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C   B   ,  ?
Dzisiejsza Ewangelia jest wzięta prosto z życia: kto najgłośniej

krzyczy, zostanie usłyszany i wysłuchany. I tak jest też u Boga?
Tak przynajmniej zdaje się wynikać z dzisiejszej przypowieści:

Bóg wysłucha wszystkich moich modlitw, jeśli tylko dostatecznie
wytrwale będę Go prosić, jeśli tylko dostatecznie długo będę się
Mu naprzykrzać – tak jak owa wdowa sędziemu. Być może wspól-
nota chrześcijan, w której żył Łukasz – bo tylko on przekazuje tę przypowieść –
powątpiewała w skuteczność modlitwy. Dzisiaj nawet chrześcijanie, i to wcale nie
tylko ich garstka, nie wierzą w skuteczność modlitw zanoszonych do Boga.

Ostatni wiersz z dzisiejszej Ewangelii ukazuje jednak całą przypowieść w in-
nym świetle: Chodzi o powtórne przyjście Pana. Chrześcijanie powinni prosić o
szybkie powtórne przyjście Chrystusa.

Chrześcijanie żyjący w czasach Łukasza byli rozczarowani, że wciąż jeszcze
– już kilkadziesiąt lat po zmartwychwstaniu Jezusa – muszą czekać na przyjście
Jezusa. A czy dzisiaj w ogóle spotyka się chrześcijanin rozczarowanych tym, że
po dwóch tysiącach lat nadal musimy czekać na powtórne przyjście Chrystusa?
Kto dziś jeszcze wytrwale się o nie modli? Obecnie mówimy raczej o wierze w
Jezusa, który jest pośród nas. I powinniśmy wytrwale i gorliwie prosić Go, by do-
dawał nam sił w dawaniu o Nim świadectwa, żeby świat uwierzył, że faktycznie
jest pośród ludzi.

Z drugiej strony przecież w każdym Ojcze nasz… prosimy: „przyjdź Króle-
stwo Twoje”. Czy wypowiadamy te słowa z prawdziwym przekonaniem, z auten-
tyczną tęsknotą za królowaniem Boga w świecie? A może raczej patrzymy z oba-
wą na tę możliwość, że przyjście Jezusa i związany z nim koniec świata może na-
stąpić za naszego życia?

Pewnie wszystko zależy od tego jak żyjemy… Kto na co dzień żyje swoją
wiarą, wypełnia przykazania, chodzi na Mszę św., modli się, po katolicku wycho-
wuje swoje dzieci, jest dla innych dobry, pomocny i życzliwy – ten już królestwo
Boże na ziemi buduje i nie musi się obawiać przyjścia Pana. A ten, kto tego nie
robi, kto ciągle odkłada nawrócenie, modlitwę, zaangażowanie „na potem” albo
liczy tylko na zaangażowanie „innych”, ten rzeczywiście ma się czego obawiać i
może się głęboko rozczarować, nawet jeśli wydaje mu się, że jest „porządnym”
katolikiem, bo przecież nikogo nie zabił ani nie okradł...



AKCJE BŁĘKITNYCH ANIOŁÓW

Działające w naszej parafii pod egidą Caritasu stowarzyszenie
Błękitne Anioły, ma już na swoim koncie sporo udanych przedsię-
wzięć skierowanych do chorych, potrzebujących, ale także dla dzieci
i całych rodzin. „Paczka dla Seniora” oraz organizacja spotkania z
okazji Dnia Chorego, to inauguracja działań łubowickiego Caritasu.
Zaraz po nich Błękitne Anioły zaangażowały się w kolejną akcję

skierowaną do osób samotnych powyżej 60 roku życia, w trudnej sytuacji
materialnej. Panie z Caritasu poświęciły dwa popołudnia na objazd wiosek i
wytypowanie najbardziej potrzebujących osób, które otrzymały kartę „na co-
dzienne zakupy” w sieci sklepów Biedronka w wysokości 150 zł. Nie było to
zadanie łatwe, jednak udało się objąć wsparciem cztery takie osoby z naszej
parafii. Akcja ta jest finansowana ze środków opolskiego Caritasu.

Aby pozyskać środki finansowe na swoją działalność Błękitne Anioły
przed Wielkanocą rozprowadzały książeczki z rozważaniami Drogi Krzyżo-
wej, notesy a także wykonane przez siebie ozdoby świąteczne i palmy. Dzięki
hojności parafian, własnemu zaangażowaniu materialnemu i fizycznemu
Aniołów, możliwa była realizacja dalszych przedsięwzięć.

Kolejna akcja skierowana była do osób chorych. Panie upiekły wielka-
nocne baranki, ksiądz proboszcz przygotował świece paschalne i w czasie
przedświątecznych odwiedzin obdarowywał naszych chorych wielkanocnym
podarunkiem od Błękitnych Aniołów.

Następne dwie akcje skierowane były do dzieci: zabawa w poszukiwa-
nie jajek wielkanocnych na terenie farskiego ogrodu oraz konkurs plastyczny
„Maxi Jajo” zwieńczony nagrodami i wyróżnieniami dla wszystkich uczest-
ników. Anioły pamiętały o najmłodszych, gdyż ważne jest przekazywanie im
dobrych tradycji, a ponadto wierzą, że takie działania mogą być zachętą do
zaangażowania się dzieci w działania Caritasu w przyszłości.

Stowarzyszenie „Błękitne Anioły” reprezentowało również naszą gminę
na II Święcie Powiatu Raciborskiego na Zamku. W pomoc zaangażował się
Rafał Kobza, który doskonale wcielił się w rolę anioła i wzbudzał spore zain-
teresowanie oraz życzliwą reakcję u ludzi.

