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A     S – P  !
Moi Drodzy!

Doświadczenie pokazuje nam, że każdy z nas tęskni
za tym, by być lepszym, każdy też pragnie trwałego szczę-
ścia dla siebie i bliskich. Chcemy żyć w pokoju, sprawiedli-
wie i godnie. Z drugiej strony widzimy, jak daleko świat od-
biega od tych wymarzonych ideałów i jak sami ulegamy sła-
bościom  i zwątpieniom. Dziś w Europie rozpada się co dru-
gie małżeństwo, przeżywamy ogromny kryzys wychowania,
młodzi boją się podejmować trwałych i ostatecznych decyzji; starsi i nie tyl-
ko, czują się coraz bardziej samotni…brakuje czasu, by odwiedzić bliskich i
sąsiadów… Żyjemy w ciągłym pośpiechu, mimo, że mamy tyle maszyn, sa-
mochodów i innych udogodnień… Umieramy, brakuje dzieci!

Patrząc na życie duchowe, niecałe 40 % ochrzczonych uczestniczy w
coniedzielnej Mszy świętej, zaś tylko 29% modli się codziennie. Modlące
się razem rodziny, to dziś wyjątek; coraz więcej młodych po bierzmowaniu
wyfruwa z kościoła, jak przysłowiowe gołębie, a dzieci mają kłopot z odmó-
wieniem prostych modlitw… Rośnie liczba ludzi praktykujących, ale nie
wierzących lub wierzących wybiórczo… Oswajamy się z tym, że bliscy i
znajomi nie chodzą już do Kościoła… Coraz cichsze i niepewne stają nasze
odpowiedzi na Mszy i nabożeństwach, wkrada się zwątpienie.

Można przyglądać się temu wszystkiemu z trybun i wmówić sobie, że
ja i tak nic nie mogę zrobić... Ale można też wstać z przysłowiowej kanapy
i zrobić, co w naszej mocy. Bóg liczy tu na każdą i każdego z nas! Na ziemi
żyjemy 80- może i sto lat. I można się tu nieźle urządzić i troszczyć się tylko
o to, by mi było dobrze. Tymczasem chodzi o wieczność, o to, czy będziemy
żyć wiecznie i czy będziemy cieszyć już na zawsze razem z naszymi bliskimi
i przyjaciółmi. Chodzi o nasze zbawienie i zbawienie naszych bliskich, a
więc o sprawę najważniejszą!
Rozpoczynamy miesiąc misyjny. Zapraszamy więc na misje  i  do misji  ra-
zem z Maryją, Królową Nowej Ewangelizacji Europy! Ona jest wielką Mi-
sjonarką!  Ona  pomoże  nam  na  nowo  zdobyć i  odkryć wartość tego,  co
odziedziczyliśmy po naszych przodkach. o. Romuald&Roman



niedziela 29 września 2019 – XXVI Zwykła – MISJE PARAFIALNE
08:00 Msza św. dwujęzyczna z nauką ogólną Za zm. rodziców Joachima i Jadwigę Fi-

coń, szwagra, Henryka Urbański, zm. z pokrewieństwa z rodzin Ficoń, Sochie-
ra, Gwóźdź, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Msza św. z nauką ogólną W intencji rocznego dziecka Zary Kałuża, jej rodzi-
ców i chrzestnych oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

16:00 Różaniec wynagradzający – PYCHA
16:45 FILM: „Msza” wg Cataliny Rivas.
19:00 Nauka stanowa dla kobiet.
poniedziałek 30 września 2019 – Św. Hieronima
08:30 Różaniec.
09:00 Msza św. z nauką ogólną  ....................................................................................

Po Mszy św. FILM „Msza…”
15:00 Adoracja, Koronka wynagradzająca – CHCIWOŚĆ, okazja do spowiedzi.
17:30 Różaniec z okazją do spowiedzi.
18:00 Msza św. z nauką ogólną W intencji rocznego dziecka Tymona Mainczyk jego

rodziców i chrzestnych.
19:00 FILM „Ognioodporny” Uratować i odnowić Małżeństwo.
wtorek 1 października 2019 – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
08:30 Różaniec.
09:00 Msza św. z nauką ogólną Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dal-

sze Błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie. Po Mszy św. konferencja
„Objawienia Maryjne XX wieku – przesłanie Matki Bożej”.

15:00 Adoracja, Koronka wynagradzająca – NIECZYSTOŚĆ, okazja do spowiedzi.
17:30 Różaniec, okazja do spowiedzi.
18:00 Msza św. z nauką ogólną Za zm. Antoniego Krybus, rodziców, rodzeństwo, Zo-

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

19:00 FILM „Odważni” Być odpowiedzialnym Ojcem.
środa 2 października 2019 – Św. Aniołów Stróżów
08:30 Różaniec.
09:00 Msza św. z nauką ogólną  ....................................................................................

Po Mszy św. prezentacja „Maryja ratunkiem dla rodzin”
15:00 Adoracja, Koronka wynagradzająca – NIEUMIARKOWANIE, okazja do spow.
17:30 Różaniec, okazja do spowiedzi.
18:00 Msza św. z nauką ogólną Za zmarłego Eryka Harnasz od sąsiadów i znajomych.
19:00 Prezentacja „Apostolat Matki Bożej w obrazach”.

MISJE PARAFIALNE
Co odziedziczyliśmy po naszych przodkach

– musimy odkryć na nowo!



czwartek 3 października 2019 – Dzień powszedni
08:30 Różaniec
09:00 Msza św. z nauką ogólną  ....................................................................................

