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We wszystkich wydarzeniach dnia codziennego jesteśmy zaproszeni do pójścia za Jezu-
sem, do ukrycia się w Jego pełnym miłości spojrzeniu. Wszystko po to, aby uwierzyć – jak
Apostołowie na górze Tabor – że jest On umiłowanym Synem Ojca i pozwolić Mu przemie-
niać nasze życie.

Pośród naszej codzienności wyrastają różne góry w naszym życiu. Są to góry radości i
miłości, góry doświadczenia szczególnej miłości Boga, góry bycia noszonym przez Boga jak
na orlich skrzydłach. Może to być np. góra sukcesu w pracy. Pośród nich są też góry cierpie-
nia, samotności, opuszczenia czy zdrady. Pojawia się też góra śmierci. Słowo Boże pomaga
nam widzieć te wszystkie góry w łączności ze sobą. W tej perspektywie opis zmienienia Je-
zusa opromienia blaskiem nasze góry, nadając im właściwe odniesienie. Warto o tym pamię-
tać w chwilach trudnych, naznaczonych krzyżem. Mimo że naszemu zbliżaniu do Jezusa to-
warzyszy krzyż, jest on opromieniony chwałą Mistrza. Tajemnica przemienienia dotyczy tak-
że nas, a jej praktycznym wyrazem powinna być wewnętrzna przemiana polegająca na od-
wróceniu się od zła i czynieniu dobra. To jest program na okres Wielkiego Postu.

W kontekście wydarzenia z góry Tabor można zapytać: co znaczy dać się wziąć Chry-
stusowi „na górę”? oraz: co trzeba na niej odkryć, aby przemienić siebie i swoje życie? W
jednym ze swych esejów znany polski socjolog prof. Paweł Śpiewak pisał o religijnej posta-
wie Polaków w następujący sposób:

„Nasz stosunek do Kościoła to zaawansowana schizofrenia. Nie życzymy sobie, by
Kościół mieszał się do polityki. Nie chcemy go widzieć przy władzy. Uważamy, że jego
wskazania w dziedzinie społecznej i politycznej są niewiele warte, a co ważne, nie życzymy
sobie takich pouczeń z ambony. Ponad połowa wiernych nie chce żadnych porad dotyczą-
cych indywidualnego postępowania. (...) Wyjątkowo wstrzemięźliwie korzystamy z prasy
katolickiej. (...) Prasa katolicka to obecnie jedynie 2% nakładu całej prasy polskiej, podczas
gdy przed wojną było to aż 27%. (...) Z drugiej strony Polacy oczekują od Kościoła, że bę-
dzie kimś w rodzaju terapeuty, który da wsparcie i wysłucha w obliczu spraw ostatecznych,
usprawiedliwi złe postępowanie, rozgrzeszy i uspokoi sumienie, a jednocześnie nie będzie
się wtrącał niepytany do spraw klienta. Można rzec, że wielu wiernych zachowuje tradycyj-
ny szacunek dla instytucji Kościoła, jest obyczajowo głęboko z nim związana, jednak często
zachowuje się jak klient supermarketu, który wybiera z półki to, co mu odpowiada. I z tego
powodu nie odczuwa poczucia winy”.

Dzisiejsza ewangelia niesie ze sobą ważne przesłanie: daj się zabrać Chrystusowi na
górę, by odkryć w Jego spojrzeniu, co w życiu naprawdę się liczy. ks. Leszek Smoliński
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niedziela 5 marca 2023 – II Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Alojzego Krettek, żony Helenę i Dorotę, Reginę i Gerarda Piela,

rodziców, Irenę Malcer, ojca misjonarza Józefa Krettek, Hermana Kału-
ża, Marię Piela, Wiktorię i Franciszka Badura, rodzeństwo, Rudolfa
Chowaniec i zm. z pokrewieństwa.

10:30 Za zm. rodziców Paulinę i Alojzego Jasny i zm. z pokrewieństwa Szczu-
ka-Jasny-Kaczyński-Korycik.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 6 marca 2023 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Adelę i Herberta Czogała, syna Ryszarda, Helenę i Józefa Ksol,

Engelberta Tumulka, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 7 marca 2023 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Adolfa Jaskulla, synową, rodziców, rodzeństwo, bratową, Jadwi-

gę i Antoniego Pohl, syna, synową, zm. z pokrewieństwa, Reinholda Pa-
szek, Mikołaja Strojny, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyść-
cu cierpiące

środa 8 marca 2023 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Hiacynta Tumulka, rodziców Wiktora i Agnieszkę

