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„S   P ,   ”

Cóż, kiedy przyzwyczajenie zamyka serce, oczy, uszy na głos wołającego
Pana. Przyzwyczaiłem się do dobra, więc tak trudno usłyszeć z moich ust sło-
wo: dziękuję. To normalne że żyję, że jestem zdrowy, że mam pracę, że jest
chleb na stole... Nie dziękuję Bogu i nie dziękuję ludziom. Czuję się samo-
wystarczalny i niezależny! Czasem tylko czuję dziwny niepokój wewnętrzny,
gdy nagle obok mnie ktoś zachoruje, ktoś umiera, traci pracę...

Przyzwyczaiłem się i do zła. Więc zło nie robi na mnie wrażenia, wulgar-
ność nie drażni moich uszu, wiele zła znajduje w moich chrześcijańskich roz-
mowach nawet usprawiedliwienie. Mam różne kodeksy zasad i norm moral-
nych w zależności od partnera rozmowy. Innym językiem mówimy. Kradzież
jest tylko „zorganizowaniem”, rozwód – „rozwiązaniem problemu i prawem
do osobistego szczęścia”; oszukiwanie – „życiową zaradnością”; uczciwość –
„życiową słabością”; cudzołóstwo – „miłością”; praca już nie jest pracą... I
winnych zła też nie ma...

Czasem narzekam: ileż na tym dorodnym łanie Bożym kąkolu! Siebie
usprawiedliwiam: czy dam radę coś zmienić, naprawić, gdy tyle serc nieprze-
makalnych na łaskę?

„Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery
oczy...”. Więc trzeba budzić sumienia!... Czy jednak ja, grzeszny i słaby, mo-
gę upominać? Tak! Mogę i muszę w imię chrześcijańskiej odpowiedzialności
za zbawienie bliźniego! Zawsze jednak pamiętając słowa Apostoła: „Bracia,
nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością”! Trzeba czynić
prawdę w miłości! Upomnieć dla dobra bliźniego, ku zbudowaniu, ku umoc-
nieniu, uratowaniu, dla zbawienia.

Czasem będzie to trudne słowo prawdy, bolesne ukazanie błędu, ogromu
zła. Tylko czy wtedy brat usłucha?... Tak, masz rację, ja też już słyszałem:
Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy! Zajmij się sobą! Ja poniosę konse-
kwencje! Nie! Z tym ostatnim się nie zgadzam! Wszyscy poniesiemy konse-
kwencje każdej decyzji! Bo jako chrześcijanie jesteśmy jak naczynia połą-
czone: albo wzrastamy wspólnie ku świętości, albo wzajemnie ściągamy sie-
bie w dół.



BUDUJMY WIĘZI!
List pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce

13-19.09.2020
(fragment)

Wychowanie do dojrzałego korzystania z mediów elektronicznych
Papież Franciszek przypomina, że „w Nowym Testamencie mowa jest o Ko-

ściele zbierającym się w domu. Przestrzeń życiowa rodziny może być przekształ-
cona w Kościół domowy, w miejsce sprawowania Eucharystii, obecności Chry-
stusa siedzącego przy jednym stole” (Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laeti-
tia 15).

Nic nie zastąpi udziału we Mszy św. wraz z braćmi i siostrami zgromadzony-
mi razem w kościele. W sytuacji, gdy z przyczyn od nas niezależnych było to nie-
możliwe, mieliśmy okazję doświadczyć, na ile nasze domy są rzeczywiście domo-
wymi Kościołami. Wiele rodzin ożywiło wspólną modlitwę, podejmując choćby
lekturę Pisma Świętego. Dziękujemy rodzicom, którzy w duchu odpowiedzialno-
ści za wiarę swych dzieci jeszcze gorliwiej niż do tej pory realizowali spoczywa-
jące na nich obowiązki pierwszych i najważniejszych katechetów.

Nieocenioną pomocą w praktykowaniu wiary okazały się w ostatnim czasie
media społecznościowe. Dzięki transmisjom online wiele osób miało możliwość
kontaktu ze swym kościołem parafialnym, udziału we Mszy świętej, we wspólnej
modlitwie czy w rekolekcjach wielkopostnych. Powodzeniem cieszyły się nagra-
nia wartościowych homilii, odwiedzano strony zawierające teksty czy filmy o te-
matyce religijnej. Doświadczenie to uczy, jak ważnym zadaniem wychowawczym
jest kształtowanie postawy dobrego korzystania z mediów cyfrowych. Częstym
zabiegiem wychowawczym podejmowanym w tej dziedzinie jest ograniczanie
czasu, jaki spędzamy przy komputerze. Z całą pewnością nie można bagatelizo-
wać tego problemu, zwłaszcza, że zbyt długie, bezmyślne korzystanie z Internetu
czy gier komputerowych zabiera nam czas, który moglibyśmy przeznaczyć na
modlitwę, rozwój prawdziwych, głębokich relacji, wartościową lekturę czy pracę.
Nie można jednak nie zauważać także innych obszarów pracy wychowawczej w
tej sferze. Papież Franciszek zwraca na przykład uwagę na potrzebę rozwoju zdol-
ności odkładania zaspokajania pragnień: „Nie chodzi o zabranianie dzieciom za-
bawy na urządzeniach elektronicznych, ale znalezienie sposobu zrodzenia w nich
zdolności do (…) nie stosowania prędkości cyfrowej we wszystkich dziedzinach
życia. (…) Kiedy wychowujemy, aby nauczyć odkładania pewnych rzeczy i po-
czekania na stosowną chwilę, to uczymy wówczas, co znaczy być panem samego
siebie, niezależnym od swoich impulsów” (Papież Franciszek, Adhortacja Amoris
laetitia 275).

