
JAK ZARZĄDZAM „PRAWDZIWYMI DOBRAMI” MOJEGO ŻYCIA?

Przypowieść w pierwszej części dzisiejszej
Ewangelii brzmi jak zachęta do niemoralnego po-
stępku. Ale czy rzeczywiście Jezus chwali niemoral-
ne  postępowanie  rządcy?  Nie,  chwali  jego  roz-
tropność. Poza tym tej przypowieści Jezusa być mo-
że nie można w każdym szczególe brać poważnie.
Niewykluczone, że mógł ją opowiedzieć z przy-
mrużeniem oka, mimo iż zawarł w niej wyraźne ostrzeżenie i żądanie:
w obliczu bliskiego końca słuchacze powinni postępować roztropnie;
rządca postępuje bez żadnych skrupułów, ale roztropnie i odważnie;
podejmuje się działania, gdy sytuacja staje się poważna.

Jak chrześcijanie mają postępować, gdy sytuacja staje się poważna?
Czy też bez skrupułów, rozważnie i zdecydowanie?

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w drugiej części dzisiej-
szej Ewangelii.

Niemoralne postępowanie rządcy nie jest przedstawione jako wzór
do naśladowania. Przeciwnie, chrześcijanie powinni wiernie obcho-
dzić się z tym, co zostało im powierzone – i to w rzeczach wielkich i
drobnych. „Prawdziwym dobrem” może być Dobra Nowina czy wia-
ra.

Ostatnie zdanie Ewangelii brzmi znajomo. Chrześcijanie nie mogą
zawierzyć „Mamonie”, nie mogą jej służyć. Wydaje się to oczywiste –
przynajmniej w teorii. A jak wygląda praktyka? Komu/czemu zawie-
rzyłem? W kim/czym pokładam moją nadzieję na szczęśliwe, dobre,
spełnione życie?
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Wszyscy znamy życie toczące się w parafii. Ludzie przychodzą, modlą
się, pomagają w upiększaniu świątyni, poświęcają swój czas, angażując się w
różne prace, zbierają pieniądze, podejmują trud współodpowiedzialności za
dobra Kościoła, czasem narzekają. Są członkami Rad Parafialnych, różnych
grup modlitewnych. W ten rytm codziennego życia co pięć lat wpisuje się wi-
zytacja biskupa. Do parafii przyjeżdża biskup. Głosi Słowo Boże, spotyka się
z  wiernymi,  ale  też zapoznaje  się z  kondycją parafii,  ze  stanem  świątyni  i
wszystkich parafialnych dóbr.

W poniedziałek przybywa do nas biskup Paweł Stobrawa – opolski bi-
skup pomocniczy. W bramie kościoła zostanie powitany uroczyście przez
proboszcza, służbę liturgiczną, Radę Parafialną poczty sztandarowe i przed-
stawicieli młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Po uroczystym
wejściu do kościoła biskup modli się przez chwilę przed ołtarzem, a po od-
śpiewaniu pieśni ku czci Matki Bożej, naszej patronki odmawia modlitwę ze
święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Po modlitwie biskupa witają
przedstawiciele Rady Parafialnej. Następnie biskup uda się do zakrystii, aby
ubrać się w  szaty  Mszalne  i  rozpoczyna  się uroczysta  Msza  św.  pod  Jego
przewodnictwem w intencji całej naszej parafii. Po Mszy św. biskup spotka
się z Radą Parafialną.

We wtorek po zapoznaniu się ze stanem kancelarii parafialnej, biskup do-
prawi o godz. 14:00 nabożeństwo dla chorych. Po nim w kościele spotka się
z grupami modlitewnymi, czyli Różami Różańcowymi, członkami Ruchu
Szensztackiego oraz wszystkimi, którzy zechcą przyjść do kościoła.

O godz. 16:00 biskup spotka się w kościele z kandydatami do bierzmo-
wania, aby ich umocnić i zachęcić do dalszego wysiłku na drodze formacyj-
nej do przyjęcia tego sakramentu. Kandydaci są proszeni o przyniesienie ze
sobą dzienniczków.

Na zakończenie, o godz. 16:30 odbędzie się również spotkanie z mini-
strantami i ministrantkami, po którym biskup uda się na Mszę św. rozpoczy-
nającą wizytację w Raciborzu-Ocicach.

Serdecznie zapraszam w imieniu ks. Biskupa na te spotkania, zwłaszcza
na inauguracyjną Mszę św. Wspólne z biskupem sprawowanie Eucharystii
ma na nowo nam uświadomić i przypomnieć, że jako parafia nie żyjemy sami
dla siebie, ale jesteśmy częścią Kościoła diecezjalnego, a przez jedność na-
szego biskupa z Ojcem Świętym, całego Kościoła powszechnego, którego
niewidzialną głową jest sam Chrystus Jezus. Niech to spotkanie umocni w
nas tę jedność i poczucie więzi i odpowiedzialności nie tylko za nasze własne
sprawy, ale i za cały Kościół Boży, którego jesteśmy ważną częścią.

Ks. proboszcz



Porządek nabożeństw
22.09.2019 – 01.10.2019

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.