Tumulka, syna Alojzego, Gertrudę i Alojzego Krufczyk, syna Józefa,
zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 9 marca 2023 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Joachima i Anna Kuśka, Piotra i Ernestynę Wolnik,

zm. dziadków z obu stron, zm. z pokrewieństwa Kuśka-Wolnik i dusze
w czyśćcu cierpiące.

piątek 10 marca 2023 – Dzień powszedni
16:45 Droga krzyżowa dzieci I-komunijnych i kandydatów do bierzmowania.
17:30 (szkolna) Za zm. Gertrudę Waniek w 1. rocznicę śmierci.
sobota 11 marca 2023 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Marię Parys w rocznicę urodzin, Annę i Franciszka Parys, Ro-

berta i Annę Mika, dzieci i dusze w czyśćcu cierpiące.
niedziela 12 marca 2023 – III Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Elżbietę i Józefa Reichel, wnuka Damiana, syna Wilibalda, żonę

Hildegardę, Zofię i Wiktora Niedballa, dzieci, synowe, zm. z pokrewień-
stwa Niedballa-Reichel i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. ks. Roberta Wałach, Stanisława i Marię Łużyna, Zuzannę Wa-
łach, Edwarda, Mariana i Gabrielę Łyko, Franciszka i Bertę Kaleta.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.



Informacje duszpasterskie
05.03.2023 – 12.03.2023

Dzisiaj kolekta na Seminarium duchowne i diecezjalne instytucje i zbiórka do pu-
szek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. W przyszłą niedzielę kolekta na
bieżące potrzeby parafii. W ubiegłą niedzielę na opał zebraliśmy 4 693,40 PLN
oraz 10,70 EUR, zaś na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie zebraliśmy do puszek
1 819,60 PLN oraz 0,50 EUR. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w ko-
ściele, przelewającym na konto parafialne i przez mikropłatności na stronie inter-
netowej parafii. Bóg zapłać również za ciągłą pomoc dla rodziny Uchodźców z
Ukrainy przebywających na plebanii.
Od 2006 roku druga niedziela Wielkiego Postu w Polsce jest Dniem Modlitwy, Po-
stu i Solidarności z Misjonarzami. Dzień ten jest sposobnością, by wesprzeć mo-
dlitewnie i finansowo 1 743 polskich misjonarzy posługujących w 99 krajach
świata. Ich codzienne dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, edukacyjne i medycz-
ne mogą rozwijać się dzięki naszej modlitwie i jałmużnie. W tym roku Niedzielę
Ad Gentes obchodzimy pod hasłem „Z misjonarzami budujemy Kościół”.
Serdecznie zapraszam do udziału w wielkopostnych nabożeństwach Gorzkich Ża-
li (dzisiaj o godz. 14:00) oraz Drogi Krzyżowej z zaleckami za zmarłych (piątek
godz. 16:45).
W piątek o godz. 16:45 droga krzyżowa prowadzona przez dzieci pierwszokomu-
nijne i kandydatów do bierzmowania i o 17:30 Msza św. szkolna a po niej spotka-
nie formacyjne dla uczniów VI kl. Szkoły Podstawowej.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz piątku) przez pół
godziny po Mszy św.
We wtorek (07.03) o godz. 10:00 rozpoczną się rekolekcjach dla rolników w Do-
mu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni. Potrwają do czwartku (09.03) do 13:00.

Duszpasterstwo Młodych Ławka organizuje rekolekcje nt. podejmowania waż-
nych decyzji. Część rekolekcji będzie miała charakter warsztatowy, a część odbę-
dzie się w ciszy. Zaproszenie skierowane jest do osób młodych od 16. roku życia.
Rozpoczęcie kolacją w piątek 10 marca br. o godz. 17.00, a zakończenie w nie-
dzielę 12 marca br. o 15.00. Rekolekcje odbędą się w Kurniku na Górze św. Anny.
Więcej informacji i zapisy na stronie www.lawka.org
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzą-
tali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek prosimy 
następne rodziny z kolejki.

W kościele NSPJ w Raciborzu w czwartek (09.03) o godz. 18:00 i w niedzielę
(19.03) o godz. 10:00 zostaną odprawione Msze św. w intencji wszystkich człon-
ków Wspólnoty Wieczystej Adoracji w II. rocznicę powstania kaplicy. W nie-
dzielę (12.03) zaś o godz. 19:30 rozpocznie się Raciborski Wieczór Uwielbienia.
W Annuntiacie z kolei w sobotę (11.03) o godz. 20:00 rozpocznie się czuwanie
dla młodzieży. Wszyscy są serdecznie zaproszeni.

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


