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Dzisiejsze czytanie Ewangelii przesycone jest samochwal-
stwem. Faryzeusz wynosi się nad celnika, niechlubnie się o
nim wyraża, a chełpi samym sobą. Krótko mówiąc, widzi
świat tylko w kolorach czarnych i białych, dzieli świat na do-
brych i złych. Kosztem drugiego przedstawia siebie jako do-
brego i w lśniąco białych barwach.

Czy jest wyjątkiem? Niestety, nie. Takie sytuacje zdarzają się nader czę-
sto. Na przykład bezrobotnych i otrzymujących zapomogę społeczną przed-
stawia się jako „darmozjadów i kombinatorów". I pytanie: Kto komu dał pra-
wo, że wolno mu tak bezceremonialnie i ryczałtowo oczerniać kilka milio-
nów bezrobotnych, z których wielu rozpaczliwie szuka jakiejkolwiek pracy?

Albo  kraje,  w  których  szerzy  się terror  i  toczą się wojny,  nazywa  się
„krajami łotrowskimi"! I znowu można pytać, jakim prawem wolno komuś
wydawać taki sąd o całych krajach z milionami dzieci, ludzi młodych, doro-
słych?

A co z naszymi sąsiadami? Czy i nam nie przychodzi czasem do głowy
myśl: „Bogu dzięki, że nie jestem taki, jak tamten!’’?

Dzisiejsza przypowieść stawia przed nami bolesne pytania: Co myślę o
innych? Co myślę o sobie? Jak oceniam, osądzam czy potępiam świat, w któ-
rym żyję? Jakie dam na te pytania odpowiedzi?

Trzeba przedrzeć się przez wiele stereotypów, zanim się zrozumie, że w
Ewangelii o faryzeuszu i celniku wcale nie chodzi o ich pobożność. Chodzi o
nasze wyobrażenie o Bogu. Bóg, o jakim mówi ta Ewangelia, nie prowadzi
żadnego rejestru uklęknięć i kreślonych znaków krzyża. Jest bliski temu, kto
się przed Nim całkowicie otwiera, i to obojętnie, czy jest faryzeuszem czy
celnikiem.

To byłaby pewna nowość: zobaczyć siebie oczyma celnika! Przeprowa-
dzić surową – jakby się było celnikiem – kontrolę osobistą samego siebie, by
się przekonać, czy nie staram się przeszmuglować przez życie szeregu fary-
zeuszowskich postaw...



DROGA ŚW. JAKUBA WIEDZIE PRZEZ NASZĄ PARAFIĘ

Pielgrzymowanie do katedry w Santiago de Compostela
w Hiszpanii, w której według podań znajduje się ciało
św. Jakuba Starszego Apostoła, ma swój początek w
średniowieczu. Lata 80-te XX-to stulecia to czas odra-
dzania się tejże tradycji. Obecnie sieć dróg św. Jakuba
okala prawie całą Europę, a do Santiago można dotrzeć

jednym z wielu szlaków. W odróżnieniu od znanych, masowych piel-
grzymek pieszych, Droga św. Jakuba przeznaczona jest dla pątników in-
dywidualnych lub małych grup, bez względu na narodowość czy wyzna-
nie. Dla pielgrzyma Droga jest miejscem spotkania z Bogiem, drugim
człowiekiem oraz okazją do poznania samego siebie.

Od 2005 r. na podstawie  dawnych traktów handlowych, kościołów
św. Jakuba i szpitali, odtwarzane są również Drogi Jakubowe w Polsce.
Wytyczono m. in. Drogę Pomorską, Beskidzką, Małopolską, Lubelską,
Opolską. W lipcu b.r. otwarto „Szlak Raciborski” który obejmuje odci-
nek od Ujazdu do Nasiedla, a jego centralnym punktem jest kościół św.
Jakuba w Raciborzu. 22 lata temu podczas prac archeologicznych na ra-
ciborskim rynku znaleziono jedną z ośmiu na terenie Polski muszli św.
Jakuba pochodzącą z XIII/XV wieku. Muszla taka była dowodem odby-
cia pielgrzymki do Santiago, a jej znalezienie może świadczyć o tym, że
przez Racibórz setki lat temu prowadził szlak Via Regia (Droga Królew-
ska) – wschodnioeuropejski fragment Drogi św. Jakuba.

Jak się okazuje, odcinek raciborski wiedzie przez naszą parafię. Już
niedługo szlak zostanie oznakowany i żółte muszle na niebieskim tle bę-
dą wskazywać pielgrzymom drogę do Santiago. Jeżeli więc spotkasz
człowieka z plecakiem i umieszczoną na nim muszlą idącego przez nasze
wioski to wiedz, że to pielgrzym, który podąża w kierunku Grobu św. Ja-
kuba. Życz mu dobrej drogi – „Buen camino” a On na pewno odwdzię-
czy się modlitwą  w czasie swojej pielgrzymki.

Teraz, mając szlak „za oknem”, można również rozpocząć piel-
grzymkę od progu własnego domu, tak jak bywało to w średniowieczu.
Być może warto podjąć wyzwanie pielgrzymiego szlaku. Wszystko cze-
go potrzebujesz – czeka na Camino. Droga uczy, zmienia, uzależnia – w
dobrym tego słowa znaczeniu. Na Drodze namacalnie doświadczysz
działania Bożej Opatrzności. Wystarczy zaplanować czas, spakować co
niezbędne, ustalić odcinek, który się chce przejść i podążać za znakiem
muszli. BUEN CAMINO!

