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P  K

„Pasja” – przypomnijmy sobie gwałtowne dys-
kusje, zacięte polemiki, słowa oburzenia i pochwa-
ły, jakie poprzedzały wyświetlanie filmu pod tym
tytułem i jakie jeszcze długo trwały później. Za-
pewne jeszcze długo czytaniu Ewangelii o męce Je-
zusa będą towarzyszyły krwawe sceny z filmu o
cierpieniu i śmierci Jezusa. Także dzisiejszej Ewan-
gelii czytanej na zakończenie roku kościelnego.

Ale dzisiejsze czytanie może być dla nas też ważną wskazówką,
co dla ewangelisty Łukasza było faktycznie ważne w męce i śmierci
Jezusa. Nie chodziło mu przecież o realistyczne, krwawe przedsta-
wienie boleści konania Jezusa, lecz o odpowiedź na pytanie, kim był
naprawdę Jezus. Dla ewangelisty Łukasza również na krzyżu Jezus
pozostał Synem Bożym. Patrząc na Niego doczesnymi oczyma, umie-
ra straszną śmiercią, obdarty z wszystkiego. Każdy, nawet najpospo-
litszy przestępca, może Mu bezkarnie ubliżać. Dla wierzącego Łuka-
sza pozostaje człowiekiem pełnym godności, której nie może pozba-
wić nawet szczegółowe ukazanie Jego męki i poniżenia. Ponieważ
ta „pasja Chrystusa” została napisana z perspektywy wiary wielka-
nocnej, pokazuje Jezusa jako Tego, który ma władzę, który nie pod-
daje się losowi, jaki zgotowali Mu wrogowie, ale wszystko przyjmuje
świadomie jako poddanie się woli wszechmogącego Ojca.

Dlatego możemy dzisiaj oddawać Jezusowi hołd jako Królowi.
Nie jest bohaterem filmowym, żadną gwiazdą kina, żadnym księciem
z bajki, żadnym królem bulwarowej prasy. Jest prawdziwym Królem,
który cierpi za ludzi i z ludźmi, który ich kocha, który jest z nimi. Jest
prawdziwym Królem, który ostatecznie obdarza życiem wiecznym –
w raju.



 

„Biedna starości, wszyscy cię żądamy, a kiedy przyj-
dziesz, znowu narzekamy” – powiada stare przysłowie. A
pierwszymi jej zwiastunami są zmarszczki. Kto jednak nie
ma żadnej zmarszczki, niczego nie przeżył. Małe radości,
zmartwienia, wielkie troski, trudy codziennego dnia i cierpie-
nia kształtują twarze przez wiele lat, i to od najwcześniej-
szych. Piękne twarze, rzeźbione przez zmarszczki i bruzdy, są godne uwiecz-
nienia. Pewien instytut badawczy zalecał: Put them in a picture – Sfotografuj-
cie je. Wkrótce przecież ta największa grupa ludnościowa osób w podeszłym
wieku wyciśnie znacznie głębsze ślady w krajobrazie życia społecznego i go-
spodarczego, a więc i reklamowego.

A jak sami odnosimy się do starości? Trafnie ujęła to aktorka Heidi Ka-
bel: „Często musiałam grać stare kobiety. Pierwszy raz, gdy nie miałam jesz-
cze czterdziestu lat. Wchodziłam na scenę pochylona, mocno utykając. Na-
wet gdy miałam już prawie pięćdziesiąt lat, nadal w ten sposób grałam stare
kobiety. Gdy miałam sześćdziesiąt, doznałam olśnienia i powiedziałam sobie:
Stop, przecież sama już jestem stara – i jakoś funkcjonuję normalnie. A zatem
jak sama chodzę i  mówię na co dzień,  tak będę też grała stare kobiety. I tak
też zrobiłam”.

Zadekretowana i społecznie akceptowana niefunkcjonalność ludzi starych
jest dla nich ciężkim brzemieniem. W fachowej literaturze zwraca się uwagę
na bezlitosną pustkę, którą czuje człowiek, gdy uwalnia się od napięcia prze-
żywanego w czasie wykonywania zawodu. Tym większą, że i w świadomości
społecznej stary człowiek uchodzi za „ugór” – „nieużytek”.

W sposób nieunikniony jednak starzy ludzie w coraz większym stopniu
wyciskają swoje znamię na wielu krajobrazach życia społecznego. Proces
ten, który Kofi A. Annan nazywa cichą rewolucją, która nasila się i nabiera
tempa. W Chinach do 2027 roku podwoi się liczba ludzi starych. Przyrost lu-
dzi starych w większym stopniu dotyka jednak kraje rozwinięte, ponieważ lu-
dzie starzeją się w nich szybciej. Równocześnie dramatycznie zmienia się
struktura rodzin: urbanizacja i emancypacja kobiet prowadzą do wyludnienia
całych połaci kraju, co najmniej jeśli chodzi o ludzi młodych i ich rodziny.
Ludzie starzy, przeważnie kobiety, pozostają – same, zubożone, bez młod-
szych partnerów do rozmowy, bez opieki i opieki zdrowotnej.

