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W  B

Na pewnym okienku dowcipnego urzędnika
wisiała taka karteczka: „Sprawy niemożliwe za-
łatwia się od ręki, cuda wymagają kilku dni”. W
biblijnym opowiadaniu o uzdrowieniu dziesięciu
trędowatych, jaką przekazuje Łukasz, cud też
wymaga czasu, dokonuje się stopniowo. Dopiero
w drodze do kapłanów trędowaci zauważyli, że
są czyści. Zaskakujące jest to, że na dziewięciu z dziesięciu nie zrobiło to
jakby żadnego wrażenia. Cud nie wyprowadził ich z równowagi. Wydaje się,
jakby się bardzo spieszyli, jakby chodziło im o możliwie najszybsze usłysze-
nie z ust kapłanów słów, że są czyści, jakby możliwie najprędzej mogli po-
wrócić do miejsc i zajęć, w jakich bywali i jakimi się trudnili przed chorobą.
Tylko jednemu otworzyły się oczy na widok tego, co się stało. Tylko jeden
zrozumiał, że jego życie nie będzie już takie, jakie było przed chorobą i w
czasie choroby. Cud uzdrowienia pozwolił mu poznać zbawczą obecność Bo-
ga i obdarował go radosną pewnością życia w obliczu miłosiernego Boga.

Historia ta przypomina pewnego kapłana, który krytykował duszpaster-
stwo zbyt skoncentrowane na przezwyciężeniu kryzysów i przywróceniu
tych, którzy zostali nimi dotknięci, możliwie najszybciej unormowanemu ży-
ciu kościelnemu. Chodziło mu o to, że takie postępowanie nie liczy się z fak-
tem, że kryzys stwarza autentyczną szansę na zmianę i jest niepowtarzalną
okazją do gruntowniejszego przypatrzenia się swojemu życiu. Kryzysy czę-
sto przeradzają się w głębsze, bardziej spełnione i bardziej świadomie prze-
żywane życie. Ważne jest jednak, żeby umieć się zatrzymać, wracać do Jezu-
sa, tak jak ten jedyny trędowaty.

Jeśli tego nie będziemy umieli uczynić, jeśli zbytnio będziemy się spie-
szyć do naszych spraw, obowiązków i zajęć, w złudnym przekonaniu, że
wszystko musimy sami załatwić i ogarnąć, to – podobnie jak dziewięciu po-
zostałych trędowatych – nawet nie zauważymy cudów, które Pan Bóg działa
w naszym życiu. Nawet nie pomyślimy, żeby podziękować za nie Panu Bogu
i jego łaska pójdzie na marne...



Jak studnia

Modlitwa jest jak studnia. Można tego doświad-
czyć przy każdej modlitwie. Najpierw trzeba się wyci-
szyć i  zadbać,  by  i  wokół wszystko  się wyciszyło.
Wtedy świat i codzienność, ich obrazy i odgłosy docie-
rają jakby stłumione – tak jakby człowiek znalazł się w
studni. Świat, w którym żyjemy, nadal istnieje, ale nie
jest teraz tak ważny, pozostaje na drugim planie. I jak
studnia  jest  otwarty  tylko  na  to,  co  w  górze.  Gdy  się
modlimy,  starajmy  się całą uwagę skupić na  Bogu  w
niebie i tylko wtedy, gdy się całkowicie otworzymy na
Niego, gdy nie pozwolimy się odwieść od Niego przez
żadną myśl, nawet przez troski i lęki, gdy nie tylko my
mówimy, ale staramy się też słuchać, doświadczymy
Jego obecności. „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu
dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja
mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej
ku życiu wiecznemu”.

Pewnego przeczucia tego, jak prawdziwe są te słowa Jezusa (J 4,14), nie-
kiedy można doświadczyć właśnie w modlitwie. Mianowicie wtedy, gdy mo-
dlitwa staje się „studnią młodości”, gdy wieczorem zmęczeni i przygnębieni
siadamy, wyciszamy się, nasłuchujemy, rozmyślamy, szukamy słów – i  w
swoim duchu doświadczamy oparcia, pociechy, zachęty, życzliwości, obec-
ności wszechmogącego i dobrotliwego Ojca niebieskiego.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na dwa elementy obrazu studni:
W dawnych czasach ludzie musieli szukać studni codziennie, przynajmniej
raz, jeśli nie częściej. Tak też jest z moją modlitwą. Dzień bez modlitwy to
dzień stracony, pozostawia „puste naczynia”.
I dalej: Studnia jest miejscem gromadzenia się wspólnoty. Nawet gdy jestem
przy niej sam, towarzyszy mi świadomość obecności tych, którzy zwykle
przychodzą do niej zaczerpnąć wody.

W czasie modlitwy nie jest inaczej. Nawet wtedy, gdy modlę się sam, to-
warzyszy mi świadomość obecności tych, za których się modlę i którzy mo-
dlą się ze mną.

Jeśli modlitwa jest jak studnia, to różaniec jest jak schody, które prowa-
dzą na jej samo dno, do samego lustra wody. Paciorek za paciorkiem, stopień
po stopniu wyciszamy się, otwieramy, rozważamy tajemnice życia Jezusa.
Maryja bierze nas za rękę i pewnie prowadzi przez zbawcze wydarzenia z ży-
cia Jezusa. W życiu zaś Jezusa odnajdujemy swoją ojczyznę. Gdyż w modli-
twie różańcowej znajdują wyraz wszystkie nasze pragnienia i lęki. W niej je-
steśmy całkowicie u Boga – i dzięki temu również całkowicie u siebie.



