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Kto innego chce publicznie jedynie wysta-
wiać na próbę i jego powagę w ten sposób
osłabiać, zakłada na niego pułapki i stawiając
mu podchwytliwe pytania, chce go zapędzić w
kozi róg. Tak to było wówczas między zwo-
lennikami wpływowych ugrupowań i stanów i
nie inaczej jest dzisiaj, o czym świadczą nie-
które spory publiczne. Ale Jezus nie wdaje
się w nie kończącą się potyczkę słowną. Nie
chce nikogo zranić swoimi słowami. Przeciwnie, chce każdemu od-
dać należny mu szacunek. Chętnie przyjmuje podawane mu
„piłeczki”, aby nadać im nowy, zdumiewająco inny, kierunek.

Tak też się stało w rozmowie z saduceuszami, którzy podchwy-
tliwymi pytaniami dotyczącymi śmierci i zmartwychwstania chcieli
zadać kłam nauce Jezusa i ośmieszyć wobec ludu. Jezus ukazuje
nową perspektywę, kieruje rozmowę na Boga żyjących. „Jestem,
Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama” – usłyszał już Mojżesz przy
krzewie gorejącym. Bóg był, jest i będzie zawsze Bogiem, który
dawniej i dziś zwraca się do ludzi: „Ja jestem Stwórcą i pozostaję
Bogiem mojego stworzenia, władcą życia i śmierci”.

Jezus musiał jedynie saduceuszom, chcącym pochwycić Go w
mowie, przypomnieć ich własne Pisma, aby wykazać, że Bóg życia
pozwala nam śmiertelnym mieć udział w zmartwychwstaniu.

To nic, że udział w życiu wiecznym będzie może zupełnie inny,
niż to sobie wyobrażamy.



Sudan Południowy – Przemilczane cierpienie!
Kościół w  Polsce  przeżywa  dzisiaj  XI  Dzień Solidarności  z  Ko-

ściołem Prześladowanym. Organizujące go co roku papieskie stowa-
rzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie  zwraca uwagę na wybrany
kraj szczególnie doświadczany prześladowaniami chrześcijan. Rok
2019 poświęcony jest sytuacji w Sudanie Południowym.

Setki tysięcy ofiar, miliony uchodźców – kraj został spustoszony
przez wojnę domową, która wybuchła w 2013 r., kiedy to Sudan Południowy był do-
piero  dwa  lata  samodzielnym  państwem.  Konflikt  trwał aż do  zawieszenia  broni  w
2018r. Tak opisał tę sytuację o. Bonifacy Isenge z centralnie położonej diecezji Rum-
bek podczas wizyty w międzynarodowej siedzibie Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc
Kościołowi w Potrzebie.

Niemal 40% z ok. 13 mln mieszkańców Sudanu Południowego to chrześcijanie. W
jego diecezji mieszka ok. 180 tys. katolików. Wielu uważa kościół katolicki za jedyną
funkcjonującą instytucję w kraju.

„Po uzyskaniu niepodległości przez mój kraj pilnie szukałem księży i misjonarzy
do pracy na miejscu. Chciałem zrobić coś dobrego i byłem gotowy na tę nową misję” –
przypomniał o. Bonifacy. Niemal natychmiast po przybyciu na miejsce, duchowny zro-
zumiał, że jego parafianie pragną się kształcić. W niektórych przypadkach szkoły w
Sudanie Południowym znajdują się w dość dużej odległości od domów, często są też
przepełnione. Ogólnie w każdej klasie jest 60 uczniów, zdarza się, że jest ich nawet
100. Według oficjalnych statystyk ok. ¾ wszystkich mieszkańców Sudanu Południo-
wego w wieku powyżej 15 lat jest niepiśmiennych.

Oprócz opieki duszpasterskiej o. Bonifacy koncentruje swoją pracę na informowa-
niu rodziców o znaczeniu edukacji dla ich dzieci. Nie tylko, aby zrozumieli, że to daje
dzieciom lepsze perspektywy, ale także w celu wzmocnienia ich niezależności. Aż 17%
nieletnich dziewczyn wychodzi za mąż. Niestety nadal jest to powszechną praktyką –
zaznaczył zakonnik.

Mimo że Sudan Południowy jest trzecim najbiedniejszym krajem na świecie, po-
ziom cen jest stosunkowo wysoki. Wielu nie jest nawet w stanie pozwolić sobie na naj-
bardziej podstawową żywność, kraj zmaga się nie tylko z głodem, ale również wieloma
chorobami, takimi jak malaria – dodaje.

Jednak pomimo tak wielu przeciwności losu o. Bonifacy się nie poddaje:
„serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają i są z nami w modlitewnej
wspólnocie. Mam wielką nadzieję, że w przyszłości możliwe będzie stabilne życie w
Sudanie Południowym”.

