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W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Ewangelię o uzdrowieniu niewido-
mego czytano katechumenom przygotowującym się do chrztu udzielanego w Wi-
gilię Paschalną. Miała ich ona pouczać, że w chrzcie otrzymają dar wiary, czyli
dar widzenia więcej niż widzą oczy. Dla tych, którzy zostali ochrzczeni w wieku
dziecięcym opis uzdrowienia niewidomego ma przypomnieć o otrzymanym wów-
czas darze wiary i przygotować do jej potwierdzenia podczas liturgii Wigilii Pas-
chalnej.

Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do podejmowania refleksji nad treścią
naszej wiary wyznawanej i celebrowanej przez Kościół. W ten sposób możemy
odkrywać ją jako rzeczywistość nieograniczoną jedynie do jej przeżywania su-
biektywnego, lecz jako przeżywaną we wspólnocie i przekazywaną z pokolenia
na pokolenie. Wiara stanowi więc dziedzictwo wszystkich wierzących, zawarte w
bogatym nauczaniu, „jakie Kościół przyjął, zachował i przedstawiał na przestrze-
ni dwóch tysiącleci swej historii. Od Pisma Świętego po Ojców Kościoła, od mi-
strzów teologii po świętych, którzy żyli na przestrzeni wieków [...] Kościół medy-
tował nad wiarą i rozwijał nauczanie, aby dać wiernym pewność w ich życiu wia-
ry” (Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei, 11).

Św. Paweł w Liście do Efezjan wzywa do postępowania na wzór dzieci
światłości. Początkiem tego stanu jest chrzest, dzięki któremu przechodzimy ze
stanu ciemności do światłości. Przemiany tej w chrzcie dokonuje Chrystus, który
jest światłością świata i tylko w Nim możliwe jest bycie światłością na paschalnej
drodze życia chrześcijańskiego. A konkretne owoce światłości, jak „wszelka pra-
wość i sprawiedliwość, i prawda”, wyrażają się w serdecznej dobroci, respekto-
waniu praw innych oraz w szczerości słów i uczynków.

Pamiętajmy, że świat, w którym żyjemy, potrzebuje „wiarygodnego świadec-
twa tych, których umysły i serca oświecone są słowem Bożym i zdolni są otwo-
rzyć serca i umysły tak wielu ludzi na pragnienie Boga i prawdziwego życia, któ-
re nie ma końca” (PF, 15).

ks. Leszek Smoliński
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14:00

niedziela 19 marca 2023 – IV Wielkiego Postu – L
08:00 Za zm. Józefa Jaskóła, rodziców Gertrudę i Wilhelma, córkę Annę, 2 sy-

nów: Huberta i Jerzego, Piotra Hytrek, Franciszka Leśniok 2 żony: Annę i
Jadwigę, Ryszarda Hałas i zm. kapłanów.

10:30 Za zm. Katarzynę i Stanisława Haba, trzy córki, syna, Grażynę Haba, Al-
binę i Teofila Depta, dwie córki, trzech synów i zm. z pokrewieństwa.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 20 marca 2023 – ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP
17:00 Za zm. Marię i Huberta Cwik, rodziców Waleskę i Alfonsa Cwik, Bertę i

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

wtorek 21 marca 2023 – Dzień powszedni
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Najświętszej z okazji
70 rocznicy urodzin dla Jerzego Lelek i całej rodziny.

środa 22 marca 2023 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. córkę, męża, rodziców z obu stron, zm. kapłanów i

dusze w czyśćcu cierpiące.
czwartek 23 marca 2023 – Dzień powszedni
17:00 ........................................................................................................................
piątek 24 marca 2023 – Dzień powszedni
16:45 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
17:30 Za zm. Annę Tumulka, rodziców Marię i Józefa Perenc, Agnieszkę i Wik-

tora Tumulka, 2 synów, Andrzeja Niestrój, Joachima Siedlaczek i zm. z
pokrewieństwa Rzytki-Tumulka-Krybus-Stuchły.

sobota 25 marca 2023 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
08:00 W intencji rolników o błogosławieństwo Boże na rozpoczęcie prac polo-

wych.
17:00 Za zm. Elfrydę Kupka w 30 dni po śmierci, jej męża Jana oraz zm. z po-

krewieństwa.
niedziela 26 marca 2023 – V Wielkiego Postu
08:00 za zm. Gertrudę Borzigursky, rodziców Rudolfa i Marię, siostry Jadwigę,

Annę i Marię, syna Henryka, Ernesta Marek, zm. z pokrewieństwa Borzi-
gursky-Mucha-Marek-Depta-Lachowski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jerzego Gawlik z okazji 70 rocznicy
urodzin.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
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Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą nie-
dzielę (26.03) I zbiórka kwartalna na remonty i inwestycje w naszej parafii. Ser-
deczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto pa-
rafialne i przez mikropłatności na stronie internetowej parafii. Bóg zapłać również
za ciągłą pomoc dla rodziny Uchodźców z Ukrainy przebywających na plebanii.
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 i o 17:30 Msza św. szkolna a po niej spo-
tkanie formacyjne dla uczniów VII kl. Szkoły Podstawowej.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz piątku) przez pół
godziny po Mszy św.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Tomasz Drążek z parafii św. Mikołaja Biskupa w Dzielowie i
· Elżbieta Konieczny z naszej parafii.

(zapowiedź druga)
W czwartek za dwa tygodnie (30.03) rozpoczną się nasze parafialne rekolekcje
wielkopostne. Kto chce wziąć w nich udział już teraz niech odpowiednio zorgani-
zuje sobie czas. W czasie rekolekcji codziennie będą dwie Msze św. z naukami
ogólnymi (o godz. 08:00 i o godz. 17:00). Po Mszach św. wieczornych nauki sta-
nowe: w czwartek dla kobiet, w piątek dla mężczyzn a w sobotę dla młodzieży. W
czwartek i piątek po Mszy św. porannej swoje rekolekcje będą mieli Uczniowie
naszej szkoły. W sobotę po Mszy św. porannej O. rekolekcjonista odwiedzi na-
szych Chorych. Rekolekcje poprowadzi O. Marek Pycka OMI, nowy Superior
klasztoru Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej w Kędzierzynie-Koźlu. Zachęcam
do licznego i pobożnego udziału. Zakończenie rekolekcji w Niedzielę Palmową
(02.04) z kolektą dla Ojca rekolekcjonisty.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzą-
tali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek

Od dzisiaj do Uroczystości Zwiastowania Pańskiego w przyszłą sobotę (19-25.03)
obchodzimy w Kościele Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Na stolikach z tyłu
kościoła można zaopatrzyć się w materiały Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Można również skorzystać z materiałów internetowych dostępnych pod adresem:
www.zazyciem.pro-life.pl. Natomiast na kanale YouTube.com/psozc oraz profilu
na Facebook.com/psozc będą dostępne nagrania z codziennymi modlitwami i roz-
ważaniami. W naszym kościele po Mszy św. codziennie będzie krótkie rozważanie
oraz modlitwa o pokój autorstwa papieży, i modlitwa ułożona przez św. Jana Paw-
ła II, zaczerpnięta z encykliki Evangelium Vitae.

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

prosimy następne rodziny z kolejki.
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