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Z

Zacheuszy jest wielu. Typy, z którymi nie chciał-
bym mieć nic do czynienia, to ci, którzy jeżdżą
szybkimi samochodami, którzy myślą, że dzięki
swoim pieniądzom mogą kupić, co zechcą, nie ba-
cząc na cenę, gwiazdy mediów, które się produkują i
puszą, nie dostrzegając, jak bardzo są śmieszni i pu-
ści. Co zadecydowało, że Jezus potraktował tego wyrzutka społe-
czeństwa inaczej niż wszyscy inni? „Gdyż i on jest synem Abraha-
ma”. To było Jego uzasadnienie i Jego motywacja. Oprócz wszyst-
kiego innego i przed wszystkim innym Jezus musiał w Zacheuszu
dostrzec to, co było w nim godne miłości, co czyniło go człowie-
kiem, umiłowanym dzieckiem Bożym.

Nelson Mandela przez długie lata pobytu w więzieniu wciąż
ćwiczył się w dostrzeganiu w brutalnych wartownikach także czło-
wieczeństwa, co pozwoliło mu zachować miłość do ludzi mimo po-
kusy znienawidzenia ich i odwetu.

Właśnie w tych, którzy działają na mnie jak czerwona płachta na
byka, mogę i ja starać się zobaczyć to, co czyni ich godnymi miło-
ści: ich ustawiczne poszukiwanie uznania i poklasku, ich bezrad-
ność, ich niemoc wyzwolenia siebie z cel, w których sami siebie
uwięzili... Jeśli uda mi się i na nich spojrzeć jak na umiłowane dzie-
ci Boże, to zapewne będę potrafił też spotykać się z nimi jak z ludź-
mi.

Św. Łukasz przekazuje prawdę nie tak po prostu, ale w formie
cudownej historii, która pozwala nam łatwo pojąć prostą prawdę:
kto stara się pomniejszyć wstyd innego, ocala mu życie.



Ze świadectwa Glorii Polo:
„Mój ojciec nawrócił się osiem lat przed swoją

śmiercią. Z głęboką skruchą prosił Boga o przebaczenie,
a miłosierny Bóg odpuścił mu.  Mój ojciec jednakże nie
odpokutował swoich czasowych kar za grzechy. Wpraw-
dzie żałował, wyspowiadał się i otrzymał rozgrzeszenie,
ale nie miał okazji odbyć pokuty. Dlatego znajdował się
w Czyśćcu aż po szyję w tym cuchnącym bagnie, który
już wcześniej opisałam.

Pokutowanie za popełnione grzechy i zadośćuczynienie to jedna z tych rze-
czy, o których tak łatwo zapominamy. Właściwie to bardzo mało o tym myślimy. I
jest też tak, że my sami z siebie bardzo mało możemy zadośćuczynić. Ale Jezus w
Najświętszym Sakramencie może nam udzielić łaski, abyśmy mogli pokutować.
Gdy Go odwiedzamy w Najświętszym Sakramencie i uwielbiamy Go, otrzymuje-
my często ten dar pokuty, zadośćuczynienia za skutki naszych grzechów. Właśnie
w tym drugim świecie Bóg ukazuje nam, czym nasze grzechy skutkują dla in-
nych. Cierpi On bardziej z powodu skutków naszych grzechów dotykających inne
osoby, aniżeli z powodu samego grzechu, ponieważ te skutki są zazwyczaj bezpo-
średnim atakiem przeciwko Jego miłości.

Te biedne dusze potrzebują przede wszystkim tego, aby ci, którzy pozostali na
ziemi, zaczęli lepsze życie, zmienili swoje życie, spełniali dzieła miłości, odwie-
dzali chorych, aby zamawiali Msze święte za zmarłych oraz sami w nich uczestni-
czyli.

Dusze te miałyby z tego wiele dobrego i czerpałyby pociechę. Dusze, które są
w Czyśćcu nic nie mogą już dla siebie zrobić. Nic, zupełnie nic. Ale Bóg może
uczynić coś poprzez niezmierzone łaski Ofiary Mszy Świętej. Powinniśmy im
tym sposobem pomóc i zamawiać za nie Msze św., sami w nich uczestniczyć i
ofiarowywać nasz udział jako dar Ojcu w Niebie przez Najświętszą Maryję Pan-
nę…”
S. Faustyna

Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znala-
złam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz
cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tyl-
ko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się
mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych
dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że
największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem.

Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Ma-
ryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi poroz-
mawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego
więzienia cierpiącego. [Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: Miło-
sierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję
z duszami cierpiącymi.



Porządek nabożeństw
03.11.2019 – 12.11.2019

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, zm. dziad-
ków 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.

wtorek 5 listopada 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Marię i Franciszka Gawlik, syna Józefa, rodziców, rodzeństwo

z obu stron, Annę i Bertolda Depta, zm. z pokrewieństwa Gawlik-Depta i dusze
w czyśćcu cierpiące.

środa 6 listopada 2019 – Dzień powszedni
06:45 Za zm. O. Mikołaja Wallach w 2 rocznicę śmierci i za zm. z pokrewieństwa.
czwartek 7 listopada 2019 – Dzień powszedni
16:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
17:00 (szkolna) Za zm. Zofię i Władysława Smalcerz, syna Stanisława, córkę Rozalię,

wnuków Leszka i Marka, zm. z rodzin Smalcerz i Tywończuk oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.

piątek 8 listopada 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Marię i Maksymiliana Kiszka, zm. z rodzin Kiszka-Pendzialek-Piontek-

Cyran i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 9 listopada 2019 – R    L
17:00 Za zm. męża Rufina Fitzoń w 20. rocznicę śmierci, pokrewieństwo i dusze w

czyśćcu cierpiące.
niedziela 10 listopada 2019 – XXXII Zwykła – KIERMASZ
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Franciszka Kusidło, dwie żony, córkę Ritę, wnuka Ru-

dolfa, Wiktora i Martę Górecki, syna Henryka, synową Helenę, rodziców Anie-
lę Krybus, męża Józefa, syna Alfonsa i całe pokrewieństwo

10:30 W intencji fundatorów i budowniczych naszego Kościoła.
14:00 Nabożeństwo dziękczynne za przekazanie wiary dzieciom I-Komunijnym.
poniedziałek 11 listopada 2019 – Św. Marcina z Tours, biskupa
06:45 (recytowana) W intencji Parafian.
wtorek 12 listopada 2019 – Św. Jozafata, biskupa i męczennika
17:00 Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę i Jana Gawlik, brata Henryka,

Henryka Helmich i za zm. z pokrewieństwa Gawlik-Ksol-Rozga-Niedziela, zm.
Urszulę i Józefa Grzesik i Różę Pawlik.



Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę na potrzeby parafii a po Mszach św. zbiórka do puszek na po-
moc Kościołowi w potrzebie. W niedzielę misyjną, na misje zebraliśmy
1374,93 PLN oraz 4,20 € a na opał w ubiegłą niedzielę 3666,50 PLN oraz
10,50 €. Serdeczne „Bóg zapłać!”
Dzisiaj o godz. 14:00 różaniec i nabożeństwo za Zmarłych polecanych w za-
leckach.

Dzisiaj o godz. 16:00 w Centrum Eichendorffa w Łubowicach odbę-
dzie się spotkanie z Panem Edwardem Schiwkiem, pielgrzymem na
Drodze św. Jakuba w Hiszpanii, na które serdecznie zapraszają or-

ganizatorzy. Szczegóły na plakacie w gablotce.
W czwartek przypada I czwartek miesiąca. O godz. 16:00 Godzina Święta w
intencji powołań z okazją do Spowiedzi a po Mszy św. szkolnej spotkanie
formacyjne dla uczniów VIII kl. SP i I kl. szkół ponadpodstawowych przy-
gotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

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

· Sara Plura, c. Krystiana i Krystyny z naszej parafii.
oraz

· Grzegorz Walaszczyk, s. Jerzego z parafii św. Michała Archanioła
w Blachowni

· Agata Kandora, c. Zygmunta z naszej parafii.
W niedzielę (10.11) z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi
w Potrzebie będziemy obchodzić 11. Dzień Solidarności z Kościo-
łem Prześladowanym pod hasłem: «Sudan Południowy. Przemilcza-

ne cierpienie». Obchodzimy też 112. rocznicę poświęcenia naszego kościo-
ła. O godz. 14:00 nabożeństwo dla dzieci I-Komunijnych z podziękowa-
niem rodzicom i dziadkom za przekazanie wiary.
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 piątek (08.11.2019,
godz. 17:45) Kara, Pohl, Widenka, Niemiec, Halamoda i Paris a w piątek za
dwa tygodnie (15.11.2019, godz. 17:45) Depta, Ignacy, Przybyła, Pieczarek,
Cięcinka i Koneczny.

Informacje duszpasterskie
03.11.2019 – 10.11.2019

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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