Krajobrazy życia społecznego będą w coraz większym stopniu określane
przez ludzi starych, i to niezależnie, czy będą obecni w mediach i na słupach
ogłoszeniowych. Potrzebują i będą potrzebowali przestrzeni, żeby móc sta-
rzeć się z godnością. A będą mogli starzeć się z godnością, jeśli do końca
swych dni będą czuli się jak ludzie. Będą zaś czuli się jak ludzie, gdy przez
całe życie będą traktowani jak ludzie...



Porządek nabożeństw
24.11.2019 – 02.12.2019

niedziela 24 listopada 2019 – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Elżbietę Reichel, męża Józefa, zm. syna Wili-

balda, rodziców, rodzeństwo, zm. Zofię Niedballa, męża Wiktora, cór-
kę Ritę, synów Sinolda, Herberta, synową Reginę, wnuków Ryszarda i
Urszulę, rodziców, zm. z pokrewieństwa Reichel, Niedballa, zm. ka-
płanów i siostry zakonne.

10:30 W intencji Wojciecha Łukasza Szweda, przyjmującego Chrzest oraz
rocznych dzieci: Leny Marii Walach i Emilii Magdaleny Wardenga,
ich rodziców i chrzestnych o Boże błog. i opiekę Aniołów Stróżów.

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,

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

środa 27 listopada 2019 – Dzień powszedni
06:45 (recytowana) Za zm. ks. Jerzego Jarczak
czwartek 28 listopada 2019 – Dzień powszedni
17:00 (szkolna) Za zm. Annę i Joachima Kuśka, Józefa i Franciszkę Kuśka,

Jana  i  Jadwigę Kuśka,  Piotra  i  Ernestynę Wolnik  oraz  za  dusze  w
czyśćcu cierpiące.

piątek 29 listopada 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Genowefę i Karola Bulenda, syna Antoniego, Wilhelminę i

Antoniego Jurecki i zm. z rodz. Bulenda-Komor-Jurecki-Cienskowski.
sobota 30 listopada 2019 – Ś . A , A
17:00 Za zmarłą Gertrudę Mikołajek w 30 dni po śmierci.
niedziela 1 grudnia 2019 – I Adwentu
08:00 Za zm. Eugeniusza Szczuka, rodziców Helenę i Franciszka, dziadków

Albertynę i Emanuela Krettek, syna Jerzego, żonę Hildegardę, córkę
Marię Przybyla, pokrewieństwo Szczuka-Krettek i zm. kapłanów.

10:30 (dwujęzyczna) W intencji Parafian o dobre przeżycie Adwentu.

poniedziałek 2 grudnia 2019 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Łucję Gans w 30 dni po śmierci.

14:00 Nabożeństwo z błogosławieństwem wieńców, świec i lamp adwento-
wych.



Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii a po Mszach św. zbiórka do puszek na re-
mont katedry opolskiej. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Du-
chowne i diecezjalne instytucje. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego. W przyszłą nie-
dzielę Adwentem rozpoczynamy nowy rok kościelny, który bę-
dzie przebiegał pod hasłem „Wielka Tajemnica Wiary” zapra-
szając nas do ponownego odkrycia Eucharystii, jako Sakramen-
tu dającego życie.

Dzisiaj na godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwo do Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata, w czasie którego odnowimy Jubileuszowy Akt Przyję-
cia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
W środę (27.11) o godz. 19:00 w salce katechetycznej spotkanie organiza-
cyjne rodziców i dzieci pierwszokomunijnych.

W czwartek po Mszy św. szkolnej spotkanie formacyjne dla uczniów
VIII kl. SP i I kl szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do
przyjęcia sakramentu bierzmowania.

W przyszłą niedzielę od godz. 09:00 w klasztorze Annuntiata rekolekcje dla
rolniczek przed Adwentem, a 15.12 dla rolników. Szczegóły na plakacie.
Również w przyszłą niedzielę Stowarzyszenie Parafialne „Błękitne Anioły”
zaprasza do Centrum Eichendorffa na godz. 15:00 na Dzień Seniora połączo-
ny z otwarciem placu zabaw i siłowni. Będą atrakcje dla starszych i młod-
szych, spotkanie ze św. Mikołajem i poczęstunek. Szczegóły na plakacie w
gablotce. Do środy można się jeszcze zapisać na kartkach z tyłu kościoła.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” organizatorom
obchodów dnia św. Marcina w ubiegłą niedzielę. Przedszkolakom i Uczniom
szkół oraz ich opiekunkom za przygotowanie występów o św. Marcinie, Panu
Serzisko i Rafałowi za przygotowanie scenki, Paniom z Mniejszości i cukier-
ni Handzik w Olbrachcicach za rogaliki oraz wszystkim uczestnikom.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili nasz kościół. W przyszły piątek (29.11.2019,
godz. 17:45) Jaskoła, Kupka, Pawlak, Stochla, Dańko i Kocur, a w piątek za
dwa tygodnie (05.12.2019, godz. 17:45) Wowrek, Kiszka, Wowrek, Mracz-
ny, Jaskóła i Bajerska.

Kancelaria parafialne będzie czynna w dni powszednie (oprócz
czwartku) przez pół godziny po Mszy św. Można nadal zamawiać in-
tencje na 2020 rok.

Informacje duszpasterskie
24.11.2019 – 01.12.2019

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


