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P  M
Są ludzie, którzy rozsiewają wokół siebie woń dobra. Taką osobą był Jezus Chry-

stus, przyjaciel Marty, Marii i Łazarza. Przyjaciel każdego z nas. To On ma władzę nad
śmiercią. Tylko On może powiedzieć: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. Bardzo wymow-
ne są tu ludzkie odruchy Jezusa: głębokie wzruszenie i płacz. Pewnie nawet największy
„twardziel” nie ukryłby w takim momencie wzruszenia. Taka jest właśnie siła miłości.

To miłość przemienia oblicze człowieka, oblicze świata. Przebacza, ociera niepo-
trzebne łzy, tuli rozdygotane dłonie, koi niespokojne serce. Potrafi dostrzec obraz i po-
dobieństwo Boże… Kapelan jednego z polskich szpitali dzielił się swoim spotkaniem z
człowiekiem chorym na AIDS. Pewnego razu udał się na oddział, aby odwiedzić leżą-
cych tam chorych. Gdy przybył do jednej z sal, na której leżał ów chory, zaproponował
mu spowiedź. A on oburzony tą propozycją zaczął wołać, że Boga nie ma, bo on musi
tak strasznie cierpieć. Bezradny kapelan usiadł przy jego łóżku i odruchowo chwycił
go za rękę. Po pewnym czasie ów chory już z całkiem innym spojrzeniem powiedział:
„Musi coś w tym być, bo jesteś pierwszym człowiekiem, który od kilku miesięcy
chwycił mnie za rękę bez rękawiczki”. I poprosił o spowiedź. Ten niby drobny gest do-
konał tak wielkiej przemiany, otworzył pełne buntu serce chorego.

Miłość przemienia oblicze świata. Jakże inaczej wyglądałby nasze rodziny i para-
fie  gdyby  zamiast  smutnych,  znużonych  i  zmęczonych  twarzy,  byli  tam  ludzie  o  po-
godnych, uśmiechniętych obliczach. Tylko miłość może przemienić nasze serca. Miło-
ści nie da się kupić, ani tym bardziej znaleźć na ulicy, można nią tylko kogoś obdaro-
wać i wzajemnie otrzymać ją w darze. Miłość czysta, sprawiedliwa i mądra jest naj-
wspanialszym darem, jaki może się stać naszym udziałem w spotkaniu z drugim czło-
wiekiem. Jest darem i nie wypływa z potrzeb człowieka. Ona dopiero rodzi potrzeby.
Nie dlatego przecież kocham człowieka, że go potrzebuję, lecz dlatego go potrzebuję,
że go kocham.

Czy potrafisz zawsze z uśmiechem służyć drugim? Potrzeba najpierw zobaczyć,
czy obok mnie nie ma potrzebującego. Zobaczmy w naszym bloku, na naszej ulicy.
Wyszukajmy ludzi starszych, samotnych, o których zapomnieli ich najbliżsi. Za-
troszczmy się o nich. może trzeba dać znać księdzu. A może sami pobrudźmy swoje rę-
ce, by poświęcić tym ludziom czas bez czekania, aż nas o to poproszą… Niech to bę-
dzie nasza wielkopostna ofiara dla Jezusa. ks. Leszek Smoliński





Porządek nabożeństw
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14:00

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.
poniedziałek 27 marca 2023 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jadwigę Marek, męża Jana, 3 synów, synowe, Zygmunta Okoniew-

ski, 2 żony, 2 synów i wnuka, Annę Kuźnik, dziadków z 4 stron, dzieci,
zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 28 marca 2023 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Erykę Urbisz w 3 rocznicę śmierci, córkę, zięcia, Leszka Czaja, Je-

rzego Koska, rodziców, dziadków i zm. z pokrewieństwa.
środa 29 marca 2023 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) O pomyślny przebieg leczenia i powrót do zdrowia.

czwartek 30 marca 2023 – Dzień powszedni
08:00 Za zm. Wilhelma Basista, Lucjana Kowalczyk i zm. z rodzin Basi-

sta, Wolnik, Kowalczyk.
17:00 Za zm. Ernę Matras od sąsiadów z ul. Eichendorffa.
piątek 31 marca 2023 – Dzień powszedni
08:00 ........................................................................................................................
16:45 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
17:30 Za zmarłą Ernę Matras.
sobota 1 kwietnia 2023 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najśw. Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańcowych.
17:00 Za zm. męża Pawła Wycisk w rocznicę śmierci, zm. rodziców, rodzeństwo,

Agnieszkę Kasteluk i dusze w czyśćcu cierpiące.
niedziela 2 kwietnia 2023 – PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
08:00 Za zm. Helenę i Józefa Pater, rodziców Edwarda i Albertynę, Wilhelma i

Józefę Mika, Hildegardę i Leonarda Wochnik, zm. z pokrewieństwa Pater-
Wilk-Filip-Mika-Krybus, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Msza św. chrzcielna. W intencji rocznego dziecka Kamila Pilich, jego ro-
dziców i chrzestnych.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
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Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka kwartalna na remonty i inwe-
stycje w naszej parafii. W przyszłą niedzielę kolekta dla Ojca Rekolekcjonisty.
Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto
parafialne i przez mikropłatności na stronie internetowej parafii. Bóg zapłać rów-
nież za ciągłą pomoc dla rodziny Uchodźców z Ukrainy przebywających na pleba-
nii.
Od dzisiaj przechodzimy na czas letni, jednak ze względu na zaplanowane reko-
lekcje wielkopostne w tym tygodniu pozostaniemy jeszcze przy porządku zimo-
wym.
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).
We wtorek o godz. 18:30 zapraszam na spotkanie do salki Parafialną Radę Dusz-
pasterską.

W sobotę o godz. 18:00 będzie możliwość uczestniczenia w nauce przedchrzciel-
nej. Zapisy w kancelarii parafialnej.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie 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 trzecia)

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 czwartek rozpoczną się nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. W czasieich
trwania codziennie będą dwie Msze św. z naukami ogólnymi (o godz. 08:00 i o
godz. 17:00). Po Mszach św. wieczornych nauki stanowe: w czwartek dla kobiet,
w piątek dla mężczyzn a w sobotę dla młodzieży. W czwartek i piątek od godz.
09:00 swoje rekolekcje będą mieli Uczniowie naszej szkoły. W sobotę po Mszy
św. porannej O. Rekolekcjonista odwiedzi naszych Chorych. Zapisy w zakrystii.
Rekolekcje poprowadzi O. Marek Pycka OMI, nowy Superior klasztoru Ojców
Oblatów Maryi Niepokalanej w Kędzierzynie-Koźlu. Zakończenie rekolekcji w
Niedzielę Palmową.

2 kwietnia (w Niedzielę Palmową), w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, o godzi-
nie 11:30 ulicami Raciborza przejdzie marsz papieski. Marsz poprzedzony będzie
Mszą Św. o godzinie 10:30 w kościele p.w. NSPJ skąd wyruszy pod pomnik św.
Jana Pawła II przy kościele Matki Bożej.

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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