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L       
Moi Drodzy!

Zakończyliśmy pierwszy etap naszych Misji Parafialnych. W na-
ukach misyjnych pogłębialiśmy naszą pobożność maryjną: medyta-
cję, Różaniec, Apostolat Pielgrzymującej Matki. Zobaczyliśmy też
wspólnie trzy filmy, o przeżywaniu Mszy Świętej, o przezwycięże-
niu kryzysu małżeńskiego oraz o odpowiedzialności ojców. Do tego
doszły nauki dla mężczyzn i kobiet oraz o wychowaniu dzieci. W połowie misji
słuchaliśmy świadectwa siostry Damiany o pielgrzymującej Matce Bożej i o
dwóch wiosłach z pomocą, których może popłynąć łódź naszego życia. Chętni
uczestniczyli w koronce i adoracji wynagradzającej Jezusowi za grzechy główne
naszej parafii. Dopełnieniem była tu wynagradzająca piątkowa Droga Krzyżowa.
Dzięki życzliwości Dyrekcji naszych szkół również dzieci i młodzież szkolna mo-
gła wysłuchać nauk misyjnych, a także poćwiczyć grę w tenisa, czy jazdę na
wrotkach. W zdrowym ciele zdrowy duch. Licznie na swoje nauki przyszła także
młodzież studencka, pracująca i zakochani. W Ligocie powstała pierwsza Marga-
retka… wstępnie zostali wytypowani kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy…

Zwieńczeniem pierwszego etapu jest posłanie obrazów Matki Bożej Pielgrzy-
mującej z Szensztat do naszych rodzin. Mała peregrynacja zacznie się od Sołty-
sów poszczególnych wiosek. Cudowny obraz w każdym z domów ma przebywać
trzy dni- przyjęcie, obecność, przekazanie dalej. Przekazujemy go najbliższym są-
siadom. Jak to zrobimy, kiedy- to nasza kreatywność. Można obraz zwyczajnie
sobie przekazać z ręki do ręki, można porozmawiać przy kawie, albo pomodlić się
razem – według możliwości. Tak w ciągu Roku Misyjnego Maryja odwiedzi całą
naszą parafię. Jeśli przyjmiemy Ją z wiarą i miłością będą się dziać różne cuda i
spłyną na nas łaski. Ona jest bowiem Wielką Misjonarką. Wystarczy, że odmówi-
my trzy „pobożne Zdrowaś”.

Do obrazu dołączona jest torba z modlitewnikiem. W zakrystii będzie księga
pamiątkowa, w której możemy wpisać nasze prośby i podziękowania, nasze świa-
dectwa. Każdego 18-tego, w Kościele będzie sprawowana Msza Święta zbiorowa,
w intencjach wszystkich, którzy przyjęli w danym miesiącu obraz. Intencje z ofia-
rami przynosimy do ks. Proboszcza, by mógł je odczytać, a nasze małe ofiary co-
dziennego życia, zapisujemy na karteczkach i wrzucamy do stągwi. Pięknie bę-
dzie jeśli każda grupa wyłoni z pośród siebie lektora, jeśli ktoś przeczyta modli-
twę wiernych.



Na czas roku misyjnego przygotowaliśmy też specjalny formularz pisemnej
samokontroli i modlitwy wstawienniczej. Dobrze go umieścić na widocznym, do-
stępnym w rodzinie miejscu, by każdy mógł przypomnieć sobie za kogo dziś mo-
dlimy się i składamy Bogu duchowe ofiary. I tak proponuję wszystkim, aby co-
dziennie przypominali sobie o powołaniu do świętości życia rodzinnego i osobi-
stego (mając przed oczyma ideał św. Rodziny), oraz podjęli adekwatne do sytuacji
własne postanowienie szczegółowe: np. będziemy wobec siebie bardziej uprzej-
mi… Następnie zwróćmy uwagę na modlitwę codzienną zwłaszcza na wspólną-
rodzinną i czas dla siebie oraz świadome podejmowanie lektury duchowej Pismo
Święte, Gość Niedzielny, Katechizm…. I na jakieś dowolne wyrzeczenie. Zachę-
cam, aby przyjąć i trzymać się podanego schematu intencji w naszej parafii:

W tych ćwiczeniach duchowych chodzi nam o ponowne złapanie oddechu i rytmu
życia rodzinnego i osobistego, o zdobycie na nowo naszych duchowych praktyk i
postawienie Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu. Szczególnie ważna jest
tu codzienna rodzinna modlitwa. Tego oczekuje od nas Matka Boża, tego świa-
dectwa oczekuje młode pokolenie, tego wysiłku potrzebuje nasz czas i wszystkie
wyzwania jakie ze sobą niesie.

