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„Słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła!
Donieście, donieśmy na niego!

Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku:
Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy

i wywrzemy swą pomstę na nim!”

Jak mówi o. Raniero Cantalamessa, proroka można zabić
albo oswoić. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ prorocy są
często niewygodni. Stanowią wyrzut sumienia dla tych, którzy
postępują niesprawiedliwie. Jasno pokazują, że nie można iść
na kompromisy z własnym sumieniem za cenę utraty wiary,
czy przypodobania się innym. Nie wszystko jest na sprzedaż.

Spójrzmy na przykłady współczesnych proroków. Bóg stawia na naszej
drodze wielu takich ludzi, którzy własnym życiem wskazują jasny kierunek –
jak zwyciężać, jak rozwijać dobro, a unikać zła. I w ten sposób osiągnąć zba-
wienie. To ci, którzy na serio przyjęli Chrystusowe wezwanie: „Nie bójcie się
tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego,
który duszę i ciało może zatracić w piekle”.

Św.  Jan  Paweł II  naucza,  że  „w  naszych  czasach,  gdy  nie  potrzeba  już
świadectwa krwi, tym bardziej czytelne musi być świadectwo codziennego
życia”. Stąd „każdy chrześcijanin jest powołany, by zawsze i wszędzie tam,
gdzie go Opatrzność postawi, przyznawać się do Chrystusa przed ludźmi”.
Dlatego „Winniśmy wyznawać Boga przez gorliwe uczestnictwo w życiu
Kościoła; przez troskę o słabych i cierpiących, a także przez podejmowanie
odpowiedzialności za sprawy publiczne” (Gorzów Wlkp., 2.06.1997).

Pan Jezus stawia przed nami w dzisiejszej Ewangelii wolny wybór. Czy
przyznasz się do mnie przed ludźmi, czy zaświadczysz o mnie? Ja również
przyznam się do ciebie i zaświadczę o Tobie przed Ojcem.

Prośmy Ducha Świętego o pomoc w wypełnianiu Chrystusowej Ewange-
lii i dawaniu świadectwa wiary w naszym codziennym życiu.
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Sobota 27.06. Ligota/Łubowice
18:00 Kolacja dla Sąsiadów i znajomych

Niedziela 28.06
10:30 D  M  Ś
12:30 Obiad, Centrum Eichendorffa

15:00 Nieszpory
16.00 Kołocz i kawa pod zamkiem dla wszystkich chętnych

17:00 25 lat kapłaństwa w obrazach
18:00 Zakończenie świętowania

Poniedziałek
19:00 Grzegorzowice – Msza św.

Wtorek
19:00. Brzeźnica – Msza św.

Środa
19:00 Ligota – Msza św.

Czwartek
13:00 obiad dla Księży

19:00 Łubowice – Msza św.

Piątek
19:00 Spotkanie z młodzieżą



Porządek nabożeństw
21.06.2020 – 30.06.2020

niedziela 21 czerwca 2020 – XII Zwykła
08:00 Za zm. Eryka Harnasz w 1. rocznicę śmierci.
10:30 (dwujęzyczna) Za zmarłego Jana Kupka, braci Ryszarda i Józefa, sio-

stry Helenę, Dorotę i Lidię, dwóch szwagrów, szwagierkę Felicję, ro-
dziców Józefa i Martę Kupka, Henryka i Jadwigę Mraczny, syna Ge-
rarda, żonę Cecylię, dziadków i rodzeństwo z obu stron oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.

14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 22 czerwca 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Thomasa Walach w 30 dni po śmierci.

wtorek 23 czerwca 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Annę i Leonarda Habrom, Jadwigę i Bronisława

Kaczyński, pokrewieństwo Kaczyński-Habrom-Bombelek i dusze w
czyśćcu cierpiące.

środa 24 czerwca 2020 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA
07:00 W intencji rodziny Laus o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

czwartek 25 czerwca 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jana Sobocik w 1. rocznicę śmierci.

piątek 26 czerwca 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Ewę i Michała Bajerski, Stanisławę i Władysława

Słaby, dziadków z czterech stron, Kazimierza Bajerskiego, Rene
Marchut, Emilię Zaczyk, Ewę Słaby zm. z pokrewieństwa i dusze w
czyśćcu cierpiące.

sobota 27 czerwca 2020 – Dzień powszedni
18:00 (dwujęzyczna) Za zm. Leona Konieczny, Annę i Wilhelma Chrubasik,

zm. dziadków Konieczny-Wawrzik-Chrubasik-Sorich.
niedziela 28 czerwca 2020 – XIII Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Renatę i Alojzego Wyrobek, zm. Ryszarda Hałas i

pokrewieństwo Hałas-Wyrobek-Sochiera.
10:30 25. rocznica święceń kapłańskich O. Romualda Kszuka.
15:00 Nabożeństwo popołudniowe.

poniedziałek 29 czerwca 2020 – ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
18:00 Za zm. Władysława Budnik od rodziny Jareckich z Kołaczyc.

wtorek 30 czerwca 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jadwigę Marek męża Jana zm. synów, synowe, dziadków Ko-

cur, Marek, zm. z pokrewieństwa Marek-Depta i dusze w cz. cierp.



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii. W
przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny
w Opolu. Serdeczne „Bóg zapłać!”
Składam serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim, którzy brali gorliwy udział w
procesjach Oktawy Bożego Ciała.
Dziś o godz. 14:00 zapraszam na nieszpory niedzielne.

Ks. Biskup nakazuje zorganizowanie przed wakacjami co najmniej 2
spotkań formacyjnych z młodzieżą przygotowującą się do bierzmo-
wania  z  kl.  VIII  SP  i  I  ponadpodstawowej.  Spotkania  odbędą się w
przyszły czwartek o godz. 19:00 i we wtorek 30.06 o godz. 19:00.

Uroczystość bierzmowania odbędzie się we wtorek, 22 września o godz.
16:00 w kościele św. Mikołaja w Raciborzu.
W przyszłą niedzielę i przez cały przyszły tydzień w naszej parafii wielka
uroczystość: O. Romuald Kszuk obchodzi srebrny jubileusz święceń ka-
płańskich. Zapraszam do licznego uczestnictwa i modlitwy w intencji O. Ro-
mualda. Program uroczystości na drugiej stronie gazetki.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Tomasz Tumulka z naszej parafii,
· Małgorzata Twaróg z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w

Rudniku.
(zapowiedź druga)

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz czwartku)
przez pół godziny po Mszy św.

Trwa nabór do Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu.
Należy wejść na stronę szkoły i w zakładce rekrutacja, wypełnić odpo-
wiedni dokument i przesłać go na email szkoły. Szczegóły na stronie

szkoły: www.dloraciborz.pl lub w szkole od poniedziałku do piątku od godz. 9.00
do 15.00. (tel.: 32 400 50 00 lub 604 951 919).

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek (26.06.2020, godz. 18:45) Wardenga A., Marek E., Jegliczka D., Filip
S., Czogała A. i Habrom S., a w piątek za dwa tygodnie (03.07.2020, godz.
18:45) Czogała P.,  Czogała  W.,  Marcinkowska  K.,  Czogała  G.,  Hałas  K.  i
Kowalczuk S.

W sobotę 20.06 w godz. 10.00-14.00 w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego
"Resurrexit" w Opolu odbędzie się dzień skupienia dla narzeczonych. Zamiar
udziału w spotkaniu można zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie
Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu – pip.opole.pl, w zakładce Rodzina.

Informacje duszpasterskie
21.06.2020 – 28.06.2020

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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