Po Mszy św. FILM „Jestem”
15:00 Adoracja, Koronka wynagradzająca – LENISTWO, okazja do spowiedzi.
17:30 Różaniec z okazją do spowiedzi.
18:00 Msza św. z nauką ogólną Za zm. rodziców Annę i Leonarda Habrom, Mariannę

Krybus, brata Emanuela, Mariannę i Antoniego Habrom, 5 synów, synowe, cór-
ki, zięciów, wnuki, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

19:00 FILM „Śledztwo w sprawie Jezusa”
piątek 4 października 2019 – Św. Franciszka z Asyżu
08:30 Różaniec.
09:00 Msza św. z nauką ogólną z namaszczeniem chorych Ku czci  NSPJ  o  łaski  po-

trzebne naszym Chorym w łączeniu cierpień z cierpieniem Jezusa.
15:00 Adoracja, Koronka wynagradzająca – ZAZDROŚĆ, okazja do spowiedzi.
17:30 Różaniec z okazją do spowiedzi.
18:00 Msza św. szkolna z nauką ogólną 1.  Za  zm.  rodziców  Krystynę i  Bronisława

Hajkowicz, dziadków z obu stron, Oswalda Reichel, Helenę i Henryka Koczor,
Huberta Wiertelorz i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za zm. Elżbietę i Wiktora Lampka, dwie żony, dziadków, zm. Antoniego
Zgaślik i zm. z pokrewieństwa, zm. księży Siwonia i Mainkę oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.

19:00 Wynagradzająca Droga Krzyżowa ulicami Łubowic.
sobota 5 października 2019 – Św. Faustyny Kowalskiej
08:30 Różaniec.
09:00 Msza św. z nauką ogólną W intencji czcicieli Najśw. Maryi Panny, zwłaszcza

Róż Różańcowych. Po Mszy św. nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i
nauka dla rodziców „Obronić i dobrze wychować nasze dzieci”

15:00 Adoracja, Koronka wynagradzająca – GNIEW, okazja do spowiedzi.
17:30 Różaniec z okazją do spowiedzi.
18:00 Msza św. z nauką ogólną 1. Za zm. Stanisława Kita w 4. rocznicę śmierci.

2. Za zm. Cecylię Mraczny w 1. rocznicę śmierci.
19:00 Nauka dla rodziców „Obronić i dobrze wychować nasze dzieci”
20:00 Nauka dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, studentów i pracujących.
niedziela 6 października 2019 – XXVII Zwykła – ZAKOŃCZENIE MISJI
08:00 Msza św. z nauką ogólną 1.Za zm. Jerzego Pańczyk w 30 dni po śmierci.

2. Za zm. Gertrudę Depta, męża Roberta, córki, zięciów wnuka Oskara, ojców
Mucha Depta i poległych na wojnie.

10:30 Msza św. dwujęzyczna z nauką ogólną Do Bożej Opatrzności z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Róży
Piecha z okazji 90. rocznicy urodzin.

16:00 Różaniec i zakończenie Misji pod krzyżem misyjnym. Posłanie MTAP.



Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta dla Ojców
Misjonarzy. W ubiegłą niedzielę, w czasie zbiórki kwartalnej, zebraliśmy
15 690 PLN i 20 EUR. „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym Ofiarodawcom i
tym, którzy wpłacili ofiary bezpośrednio na konto parafialne.

Serdeczne „Bóg zapłać!” również wszystkim, którzy pomogli przygoto-
wać wizytację naszej parafii na początku ubiegłego tygodnia i przyszli
na spotkania z ks. Biskupem: Radzie Parafialnej, służbie liturgicznej,

dziewczynom ze sztandarem, młodzieży przygotowującej się do bierzmowa-
nia, szczególnie z kl. VI, Pani Organistce, Panu Kościelnemu, przedstawicie-
lom grup modlitewnych i Caritasu, wszystkim obecnym na Mszy św. pontyfi-
kalnej i nabożeństwie dla chorych we wtorek.

Dzisiaj rozpoczynają się nasze Misje Parafialne. Serdecznie witamy wśród
nas Ojców Misjonarzy z Instytutu Ojców Szensztackich w Józefowie koło
Warszawy: O. Romualda Kszuka pochodzącego z Łubowic i Ojca Romana
Haronskę, pochodzącego z Miedoni. Życzymy im światła Ducha Świętego,
opieki Matki Najświętszej i wielu sił do poprowadzenia nas na drodze misyj-
nej odnowy naszej wiary!

W piątek Ojcowie Misjonarze będą odwiedzać chorych. Chętni
do ich przyjęcia proszeni są o zgłoszenie w zakrystii albo kance-
larii parafialnej.

Msza św. szkolna w czasie Misji będzie wyjątkowo w piątek o godz. 18:00.
Zapraszam również do śledzenia przebiegu naszych misji na stornie interne-
towej parafii: www.parafia.lubowice.eu – zakładka: Misje 2019. Można tam
pobrać sobie materiały oraz obejrzeć konferencje wygłoszone przez Ojców
Misjonarzy.

Kancelaria parafialna w czasie Misji będzie czynna normalnie –
przez pół godziny po Mszach św.

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, ze względu na trwające misje,
sprzątanie kościoła wypada a kolejka przesuwa się o tydzień. Tak więc w pią-
tek (11.10.2019, godz. 18:45) prosimy Panie: Figura, Mrozek, Antczak, Ant-
czak, Karasek i Knap.

Siostry z klasztoru Annuntiata oraz Kuchnia Caritas w Raciborzu proszą o
przekazanie serdecznych podziękowań wszystkim, którzy w piątek przekazali
i przetransportowali dary na ich potrzeby.

Informacje duszpasterskie
29.09.2019 – 06.10.2019

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