„Udowodnijcie mi, że mnie naprawdę kochacie, wypełniajcie wiernie Wasze
obowiązki, módlcie się gorliwie, a wtedy będę stąd -z tych małych niepozornych
kapliczek, rozdawała skarby i łaski i pociągnę stąd do siebie młodzieńcze serca i
wychowam je na użyteczne narzędzia w moim ręku.”

Kochani! Dziękuję Wam za świadectwo wiary, za cierpliwie wsłuchiwanie
się, w to, co chce nam powiedzieć Bóg, za życzliwość i pomoc. Bóg zapłać za
ofiary. Niech Maryja, Trzykroć Przedziwna Matka i Królowa Nowej Ewangeliza-
cji Europy pomoże Wam na nowo zdobywać to, co odziedziczyliśmy po naszych
przodkach. Niech udziałem Waszych domów staną się te same łaski, jakich do-
świadczyli Zachariasz i Elżbieta, małżonkowie w Kanie Galilejskiej i wszyscy,
którzy otwarli swe serca dla Jezusa i Maryi.

Z misyjnym błogosławieństwem
o. Romuald & o. Roman

Materiały z misji można znaleźć na stronie: www.parafia.lubowice.eu

Niedziela Za rodziców i rodzeństwo, za chrzestnych i dziadków, o miłość
i zgodę w rodzinie, o pokój na świecie

Poniedziałek Za kolegów i koleżanki ze szkoły, za sąsiadów i znajomych
Wtorek Za mieszkających i pracujących za granicą
Środa Za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące oraz za wszystkich

krewnych i znajomych, którzy zeszli z Bożych dróg
Czwartek Za księży o świętość życia kapłańskiego, o nowe święte powo-

łania, za katechetów

Piątek
Za chorych i cierpiących, za małżeństwa przeżywające kryzysy,
za uzależnionych od alkoholu, pornografii, narkotyków i smart-
fonów, telewizji i Internetu.

Sobota Za nauczycieli i wychowawców, za sprawujących władzę,
dziennikarzy i wszystkich, którzy mają wpływ na nasze życie



Porządek nabożeństw
06.10.2019 – 14.10.2019

niedziela 6 października 2019 – XXVII Zwykła – ZAKOŃCZENIE MISJI
08:00 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 (dwujęzyczna) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Róży Piecha z okazji 90. roczni-
cy urodzin.

16:00 Różaniec i zakończenie Misji pod krzyżem misyjnym. Posłanie MTAP.
poniedziałek 7 października 2019 – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
06:45 (recytowana) W intencji Parafian. Po Mszy św. Różaniec.
wtorek 8 października 2019 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Huberta Burdzik w 1. rocznicę śmierci.
środa 9 października 2019 – Dzień powszedni
06:45 …………………………………………………………………………………...
17:30 Nabożeństwo różańcowe.
czwartek 10 października 2019 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec dla dzieci i Msza św. szkolna Za zm. Marię Parys w 3. rocznicę śmier-

ci, zm. rodziców i rodzeństwo oraz zm. Annę i Franciszka Parys.
piątek 11 października 2019 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Adelajdę i Jerzego Malik, rodziców Emmę i Anto-

niego Grzesik, Franciszka Malik, Elfrydę i Juliusza Halczok, zm. dzieci, Erne-
sta Krasek, Helenę i Alfonsa Mrowiec, syna Gerarda, zm. z pokrewieństwa i
dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 12 października 2019 – Dzień powszedni
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Eweliny i Rajmunda Marek z okazji 25. rocz-
nicy ślubu.