Porządek nabożeństw
13.10.2019 – 22.10.2019

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 zm. z rodzin Garbas-Kszuk. Po

Mszy św. różaniec.
wtorek 15 października 2019 – Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i dra Kościoła
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Gerarda Widenka w rocznicę śmierci.
środa 16 października 2019 – ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
17:30 Różaniec i Msza św. zbiorowa w intencjach rodzin, które przyjęły obraz Matki

Bożej Trzykroć Przedziwnej w minionym miesiącu.
czwartek 17 października 2019 – Św. Ignacego Antiocheńskiego, męczennika
17:30 Różaniec i Msza św. szkolna Za zm męża Henryka, rodziców Jadwigę i Konrada

Wyrtki, Katarzynę Lankocz, Józefa i Jadwigę Lankocz, rodziców Sabinę i Kazi-
mierza Zieliński, teściów Kukiełka, Adamik, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu
cierpiące.

piątek 18 października 2019 – Ś . Ł , E
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Herberta Kasek, Gertrudę i Alojzego Kasek, Stani-

sławę i Eugeniusza Solecki, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 19 października 2019 – Dzień powszedni
11:00 Ślub: Piperek - Janik.
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Wernera i Martę Krybus, rodziców, rodzeństwo,

Rudolfa Forraiter, Herberta Cziesla, Dorotę Krybus, zm. z pokrewieństwa, zm.
kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 20 października 2019 – XXIX Zwykła
08:00 Za zm. Jadwigę Myrwa, rodziców Rudolfa i Marię Borzigursky, siostry Gertru-

dę, Annę i Marię, brata Henryka, zm. z rodzin Borzigursky-Mucha-Marek-
Depta, Mariana i Angelę Lachowski zm. i za zm. kapłanów.

10:30 (dwujęzyczna) Za zm. rodziców Jadwigę i Ignacego Komor, braci, siostry, zm.
Izydora Lerch, syna Bernarda, zm. z rodzin Lerch-Komor zm. kapłanów i dusze
w czyśćcu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 21 października 2019 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec.



Dzisiaj kolekta  na  Seminarium  Duchowne  i  diecezjalne  instytucje  a  po
Mszach  św.  zbiórka  do  puszek  na  Fundację  Dzieło  Nowego  Tysiąclecia.  W
przyszłą niedzielę kolekta na Misje. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj  o godz.  14:00 ostatnie w tym roku nabożeństwo  fatimskie.
Ofiarujmy  przez  różaniec  Matce  Bożej  nasze  sprawy,  zwłaszcza
owoce Misji Świętych. Do niesienia figury w różańcowym miesiącu
prosimy Panie z Róż Różańcowych.

Zapraszam  na  codzienne nabożeństwa  różańcowe.  W  czwartek  różaniec
szczególnie dla dzieci. Zachęcam również – nie tylko dzieci – do kontynuo-
wania  pięknej  tradycji  codziennego  gromadzenia  się  w  kapliczkach  na  Ró-
żańcu w poszczególnych miejscowościach. W nadzwyczajnym miesiącu mi-
syjnym pamiętajmy o misjonarzach. Ks. biskup prosi również o modlitwę in-
dywidualną i wspólnotową za chorujących kapłanów.
We wtorek  na  godz.  19:00  zapraszam na  spotkanie  organizacyjne  rodziców,
których dzieci w przyszłym roku mają przystąpić do I Komunii św.

W środę o godz. 17:30 różaniec, a po nim pierwsza Msza św. zbioro-
wa  w  intencji  rodzin,  które  po  Misjach  w  tym  miesiącu  przyjęły  i
przyjmą  jeszcze pielgrzymujący obraz Matki  Bożej  Trzykroć  Prze-
dziwnej.  Rodziny u których w środę będzie gościć Matka Boża pro-

szone są o przyniesienie do kościoła kapliczek na Mszę św. Można również
składać intencje modlitewne, w których zostanie odprawiona Msza św.
W czwartek, po Mszy św. szkolnej spotkanie formacyjne dla uczniów VI kl.
Szkoły Podstawowej.

W piątek przypada święto św. Łukasza Ewangelisty, patrona Służby
Zdrowia.  Otoczmy  w  tym  dniu  wszystkich  lekarzy,  pielęgniarki  i
pracowników szpitali i przychodni, którzy troszczą się o chorych.

W sobotę 19 października odbędzie się 4. Diecezjalna Pielgrzymka  Żywego
Różańca na Górę św. Anny.

Kancelaria  parafialna będzie czynna w dni powszedni przez pół  go-
dziny po Mszach św. Kto ma do załatwienia ważne sprawy jest proszo-
ny o zrobienie tego w tym tygodniu, ponieważ w przyszłym przez cały

tydzień będę na kursie formacyjnym i kancelaria będzie nieczynna.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne podziękowania tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili nasz kościół. W przyszły piątek prosimy na-
stępne rodziny z kolejki.

Informacje duszpasterskie
13.10.2019 – 20.10.2019

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


