
Nr 37(447)
17.11.2019
24.11.2019

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Eichendorffa 22, 47-411 Łubowice

tel.: +48 (32) 410 67 90
Konto: 94 1050 1344 1000 0090 3132 5609
e-mail: parafia@lubowice.pl, www.parafia.lubowice.eu

Ś
Zaskakującą zmianę w scenerii dzisiejszej Ewan-

gelii wprowadza zdanie: „Będzie to dla was sposob-
ność do składania świadectwa”. Gdybyśmy trochę
mniej pobożnie słuchali tekstu biblijnego, być może
wolno by nam było oczekiwać w tym miejscu raczej
rady: „ Gdy tak się dziać zacznie, wtedy zatroszczcie
się o wasze życie!” Ostatecznie, zapowiada się nastanie pustoszą-
cych wojen i zarazy, gwałtownych trzęsień ziemi i wielkiego głodu,
prześladowań. Wszystkie znaki wskazują, że zbliżają się czasy
chaosu i zagłady, a ktoś daje wyraz trosce o składaniu świadectwa?!
„Świadectwo o kim albo o czym i po co?” – chciałoby się zapytać.

Chociaż w dzisiejszej Ewangelii zapowiada się przerażające rze-
czy, to jednak nie chodzi o żaden opis końca świata. W tekście tym
nie przemawia prorok wieszczący z lubością nieszczęścia i zagładę
grzesznej ludzkości. Jest to raczej głos proroka, który w nieupięk-
szony sposób mówi o doświadczeniach nieludzkiego okrucieństwa i
dotkliwej nędzy, o wielkim cierpieniu i wszystko rujnującej zawiści.

Również my żyjemy w czasach, w których „zdarzają się straszne
rzeczy”. I dlatego, że tak właśnie jest, potrzebni są ludzie, którzy
składają świadectwo, że to nie jest koniec, potrzebni są ludzie, któ-
rzy wypowiadają inne słowa niż słowa nienawiści i wrogości i znają
inną mądrość niż mądrość burzenia wszystkiego. Tacy świadkowie
byli w najmroczniejszej i „najbardziej bezbożnej godzinie” historii
świata. Pomyślmy chociażby o Edycie Stein czy Maksymilianie
Marii Kolbe. Tacy świadkowie są potrzebni także dzisiaj. Ludzie,
którzy składają świadectwo o człowieczeństwie, pojednaniu i miło-
ści w świecie, mimo że jest on tak nieludzki, poróżniony i pełen
nienawiści.



III Światowy Dzień Ubogich
Światowy Dzień Ubogich to w Kościele katolickim

święto obchodzone w XXXIII Niedzielę Zwykłą, wypada-
jące pomiędzy 13 a 19 listopada. Zostało ustanowione w
listopadzie 2016 roku przez papieża Franciszka w Liście
Apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakoń-
czenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosier-
dzia.

Po raz pierwszy obchodzono ten dzień 19 listopada 2017 roku, pod ha-
słem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. W swoim posłaniu na ten dzień,
Papież Franciszek podkreślał m.in. że „Ojcze nasz” to modlitwa ubogich. Or-
ganizowano w tym dniu uroczyste msze święte i liczne akcje pomocy (np.
bezpłatne posiłki lub pomoc medyczną) dla osób bezdomnych itp., zarówno
w Watykanie, jak i w innych krajach.

Dzisiaj po raz trzeci obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. Myślą prze-
wodnią tegorocznej edycji są słowa Psalmu 9 „Ufność nieszczęśliwych nigdy
ich nie zawiedzie”. Słowa te odnoszą się tak naprawdę do miłości Boga do
ubogich. Ojciec Święty Franciszek w przesłaniu na Światowy Dzień Ubogich
napisał: „Opis działania Boga na rzecz ubogich to powtarzający się temat Pi-
sma Świętego. On jest tym, który słucha, interweniuje, broni, wykupuje, zba-
wia… Zatem biedak nie napotka nigdy Boga obojętnego albo milczącego
wobec jego modlitwy”. Dziś Bóg działa poprzez konkretnego człowieka, któ-
remu najpierw daje w sumieniu poznać swoją wolę, aby każdy kto w Niego
wierzy i kocha Go, pomagał ludziom najbardziej potrzebującym, w myśl
słów zapisanych w Ewangelii: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Biskup Opolski i Prezydent Miasta Opola zapraszają w tym dniu na godz.
12:00 na Eucharystię do katedry, a później na godz. 13:30 na wspólne święto-
wanie na Rynku. Spotkaniu towarzyszyć będzie zbiórka nowych śpiworów i
kurtek zimowych dla najbardziej potrzebujących.

