkiem i licznymi atrakcjami.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny po
Mszy św.
W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna a po niej spotkanie formacyjne
dla młodzieży z VII kl. SP przygotowującej się do bierzmowania.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

Dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice i uczniowie Diecezjalnej Szkoły Podsta-
wowej  i  Diecezjalnego  Liceum  Humanistycznego  w  Nysie  zwracają się z
uprzejmą prośbą o przekazanie 1,5% podatku na rzecz tych instytucji. W ze-
znaniu podatkowym za rok 2022 należy wpisać nr KRS 0000579694
(Fundacja Ławka) z dopiskiem: „Na rzecz diecezjalnych szkół w Nysie”. Spo-
łeczność tych szkół serdecznie dziękuje za wszelkie wsparcie.
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.                                                                                                                                                                                                                                 

Duszpasterstwo Rodzin zaprasza na kolejne warsztatowe spotkanie rodzin,
które odbędzie się dzisiaj o godz. 16:00 w klasztorze Anuntiata w Raciborzu.
Zapewniona będzie opieka nad dziećmi.

Na dzisiejsze nabożeństwo o godz. 14:00 zapraszam szczególnie dzieci
pierwszokomunijne i ich rodziny. Zostaną na tym nabożeństwie poświęcone
ich medaliki, książeczki i świece.

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