B.W.



Porządek nabożeństw
27.10.2019 – 04.11.2019

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 z przekazaniem różańców dzieciom I-Komunijnym.
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.
środa 30 października 2019 – Dzień powszedni
06:45 W intencji Zarządu i Pracowników firmy Ciepły Dom o Boże błogosławień-

stwo i pomyślność w dalszej działalności.
17:00 Nabożeństwo różańcowe.
czwartek 31 października 2019 – Dzień powszedni
17:00 (szkolna) Za zm. męża Jana Kobza w rocznicę śmierci. Po Mszy św. różaniec.
piątek 1 listopada 2019 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
08:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie  i  błogosławieństwo Boże  dla  Floriana  Rumpel  i  całej  rodziny  z  okazji  70
rocznicy urodzin.

10:30 W intencji Parafian.
14:00 Nabożeństwo za Zmarłych polecanych w zaleckach z procesją na cmentarz.
sobota 2 listopada 2019 – Wszystkich Wiernych Zamarłych
08:00 W intencji Wszystkich Wiernych Zmarłych zwłaszcza czcicieli Matki Bożej.
17:00 Za zm. Kazimierza Bajerskiego, Ewę i Michała Bajerskich, Władysława Do-

bosz, Józefę Kołacińską, Rene Marchuta oraz zm. z rodzin Bajerski-Dobosz-
Kościółek. Po Mszy św. różaniec za Zmarłych z procesją na stary cmentarz.

niedziela 3 listopada 2019 – XXXI Zwykła
08:00 Za zm. Dominika Konieczny, Joachima Konieczny, Antonię i Augusta Koniecz-

ny i zm. z pokrewieństwa Jasny-Konieczny.
10:30 (dwujęzyczna) Za zm. Jerzego i Walerię Pańczyk, rodziców Antoniego i Walerię

Niewiarowski, Józefa i Marię Pańczyk, Helenę i Rudolfa Grzonka, dziadków i
rodzeństwo.

14:00 Różaniec i nabożeństwo za zmarłych polecanych w zaleckach.
poniedziałek 4 listopada 2019 – Św. Karola Boromeusza, biskupa
06:45 Za zm. męża Antoniego Konieczny, zm. rodziców, rodzeństwo, teściów, 2

szwagrów, Katarzynę Miłota, Jana i Matyldę Wolnik, 2 córki, 3 synów, 3 zię-
ciów, Grzegorza i Danielę Pych, zm. z pokrewieństwa Wolnik-Urbański-Klyta-
Konieczny i dusze w czyśćcu cierpiące.



Dzisiaj kolekta na opał. W Uroczystość Wszystkich Świętych kolekta na po-
trzeby parafii a w przyszłą niedzielę na Seminarium Duchowne i diecezjalne
instytucje. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Do czwartku zapraszam na codzienne nabożeństwa różańcowe. To już ostat-
nie dni różańcowego października. W środę na nabożeństwie różańcowym z
wystawieniem Najświętszego Sakramentu podziękujemy Panu Bogu i Matce
Najświętszej za wszelkie łaski, które spłynęły na nas w tym miesiącu. Skła-
dam serdeczne Bóg zapłać tym, którzy prowadzili różaniec w kapliczkach.

W piątek uroczystość Wszystkich Świętych a po niej Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych. O godz. 14:00 w piątek nabożeń-
stwo za zmarłych z procesją na cmentarz a w sobotę po Mszy św.

wieczornej różaniec i procesja na stary cmentarz. Zalecki za zmarłych można
jak zwykle składać do skarbony przy ołtarzu św. Józefa. W Uroczystość
Wszystkich Świętych nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych.
W czwartek po Mszy św. szkolnej spotkanie formacyjne dla uczniów VII kl.
Szkoły Podstawowej przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierz-
mowania.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Kamil Kawik s. Andrzeja i Barbary z Ponięcic – parafia św. Piotra i
Pawła w Grzędzinie,

· Sandra Plura, c. Krystiana i Krystyny z naszej parafii.
W przyszłą niedzielę (03.11.2019) o godz. 16:00 w Centrum Eichendorffa w
Łubowicach odbędzie się spotkanie z Panem Edwardem Schiwkiem, piel-
grzymem na Drodze św. Jakuba w Hiszpanii, na które serdecznie zapraszają
organizatorzy. Szczegóły na plakacie w gablotce.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół
godziny po Mszy św.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne podziękowania tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili nasz kościół. W przyszły czwartek przed Uro-
czystością Wszystkich Świętych (31.10.2019, godz. 18:45) Kałuża, Kałuża,
Kurek, Kurek, Kszuk i Bula a w piątek za dwa tygodnie (08.11.2019, godz.
17:45) Kara, Pohl, Widenka, Niemiec, Halamoda i Paris.

Po zmianie czasu na zimowy nabożeństwa i Msze św. wieczorne bę-
dą o  godzinę wcześniej, czyli o 17:00. Różaniec we wtorek i czwar-
tek wieczorem będzie po Mszy św.

Informacje duszpasterskie
27.10.2019 – 03.11.2019

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