
TRZY PRZYPOWIEŚCI

W dzisiejszych trzech przypowieściach mówi się
oczywiście o „grzesznikach”, „zagubionych" i „nawró-
ceniu”. Chociaż może niektórzy sądzą, że w dzisiej-
szych czasach nie należy się w ogóle posługiwać takimi
słowami, to jednak kryjące się za nimi doświadczenia i
pytania są udziałem ludzi wszystkich czasów.

Jak radzimy sobie z naszymi błędami i słabościami? Jak radzimy
sobie z poczuciem winy?

Przypowieść Jezusa o „synu marnotrawnym” zwraca się do tych,
którzy wciąż mają przed oczyma swoje przewinienia, tak, że w końcu
przesłonią im one – jak smog – wszystkie barwy życia i pozbawią po-
wietrza nieodzownego do swobodnego oddychania i działania. Takie
obchodzenie się z własnymi błędami i winami może – jak w przypad-
ku marnotrawnego syna – doprowadzić do chorobliwego poczucia
dumy, która nie dopuszcza już do siebie żadnej myśli o współczuciu i
wielkodusznym przebaczeniu.

Moje błędy i moja wina są zbyt wielkie.
Nie jestem już godzien nazywać się synem mojego ojca.
Ale cierpienie marnotrawnego syna też jest wielkie, przemożne. I

w końcu decyduje się powrócić do domu ojca jako najemnik. Przeo-
gromna radość ojca zaskakuje go. Szata świąteczna, pierścień, jagnię,
muzyka i taniec – wszystko to musiało głęboko go zawstydzić. Ale
właśnie dlatego, że był gotów przyjąć miłosierdzie ojca, został uwol-
niony od swej chorobliwej pychy i wstydu. Mógł zacząć świętować
właśnie dlatego, że nie zaparł się swej winy, swego „zagubienia”, że
nie do końca zwątpił w miłość swego ojca.
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Porządek nabożeństw
15.09.2019 – 24.09.2019

niedziela 15 września 2019 – XXIV Zwykła – D
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Stanisława Knap, rodziców, synów Jana i Alfreda, Fran-

ciszka Kusidło, 2 żony, córkę Ritę, wnuka Rudolfa i za zm. z pokrewieństwa
Kusidło-Knap-Iskra.

11:00 W intencji Parafian z podziękowaniem za tegoroczne plony.
poniedziałek 16 września 2019 – Św. Korneliusza i Cypriana, męczenników
06:45 (recytowana) ……………………………………………………………………………..
wtorek 17 września 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Małgorzatę i Józefa Foltys, córkę Reginę, synów Bernarda i Henryka,

rodziców, rodzeństwo z obu stron i za zm. z pokrewieństwa.
środa 18 września 2019 – Ś . S  K , 
06:45 ……………………………………………………………………………………
czwartek 19 września 2019 – Dzień powszedni
18:00 (szkolna) Za zm. Franciszka Klima, rodziców Marię i Roberta, brata Antona,

bratanka Adriana, Jadwigę i Wilhelma Dziadzia, zm. z rodzin Kocur-Klima,
zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 20 września 2019 – Andrzeja Kim Teagon i Towarzyszy, męczenników
18:00 Za zm. Agnieszkę Jendrzejczyk, rodziców, 2 siostry, 6 braci, Elżbietę Jendrzej-

czyk, Otylię i Antoniego Jendrzejczyk, Alfreda Cienskowski, zm. sąsiadów, zm.
z pokrewieństwa Jendrzejczyk-Filip-Cienskowski, zm. ks. proboszczów Siwo-
nia i Mainkę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 21 września 2019 – Ś . M , A
14:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Henryka Koczan z okazji 70 rocznicy urodzin.
18:00 Za zm. Jerzego Kołodziej, Barbarę i Leona Zyszka, Huberta Parys, zm. z rodzin

Mika-Parys-Kołodziej-Zyszka, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyść-
cu cierpiące.

niedziela 22 września 2019 – XXV Zwykła
08:00 Za zm. Stanisława Lachowicz w 1. rocznicę śmierci.
10:30 (dwujęzyczna) Za zm. Alojzego Krettek, żony Helenę i Dorotę, Reginę i Gerar-

da Piela, rodziców, ojca misjonarza Józefa Krettek, Hermana Kałuża, Wiktorię i
Franciszka Badura, Rudolfa Chowaniec i zm. z pokrewieństwa.

poniedziałek 23 września 2019 – Św. O. Pio z Pietrelciny, prezbitera
18:00 Uroczysta Msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem Ks. Biskupa Pawła Sto-

brawy z okazji wizytacji kanonicznej naszej parafii.
wtorek 24 września 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Augustyna Szmańta, żonę Marię, wnuka Damiana, Bernarda Kurek,

dzieci, wnuka Adama i zm. z pokrewieństwa.

14:00 Nieszpory niedzielne.



Dzisiaj kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków
sakralnych a po Mszach św. zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny Uni-
wersytetu Opolskiego. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii i III
zbiórka kwartalna na remonty i inwestycje w parafii. „Bóg zapłać!”

Dzisiaj w naszej parafii obchodzimy gminne Dożynki. Chcemy po-
dziękować Panu Bogu za tegoroczne polny i to, że mamy pod dostat-
kiem chleba oraz modlić się za tych, którzy głodują. Msza św. dożyn-

kowa o godz. 11:00. W tym roku święto plonów organizują dla nas mieszkań-
cy Brzeźnicy, którzy zapraszają też o godz. 15:00 na plac koło zamku.

Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprasza do udziału
w 24. Pielgrzymce Narodów do Maria Hilf niedaleko Zlatych Hor w Cze-
chach. Pielgrzymka odbędzie się w przyszłą sobotę 21 września 2019 r.

W poniedziałek i wtorek za tydzień (23-24.09) przypada w naszej pa-
rafii wielkie święto: wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzi ks.

Biskup Paweł Stobrawa. Plan tego wydarzenia jest następujący: o godz.
18:00 przywitanie ks. Biskupa i uroczysta Msza św. pontyfikalna pod Jego
przewodnictwem, po której spotka się z Parafialną Radą Duszpasterską. We
wtorek, o godz.14:00 nabożeństwo dla chorych a po nim spotkanie z grupami
modlitewnymi, o godz. 16:00 spotkanie ks. Biskupa z kandydatami do bierz-
mowania a o godz. 16:30 wizytacja zakończy się spotkaniem z ministrantami.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny
po Mszach św.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Karol Garbas, s. Jana i Sybilli z naszej parafii
· Ewelina Dudek, c. Krystiana i Michaeli z parafii św. Ap. Mateusza

i Macieja w Raciborzu-Brzeziu.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i ustroili nasz kościół w ubiegłym tygodniu przygotowując go na
dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek (20.09.2019, godz.18:45) Kry-
bus, Malik, Krybus, Pustula, Rokicka i Zuber, a w piątek (27.09.2019, godz.
18:45) Depta, Depta, Macheta, Mrowiec, Piwowar i Wiertelorz.

Również dzisiaj na Placu Dominikańskim ciąg dalszy koncertów w ramach
Festiwalu Spotkałem Pana. O 16:30 wystąpi Leopold Twardowski wraz z
uczestnikami Warsztatów, a o 19:00 zespół Omega z parafii Matki Bożej.

W czwartek po Mszy św. szkolnej przełożone spotkanie dla uczniów
VI kl. SP, którzy chcą zacząć przygotowanie do bierzmowania.

Informacje duszpasterskie
15.09.2019 – 22.09.2019

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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