Wsparcie osób bezdomnych i skrajnie ubogich w diecezji opolskiej ani-
mowane jest na co dzień przez Jałmużnika Biskupiego i przejawia się m.in.
organizowaniem cotygodniowego sobotniego posiłku dla osób bezdomnych,
tzw. „Śniadania z nadzieją” oraz rozpoznawaniem i zaradzaniem indywidual-
nym potrzebom spotykanych wtedy i na co dzień na ulicach miasta ubogich.
Ta codzienna działalność dokonuje się bez rozgłosu i z poszanowaniem deli-
katnej natury trosk ludzi ubogich i ich prywatności, ale generuje też bardzo
konkretne koszty. Dzieło to można wspierać – jednorazowo, chociażby przy
okazji Światowego Dnia Ubogich, albo cyklicznie. Materialne wsparcie moż-
na przekazać na specjalne konto diecezjalne „na potrzeby ubogich” 86 1240
5178 1111 0010 8711 8310. Z Jałmużnikiem Biskupim można skontaktować
się pod numerem 516 574 339 lub mailowo: jalmuznik@diecezja.opole.pl.



Porządek nabożeństw
17.11.2019 – 26.11.2019

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 pokrewień-
stwa Mika-Harnasz.

16:00 Nabożeństwo ku czci św. Marcina.
poniedziałek 18 listopada 2019 – Św. 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.
środa 20 listopada 2019 – Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
06:45 (recytowana) W intencji Parafian.
czwartek 21 listopada 2019 – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
17:00 (szkolna) Za zm. Jana Mika, rodziców, rodzeństwo, Jadwigę i Mikołaja Nowak,

rodziców z 2 stron, rodzeństwo, Alfreda Rybka, Henryka Panek, zm. kapłanów,
siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 22 listopada 2019 – Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
17:00 Za zm. Jana i Elżbietę Kryworuka, Franciszka Matusz, pokrewieństwo z 4 storn

i za zm. kapłanów.
sobota 23 listopada 2019 – Dzień powszedni
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Huberta i Kariny Kiszka z okazji 25 rocznicy
ślubu.

15:00 Rocznica śmierci Josepha von Eichendorffa.
niedziela 24 listopada 2019 – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Elżbietę Reichel, męża Józefa, zm. syna Wilibalda, rodzi-

ców, rodzeństwo, zm. Zofię Niedballa, męża Wiktora, córkę Ritę, synów Sinol-
da, Herberta, synową Reginę, wnuków Ryszarda i Urszulę, rodziców, zm. z po-
krewieństwa Reichel-Niedballa, zm. kapłanów i siostry zakonne.

10:30 W intencji rocznych dzieci: Leny Marii Walach i Emilii Magdaleny Wardenga,
ich rodziców i chrzestnych o Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stró-
żów.

14:00 Nabożeństwo do Chrystusa Króla.
poniedziałek 25 listopada 2019 – Dzień powszedni
06:45 (recytowana) W intencji Parafian.
wtorek 26 listopada 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Hildegardę Wallach, rodziców Gertrudę i Józefa, O. Mikołaja, Agniesz-

kę i Pawła Ploch, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. W przyszłą nie-
dzielę po Mszach św. zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej. W
ubiegłą niedzielę na Pomoc Kościołowi w Potrzebie zebraliśmy do puszek
895,50 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj o godz. 16:00 nabożeństwo ku czci św. Marcina, na
którym swoje talenty zaprezentują przedszkolaki i uczniowie z
naszych szkół. Błękitne Anioły z Caritasu zapraszają natomiast
do salki na świętomarcińskie rogale. Zachęcam wszystkie dzieci
do przyniesienia ze sobą lampionów.

Dzisiaj też obchodzimy III Światowy Dzień Ubogich pod hasłem „Ufność
nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie”. Więcej informacji o historii tego
święta i inicjatywach z nim związanych na drugiej stronie gazetki.
W poniedziałek o godz. 17:00 Msza św. zbiorowa w intencji rodzin, które w
ubiegłym miesiącu zostały odwiedzone przez Matkę Bożą Pielgrzymującą.
Rodziny u których w poniedziałek gości kapliczka Matki Bożej proszę o
przyniesienie jej ze sobą do kościoła i ustawienie przy ołtarzu. Zachęcam
również do pamięci o kapitale łask, do którego możemy ciągle dokładać na-
sze sprawy i ofiary. Stągiew jest ustawiona w kaplicy Matki Bożej.

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

W sobotę o godz. 15:00 obchodzimy 162 rocznicę śmierci naszego poety Jo-
sepha von Eichendorffa. Po Mszy św. organizatorzy zapraszają do Centrum
Eichendorffa na wykład i koncert.
Przypominam o zapisach na Dzień Seniora w niedzielę 1 grudnia Połączony
z otwarciem placu zabaw i siłowni. Kartki z listą do wpisania chętnych są
wyłożone na stolikach z tyłu kościoła. Szczegóły na plakacie w gablotce.

Od wtorku będę przyjmował intencje na 2020 rok. Można je zama-
wiać 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 od godz. 15:00 do 16:30. Intencje można też zamawiać za po-
średnictwem 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 (22.11.2019, o
godz. 17:45) Cwik, Kłosek, Lelek, Janik, Parys i Parys, a w piątek za dwa ty-
godnie (29.11.2019, godz. 17:45) Jaskoła, Kupka, Pawlak, Stochla, Dańko i
Kocur.

Informacje duszpasterskie
17.11.2019 – 24.11.2019

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