Przedwakacyjnym zwieńczeniem działalności Caritasu było zorganizo-
wanie plenerowego powitania lata dla wszystkich chętnych. Aby lato było
bezpieczne i zdrowe można było posłuchać wykładu ratownika medycznego i
policjanta. OSP z Brzeźnicy zaprezentowała swój sprzęt i wóz bojowy. Dzie-
ci miały okazję wziąć udział w zabawach i konkursach. W biesiadnej, miłej
atmosferze, przy dobrej kawie i kołaczu, można było spędzić niedzielne po-
południe.

Po wakacjach, z nowymi siłami i zapałem, a przede wszystkim z Bożym
błogosławieństwem i natchnieniem Błękitne Anioły chcą kontynuować swoją
misję w naszej parafii. B.W.



Porządek nabożeństw
20.10.2019 – 29.10.2019

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.
wtorek 22 października 2019 – Św. Jana Pawła II, papieża
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Karola i Otylię Walach, syna Józefa, Franciszka

Krybus, 2 żony, syna Alfonsa, córkę Marię, wnuka, Marię Gembalczyk, dziad-
ków, pokrewieństwo, zm. kapłanów i siostry zakonne.

środa 23 października 2019 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec.
czwartek 24 października 2019 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Wilibalda Hruby w 1. rocznicę śmierci.
piątek 25 października 2019 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Józefa Jarosz, rodziców Pawła i Józefę, Franciszka

Jurecki, żonę Anielę, Andrzeja Czogała, Hildegardę Bochenek, Józefa i Marię
Krybus, Marię i Natalię Römer oraz zm. z pokrewieństwa.

sobota 26 października 2019 – Dzień powszedni
13:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Haliny i Huberta Wochnik z okazji 25. roczni-
cy ślubu i 50. rocznicy urodzin Huberta Wochnik.

17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Jadwigę Marek, męża Jana, 2 synów, synowe, Zyg-
munta Okoniewski, 2 żony, syna Jerzego, wnuka Tomasza, dziadków z 4 stron,
zm. dzieci, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za zm. księży Siwonia i Mańkę.

niedziela 27 października 2019 – XXX Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Franciszka Badurczyk, rodziców, brata Wernera, szwa-

grów, teściów, Ludwika Moskwa, Annę Kribus i pokrewieństwo Badurczyk-
Kurzela i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Msza św. chrzcielna. Chrzest: Alicja Adriana Pańczyk, Mikołaj Jan Urbisz oraz
w intencji rocznego dziecka Jakuba Chrubasik, jego rodziców i chrzestnych.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 28 października 2019 – Ś . A  S   J  T
06:45 (recytowana) W intencji Parafian. Po Mszy św. różaniec.
wtorek 29 października 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Różę Janik w rocznicę śmierci oraz za zm. męża Henryka. Po Mszy św.

różaniec.



Dzisiaj kolekta na Misje. W przyszłą niedzielę kolekta na opał. Na Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” zebraliśmy w ubiegłą niedzielę do puszek
990,90 PLN i 1,20 EUR Serdeczne „Bóg zapłać!”

Zapraszam na codzienne nabożeństwa różańcowe. W czwartek róża-
niec szczególnie dla dzieci. Zachęcam również – nie tylko dzieci – do
kontynuowania pięknej tradycji codziennego gromadzenia się w ka-
pliczkach na Różańcu w poszczególnych miejscowościach. W nad-

zwyczajnym miesiącu misyjnym pamiętajmy o misjonarzach. Ks. biskup pro-
si również o modlitwę za chorujących kapłanów.
Od dzisiaj po południu do czwartku będę na kursie formacyjnym. Dlatego
w poniedziałek i środę nie będzie Mszy św., tylko różaniec o 17:30. W
czwartek nie będzie też mszy św. szkolnej. We wtorek i czwartek zastąpi
mnie na Mszy św. O. Oblat z Kędzierzyna-Koźla.

W sobotę o godz. 19:00 nauka przedchrzcielna. Chętnych do wzię-
cia udziału proszę o zgłoszenie w kancelarii parafialnej albo w zakry-
stii. Można też to zrobić telefonicznie, przez stronę www.para-
fia.lubowice.eu albo przez e-mail: parafia@lubowice.pl.

W środę wrócił po renowacji kolejny witraż. Koszt tej inwestycji to 17000
zł. Ponieważ nie znalazł się sponsor koszt został pokryty ze środków parafial-
nych na remonty i inwestycje. Bóg zapłać Panom, którzy załatwili i postawili
rusztowanie oraz firmie Ciepły Dom z Raciborza.

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, któ-
re wiążą się tradycyjnie z przygotowaniem i przystrajaniem grobów
naszych bliskich. Zwykle w tym czasie występują problemy z odpa-

dami na cmentarzu, dlatego bardzo proszę tych, którzy tylko mogą, aby za-
brali odpady ze swoich grobów do domu i oddali je do wywiezienia ze swoi-
mi śmieciami. Pozostawmy kontenery dla gości i tych którzy nie mają takiej
możliwości. Proszę też o przynajmniej podstawową segregację i wrzucanie
odpadów zielonych do kontenera z tyłu cmentarza a nie do pojemników na
odpady zmieszane.
Kancelaria parafialna będzie czynna tylko w piątek i sobotę przez pół go-
dziny po Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne podziękowania tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili nasz kościół. W przyszły piątek (25.10.2019,
godz. 18:45) Cieśla, Jambor, Wrońska, Gładysz, Ciesiołkiewicz i Wolnik a w
czwartek przed Uroczystością Wszystkich Świętych (31.10.2019, godz.
18:45) Kałuża, Kałuża, Kurek, Kurek, Kszuk i Bula.

Informacje duszpasterskie
20.10.2019 – 27.10.2019

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