Konflikt wewnętrzny w Sudanie Południowym, który zakończył się teoretycznie
12 września 2018 r. nie tylko pociągnął za sobą wiele ofiar, ale również odbił się na
psychice dzieci. Większość byłych bojowników ma obecnie od piętnastu do dziewięt-
nastu lat. Jedną trzecią tej grupy stanowią dziewczynki. Większość z nich nie zaciągnę-
ła się dobrowolnie, ale została uprowadzona w drodze do szkoły lub pracy i przymuso-
wo wcielona do grup paramilitarnych. Wiele dzieci przyznaje że brało bezpośredni
udział w walkach. U około 35% zdiagnozowano zespół stresu pourazowego. Poważną
chorobą bardzo często dotykającą dzieci-żołnierzy jest też depresja.

Od 2015 r. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przyznało
ponad 3,4 mln € pomocy Kościołowi w Sudanie Poł. na takie projekty, jak odbudowa
świątyń i obiektów duszpasterskich, formacja kapłanów i stypendia mszalne.



Porządek nabożeństw
10.11.2019 – 19.11.2019

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.

środa 13 listopada 2019 – Św. Pierwszych Męczenników Polski
06:45 ……………………………………………………………………………..

czwartek 14 listopada 2019 – Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
17:00 (szkolna) Za zm. Gerarda Mraczny w 40 rocznicę śmierci.

piątek 15 listopada 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Pawła Pietruszka, rodzeństwo, rodziców Annę i Antoniego, Helenę i

Henryka Kubina, Elżbietę i Joachima Szynol i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 16 listopada 2019 – R     O
12:00 O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny z okazji 50. rocznicy urodzin Ma-

riana Iskra z Grzegorzowic.
17:00 Za zm. Erykę i Gerarda Krybus, brata Antoniego, rodziców Agatę i Antoniego

Krybus, Pawła Sługa, 2 żony, Łucję i Antoniego Zimny, Marię i Bernarda Czer-
ny i za zm. z pokrewieństwa Zimny-Koberski i za dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 17 listopada 2019 – XXXIII Zwykła
08:00 Za zm. ks. Józefa Gacka w 2. rocznicę śmierci, zm. męża Karola Metzner, syna

Henryka, siostrę Różę Krzyżak, rodziców Emilię i Bonifacego Gacka, Bertę i
Maksymiliana Metzner i za zm. z pokrewieństwa.

10:30 (dwujęzyczna) Za zm. Teodora i Elżbietę Nosiadek, rodziców, rodzeństwo z
obu stron, córkę Irenę Lasak, Annę Rzega, Stanisława Kostoń i zm. z pokre-
wieństwa Mika-Harnasz.

16:00 Nabożeństwo ku czci św. Marcina.
poniedziałek 18 listopada 2019 – Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
17:00 (zbiorowa) W intencji rodzin, które przyjęły obraz Matki Bożej Trzykroć Prze-

dziwnej w minionym miesiącu.
wtorek 19 listopada 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Engelberta Tumulka. Msza św. ofiarowana od córek.



Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii a po Mszach św. zbiórka do puszek na
Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj obchodzimy 112. rocznicę poświęcenia naszego kościoła.
O godz. 10:30 suma w intencji jego fundatorów i budowniczych, a
o godz. 14:00 nabożeństwo dla dzieci I-Komunijnych z podzięko-
waniem rodzicom i dziadkom za przekazanie skarbu wiary.

Dzisiaj też z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ob-
chodzimy 11. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod ha-
słem: „Sudan Południowy. Przemilczane cierpienie”.

W  czwartek  po  Mszy  św.  szkolnej spotkanie formacyjne dla
uczniów VI kl. SP przygotowujących się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania.

W sobotę o godz. 20:00 listopadowe czuwanie dla młodzieży. Gościem bę-
dzie ks. Mateusz Buczma.

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.

Od wtorku będę przyjmował intencje na 2020 rok. Przez pierwszy tydzień –
do przyszłej soboty – wyłączni intencje jubileuszowe i rocznicowe. Intencje
można zamówić w kancelarii parafialnej we wtorek i piątek od godz. 15:00
do 16:30 i od godz. 17:45 do 20:00. W środę od godz. 17:00 do 20:00. W
czwartek i sobotę od godz. 15:00 do 16:30. Intencje można też zamawiać za
pośrednictwem strony internetowej parafii: www.parafia.lubowice.eu
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne podziękowania tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili nasz kościół. W przyszły piątek (15.11.2019,
godz. 17:45) Depta, Ignacy, Przybyła, Pieczarek, Cięcinka i Koneczny a w
piątek za dwa tygodnie (22.11.2019, o godz. 17:45) Cwik, Kłosek, Lelek, Ja-
nik, Parys i Parys.

Również w sobotę w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Szonowicach o godz. 14:00 spotkanie z psychologiem na temat stre-
su, organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich.

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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