14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 23 września 2019 – Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
18:00 Uroczysta Msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem Ks. Biskupa Pawła

Stobrawy 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.
środa 25 września 2019 – Dzień powszedni
06:45 ……………………………………………………………………………………
czwartek 26 września 2019 – Dzień powszedni
18:00 (szkolna) Za zm. męża Antoniego Konieczny, rodziców, rodzeństwo, teściów, 2

szwagrów, Katarzynę Miłota i za zm. z pokrewieństwa Konieczny-Wolnik.
piątek 27 września 2019 – Św. Wincentego a Paulo, prezbitera
18:00 Za zm. mężów Maksymiliana i Bernarda, zm. rodziców z obu stron, Agnieszkę

i Franciszka Piperek, synów Jana i Antoniego, synową, Józefa Szyndzielorz,
zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 28 września 2019 – Św. Wacława, męczennika – R  M
18:00 Za zm. Jadwigę Kubina, teściów, Jana Kubina, 2 żony, dzieci, rodziców, Anto-

niego Badurczyk 2 żony, dzieci oraz pokrewieństwo Kubina-Badurczyk.
niedziela 29 września 2019 – XXVI Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. rodziców Joachima i Jadwigę Ficoń, szwagra, Henryka

Urbański, zm. z pokrewieństwa z rodzin Ficoń, Sochiera, Gwóźdź, zm. kapła-
nów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Chrzcielna: W intencji rocznego dziecka Zary Kałuża, jej rodziców i chrzest-
nych oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

poniedziałek 30 września 2019 – Św. Hieronima, prezbitera i dra Kościoła
09:00 ……………………………………………………………………………..
18:00 W intencji rocznego dziecka Tymona Mainczyk jego rodziców i chrzestnych.
wtorek 1 października 2019 – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy
09:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Bo-

że i zdrowie w rodzinie.
18:00 Za zm. Antoniego Krybus, rodziców, rodzeństwo, Zofię i Jana Komorek, syna

Huberta, Leszka Pawińskiego, zm. kapłanów i zm. z pokrewieństwa Komorek-
Krybus-Wallach.

16:00 Nabożeństwo Różańcowe.



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na  potrzeby  parafii.  Dzisiaj  też III
zbiórka kwartalna na remonty i inwestycje w parafii. „Bóg zapłać!”

Jutro w naszej parafii wielkie święto: wizytacja kanoniczna, którą
przeprowadzi ks. Biskup Paweł Stobrawa. Na godz. 18:00 zapraszam

wszystkich Parafian na uroczystą Mszę św. pontyfikalną pod przewodnic-
twem ks. Biskupa a po niej na spotkanie z ks. Biskupem zapraszam do salki
Radę Parafialną. Szczegółowy przebieg wizytacji na drugiej stronie gazetki.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół go-
dziny po Mszach św.

W dniach 24-26 września br. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie odbędzie
się I Ogólnopolskie Sympozjum poświęcone różnym dziełom modlitewnym wspiera-
jącym kapłanów w Kościele w Polsce. Biskup Opolski Andrzeja Czai i ks. Janusz
Iwańczuk, moderator Dzieła «Oremus», zapraszają członków Diecezjalnego Dzieła
Modlitwy za Kapłanów «Oremus» i wszystkich modlących się za kapłanów na Mszę
św., która – w ramach sympozjum – zostanie odprawiona we wtorek 24 września o g.
17.30 w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Nysie (dawne seminarium – wejście od ul.
Brackiej).

W sobotę 28 września odbędzie się dzień skupienia dla narzeczonych organi-
zowany w salkach Duszpasterstwa Akademickiego „Resurrexit” w Opolu, w
godzinach od 10.00 do 14.00. Temat dnia: «Kobietą i mężczyzną stworzył

ich». Dzień skupienia prowadzą: ks. Daniel Leśniak (ojciec duchowny w WMSD w
Opolu) i ks. Wojciech Kuzyszyn (wikariusz par. św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu). Or-
ganizatorzy proszą o zgłaszanie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie pa-
rafii św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu – www.pip.opole.pl w zakładce: Rodzina.
Jesienne spotkanie Bractwa św. Józefa dla rejonu raciborskiego odbędzie się
2 października (środa) o godz. 17.30  w parafii św. Józefa w Raciborzu-
Ocicach.
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 (27.09.2019, godz. 18:45) Depta,
Depta, Macheta, Mrowiec, Piwowar i Wiertelorz, a w piątek (04.10.2019,
godz. 18:45) Figura, Mrozek, Antczak, Antczak, Karasek i Knap.

W czwartek po Mszy św. szkolnej spotkanie formacyjne dla uczniów
VII kl. SP, którzy przygotowują się do bierzmowania.

Od wieczornej Mszy św. z nauką ogólną w sobotę o godz. 18:00, rozpoczy-
nają się nasze parafialne Misje Święte. Po Mszy św., o godz. 19:00, pierw-
sza nauka stanowa dla mężczyzn, a o godz. 20:00 nauka dla młodzieży szkół
ponadpodstawowych, Studentów i Pracujących.

Informacje duszpasterskie
22.09.2019 – 29.09.2019

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


