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P  
„Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś
mnie i przemogłeś. (…) I powiedziałem sobie: Nie będę Go już
wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje
serce jakby ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go
stłumić, lecz nie potrafiłem”.

Chcemy spojrzeć dziś na próbę wiary na przykładzie proroka Jeremiasza,
człowieka niezwykłej inteligencji i wrażliwości. Przeżywał chwile rozpaczy,
zwątpienia, czuł się opuszczony przez Boga, od którego spodziewał się skutecznej
pomocy. Bóg swoim autorytetem nakłonił Jeremiasza do podjęcia się misji pro-
rockiej. Prorok otwarł swą duszę przed Bogiem i przedstawił Mu liczne trudności
związane ze swą prorocką posługą. Bezpośrednim powodem Jego przygnębienia i
pretensji do Boga była postawa słuchaczy, którzy okazywali dezaprobatę, a także
pogardę wobec Jego przepowiadania. Jego nawoływania do wierności Bogu nie
odnosiły skutku.

Ileż to prób przeżywamy w naszym życiu duchowym, nieraz wydaje się, że
Bóg doświadcza nas ponad siły. Czy jednak tak rzeczywiście się dzieje? Wiara
wymaga nie tylko wiedzy, ale i prób, by mogła zostać oczyszczona z tego, co nie-
doskonałe, słabe. Wiara jest drogą, na której spotykamy nie tylko wiele dobra,
możliwości rozwoju, ale też wiele zła, ludzkiej krzywdy i bezradności. Żeby zro-
zumieć nasze doświadczenia, dramaty, krytyczne sytuacje czy okresy życia warto
sięgać po Pismo Święte – Księgę słowa samego Boga.

Ważnym krokiem jest uświadomienie sobie przez człowieka, który przeżywa
problem z wiarą, że wiara jest decyzją. A więc nie zależy od tego, co przeżywam
w dłuższym lub krótszym czasie, tylko od tego, do czego jestem przekonany. Ta
decyzja opiera się na poznaniu Boga i na świadectwie innych ludzi.

Jeremiasz, który w swoim życiu przeszedł wiele kryzysów, ostatecznie uzna-
je, że miłość Boża jest jak ogień, którego nie da się stłumić, a Bóg jest rzeczywi-
sty. Nie jest etykietką nalepianą na nasze własne życzenia i opinie. I pokazuje
każdemu z nas, że kryzys jest miejscem rozwoju wiary – na gruzach można zbu-
dować coś lepszego, piękniejszego i nauczyć się większego zaufania do Boga



Dekret Biskupa Opolskiego
obowiązujący od 29 sierpnia 2020 r.

1. Dyspensuję od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy
świętej osoby  w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji oraz tych, którzy
odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem.

2. Podtrzymuję zniesienie ograniczenia liczby uczestników kultu religijnego wewnątrz kościo-
łów i kaplic oraz uczestników pogrzebów, z zastrzeżeniem, że w procesji na cmentarz oraz w
obrzędach na nim może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób.

3. Zezwalam na organizowanie procesji w grupach nie przekraczających 150 osób.
4. Bezwzględnie zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego

częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą podczas trwania obrzędów liturgicznych. Do-
tyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie celebransi oraz ci, któ-
rym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.

5. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak
i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie
udzielać Komunii świętej do ust i na rękę, np. jeden kapłan bądź szafarz nadzwyczajny udziela
Komunii do ust a drugi na rękę. Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem
Komunii świętej porządku jej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, którzy mają roz-
dzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej wiernym.

6. Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dy-
stansowania się, stojąc jeden od drugiego w odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

7. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyj-
mują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii, chyba że dystans między nimi jest
większy niż 1,5 m.

8. Podtrzymuję zakaz napełniania kropielnic wodą święconą.
9. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie pande-

mii” oraz do częstego śpiewu suplikacji.
10. Przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakoń-

czeniu.
11. Roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy pozostawiam kwestię organizowania rekolekcji, misji i

wyjazdów, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, określonego przez prawo państwowe.
12. W przypadku spotkań organizowanych dla dzieci i młodzieży należy zachować zasady obowią-

zujące w szkołach na danym terenie.
13. Przywracam zwyczajową posługę duszpasterską wobec chorych, którą nadal pełnić mogą je-

dynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezyn-
fekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zara-
żonych SARS-CoV-2  oraz  chorych  na  COVID-19, to jest ona sprawowana
w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby.

14. Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do Kurii, natychmiast po wyda-
niu decyzji przez kompetentne władze państwowe.

15. W przypadku włączenia danej parafii bądź jej części do strefy żółtej albo czerwonej należy za-
chować ograniczenia przewidziane przez „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” (Dz.U. 2020, poz. 1425). W przypadku za-
istnienia takiej sytuacji proboszczów proszę o kontakt z Kurią.

16. Kuria Diecezjalna w Opolu wraca do regularnych godzin urzędowania. […]
17. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów ni-

niejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, do którego należy autentyczna
interpretacja wydawanego przez niego prawa, a także do tych, którym w tej szczególnej sytuacji
ją powierzył, tj. do wikariuszy generalnych, wikariusza biskupiego ds. Kultu Bożego i Dyscy-
pliny Sakramentów, kanclerza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych dro-
gą służbowego maila.

18. Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania. […]



Porządek nabożeństw
30.08.2020 – 08.09.2020

niedziela 30 sierpnia 2020 – XXII Zwykła
08:00 Za zm. Jerzego Koska i Gabrielę Kozdój w 7. rocznicę śmierci, zm. męża, i zm.

z pokrewieństwa.
10:30 Za zm. rodziców Jana i Genowefę Nowak, Gertrudę i Jana Sobocik, dwóch sy-

nów, dwie synowe, zm. z pokrewieństwa, Marię i Maksymiliana Kołodziejczyk,
syna Maksymiliana, córki Adelajdę i Różę, synową Urszulę, dwóch zięciów i
zm. z pokrewieństwa z 4 stron.

poniedziałek 31 sierpnia 2020 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) O Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie w pewnej intencji.
wtorek 1 września 2020 – Bł. Bronisławy, dziewicy
08:30 W intencji Uczniów, Nauczycieli i Pracowników naszych szkół o błogosławień-

stwo Boże i światło Ducha Świętego na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
18:00 Za zm. Władysława Wańczura, rodziców, rodzeństwo, Ludwika i Anastazję

Winkler, dzieci, synowe i zięciów, Lucynę i Józefa Karpińskiego, dwóch synów,
dwie synowe i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 2 września 2020 – Dzień powszedni
13:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Bertholda Tumulka z okazji 85 urodzin.
czwartek 3 września 2020 – Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
17:00 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
18:00 Za zm. Jerzego Kołodziej, Barbarę i Leona Zyszka, Huberta Parys, zm. z rodzin

Mika-Parys-Kołodziej-Zyszka, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyść-
cu cierpiące.

piątek 4 września 2020 – Dzień powszedni
06:45 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18:00 Za zm. Jana Grabacz, Paulinę i Józefa Konieczny, synowe Elżbietę i Jadwigę,

synów Wilhelma i Franciszka, Agnieszkę Konieczny, dwóch mężów, Gertrudę
Grabacz, syna Alojzego, Wiktorię Konieczny, Małgorzatę Wyrtki i dusze w
czyśćcu cierpiące.

sobota 5 września 2020 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Matki Bożej, zwłaszcza Róż Różańcowych.
18:00 Za zmarłego Jerzego Pańczyk w 1 rocznicę śmierci.
niedziela 6 września 2020 – XXIII Zwykła – ODPUST PARAFIALNY
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. męża Stanisława Lachowicz, rodziców, rodzeństwo, Joan-

nę i Franciszka Krybus, rodziców z dwóch stron, rodzeństwo, synową Renatę i
zm. z pokrewieństwa Krybus-Lachowicz-Wochnik.

10:30 Suma odpustowa w intencji Parafian.
poniedziałek 7 września 2020 – Dzień powszedni
06:45 (recytowana) Za zm. Thomasa Walach.

18:00 W intencji zm. Parafian w dniu odpustu.
wtorek 8 września 2020 – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny



Informacje duszpasterskie
30.08.2020 – 06.09.2020

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

Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta powinowa-
ta z okazji odpustu (do dyspozycji proboszcza). Serdeczne „Bóg zapłać!”
Spowiedź dla uczniów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w po-
niedziałek, 31.08:
16:00 – kl. V, 16:30 – kl. VI, 17:00 – kl. VII, 17:30 – kl. VIII, 18:00 – kl. I
szkół ponadpodstawowych, 18:30 – 19:00 starsza młodzież ucząca się.
Ze względu na panującą sytuację epidemiczną proszę rodziców, aby dopilno-
wali, by dzieci przybyły na wyznaczoną godzinę i były wyposażone w ma-
seczki lub chusty do zakrycia ust i nosa, które są zobowiązani nosić przez ca-
ły czas przebywania w kościele.

We wtorek o godz. 08:30 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w
intencji Uczniów, Nauczycieli i Pracowników naszych szkół.

W tym roku dojazd na Mszę św. uczniów szkoły w Grzegorzowicach indywi-
dualny. Po Mszy św. z Łubowic o godz. 09:35 wyjeżdża autobus szkolny.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

W piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał naszych chorych Parafian.
Zapisy jak zwykle w zakrystii albo kancelarii parafialnej.

W przyszłą niedzielę obchodzimy odpust parafialny. Uroczysta suma odpu-
stowa pod przewodnictwem O. Romualda Kszuka odbędzie się o godz.
10:30. We wtorek, w dniu odpustu (08.09), o godz. 18:00 Msza św. w intencji
zmarłych Parafian. Za dwa tygodnie (13.09) – dożynki parafialne.
Duszpasterstwo Młodzieży oraz parafie dekanatu zapraszają na XXIX Festi-
wal Spotkałem Pana. W tym roku odbędzie się w dniach 5-6 września w ko-
ściele NSPJ w Raciborzu. Zapraszamy do uczestnictwa w koncertach, które
będą miały charakter głównie modlitewny. Szczegóły na plakacie w gablotce.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny
po Mszy św.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Jurjen Vuleprhorst zamieszkały w Holandii;
· Małgorzata Vulperhorst-Tumulka z naszej parafii (zamieszkała w

Holandii). (zapowiedź pierwsza)

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek, (04.09.2020, godz. 18:45) Rokicka E., Zuber L., Depta R., Depta K.,
Macheta M. i Mrowiec G., a w piątek za dwa tygodnie (11.09.2020, godz.
18:45) Piwowar K.,  Wiertelorz  A.,  Mrozek  M.,  Antczak  M.,  Karasek  K.  i
Knap I.
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