17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Alojzego Lepiorz, rodziców, zm. z rodzin Bulenda,
Borszcz, Kaczmarczyk i zm. z pokrewieństwa.

niedziela 13 października 2019 – XXVIII Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Jadwigę i Antoniego Pohl, syna, synową, Marię i Józefa

Jaskulla, córkę,  syna, synową,  zm. rodziców i rodzeństwo z 4 stron, zm. z po-
krewieństwa, Reinholda Paszek, dusze w czyśćcu cierpiące, zm. kapłanów i sio-
stry zakonne.

10:30 Za zm. Jadwigę i Rudolfa Strominski, rodziców, dziadków z obu stron, rodzeń-
stwo, zm. zięciów Reinharda i Alojza zm. z rodzin Strominski-Wiesiolek-
Halamoda, pokrewieństwo, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu
cierpiące.

14:00 Nabożeństwo Fatimskie.
poniedziałek 14 października 2019 – Dzień powszedni
06:45 Za zm. męża Jana Garbas w rocznicę śmieci i zm. z rodzin Garbas-Kszuk.



Dzisiaj kolekta dla Ojców Misjonarzy. W przyszłą niedzielę kolekta na Se-
minarium Duchowne i diecezjalne instytucje a po Mszach św. zbiórka do pu-
szek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Bóg zapłać!
Serdeczne „Bóg zapłać!” składamy O. Romualdowi i O. Romanowi za wy-
głoszone Słowo Boże i posługę sakramentalną w czasie naszych parafialnych
Misji Świętych. Zapewniamy, że ich nauki i zachęty długo pozostaną z nami
oraz że będziemy otaczać ich wdzięczną modlitwą w ich dalszej posłudze.

Zapraszam na codzienne nabożeństwa różańcowe.  W czwartek  ró-
żaniec szczególnie dla dzieci. Zachęcam również—nie tylko dzieci –
do kontynuowania pięknej tradycji codziennego gromadzenia się w

kapliczkach na Różańcu w poszczególnych miejscowościach. W nadzwyczaj-
nym miesiącu misyjnym pamiętajmy o misjonarzach. Ks. biskup prosi rów-
nież o modlitwę indywidualną i wspólnotową za chorujących kapłanów.
We wtorek na godz. 19:00 zapraszam naszą Parafialną Radę Duszpasterską
na spotkanie podsumowujące Misje.
W czwartek, po Mszy św. szkolnej spotkanie formacyjne dla uczniów VIII
kl. Szkoły Podstawowej oraz I kl. szkół ponadpodstawowych.

Duszpasterstwo misyjne zaprasza wszystkich, którym leży na ser-
cu sprawa Misji Kościoła na jesienne spotkanie misyjne dla re-
jonu raciborskiego 12 października (sobota) w klasztorze Annun-
tiata. Początek o godz. 10.00, zakończenie ok. 13.30.

Z okazji święta św. Łukasza wszyscy Pracownicy Służby Zdrowia są zapro-
szeni  na  Różaniec  i  Mszę św.  w  Ich  intencji  do  klasztoru  Annuntiata  w
czwartek, 17 października na godz. 18:00.

W przyszłą niedzielę 13 października w kościele św. Anny w Oleśnie
odbędzie się spotkanie członkiń i kandydatek Maryjnej Wspólnoty
Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Na godz. 16.00 zaplanowano spo-

tkanie informacyjne na temat przyszłej formacji w rejonach oraz planów roz-
woju wspólnoty, a o 16.30 biskup opolski Andrzej Czaja odprawi Mszę św. i
przyjmie nowe członkinie do Wspólnoty.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszedni przez pół godziny po
Mszach św.
W przyszły piątek (11.10.2019, godz. 18:45) o posprzątanie naszej świątyni
prosimy Panie: Figura, Mrozek, Antczak, Antczak, Karasek i Knap, a w pią-
tek za dwa tygodnie (11.10.2019, godz. 18:45) Wieczorek, Wardęga,
Świerczńska, Gomółka, Mikołajczyk i Salachna.

Informacje duszpasterskie
06.10.2019 – 13.10.2019

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