W ostatnim czasie mogliśmy się przekonać, że wiele dziedzin życia mogło się
rozwijać, z pewnością w niepełnej formie, dzięki mediom elektronicznym. Obok
przeżywania wiary, można tu wymienić zdalne nauczanie realizowane przez szko-
ły i wyższe uczelnie czy przepływ informacji. Wśród celów uwzględnianych w
wychowaniu i edukacji nie może zabraknąć kształtowania kompetencji odpowie-
dzialnego poruszania się w świecie mediów społecznościowych.



Prządek nabożeństw
06.09.2020 – 15.09.2020

niedziela 6 września 2020 – XXIII Zwykła – ODPUST PARAFIALNY
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. męża Stanisława Lachowicz, rodziców, rodzeń-

stwo, Joannę i Franciszka Krybus, rodziców z 2 stron, rodzeństwo, sy-
nową Renatę i zm. z pokrewieństwa Krybus-Lachowicz-Wochnik.

10:30 Suma odpustowa w intencji Parafian.
poniedziałek 7 września 2020 – Dzień powszedni – Całodzienna Adoracja
06:45 (recytowana) Za zm. Thomasa Walach. Początek Adoracji
18:00 Msza św. na zakończenie Adoracji. …………………………………….
wtorek 8 września 2020 – N  N  M  P
12:00 Pogrzeb śp. Krystyny Gawlik.
18:00 1. Za zmarłych Parafian w dniu odpustu.

2. Za zm. Marię Kaletka, rodziców, rodzeństwo i zm. z rodziny Paryż.
środa 9 września 2020 – Dzień powszedni
06:45 (recytowana) Za zm. Jadwigę Krybus.
czwartek 10 września 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Emmę Kaduk w 30 dni po śmierci.
piątek 11 września 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Franciszka Klima, rodziców Marię i Roberta, brata Antona,

bratanka Adriana, Jadwigę i Wilhelma Dziadzia, zm. z rodzin Kocur-
Klima, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 12 września 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Henryka Kurek w 10. rocznicę śmierci, rodzeństwo, ojca Ber-

narda, wnuka Adama, zm. z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
niedziela 13 września 2020 – XXIV Zwykła – DOŻYNKI PARAFIALNE
08:00 Za zm. rodziców Franciszka i Franciszkę Kachel, dzieci, synową, zię-

ciów, Józefa i  Elfrydę Wycisk, syna Józefa, oraz za zm. z rodzin Ka-
chel-Wycisk.

10:30 Dożynki parafialne z podziękowaniem za tegoroczne plony.
15:00 Nabożeństwo fatimskie.
poniedziałek 14 września 2020 – P  K  Ś
18:00 Za zm. Marię Przybyła, rodziców Jerzego i Hildegardę Kretek, Jerze-

go Przybyła, Teresę Depta i zm. z pokrew. Przybyła-Kretek-Depta.
wtorek 15 września 2020 – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
18:00 Za zm. Emmę i Antoniego Grzesik, rodziców i rodzeństwo z obu

stron, córkę Adelę, męża Jerzego Malik, Ernesta Krasek, rodziców,
zm. z pokrewieństwa Grzesik-Halamoda i dusze w czyśćcu cierpiące.



Informacje duszpasterskie
06.09.2020 – 13.09.2020

Dzisiaj kolekta powinowata z okazji odpustu (do dyspozycji proboszcza). W
przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje
i zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu. Serdeczne „Bóg za-
płać!”

W poniedziałek przypada na naszą parafię kolej w całodziennej adora-
cji Najświętszego Sakramentu. Początek po Mszy św. porannej, póź-
niej adoracja wg następującego porządku: 08:00 – Ligota Książęca
(numery nieparzyste); 09:00 – Ligota Książęca (numery parzyste);
10:00 – Łubowice (numery nieparzyste); 11:00 – Łubowice (numery
parzyste); 12:00 – Grzegorzowice (numery nieparzyste); 13:00 – Grze-

gorzowice (numery parzyste); 14:00 – Brzeźnica (numery nieparzyste); 15:00 –
Brzeźnica (numery parzyste); 16:00 – Ruch Szensztacki; 17:00 – Dzieci i Mło-
dzież szkolna. O godz. 18:00 Msza św. za zm. parafian na zakończenie adoracji.
W dniach 10-13 września na Górze św. Anny odpust kalwaryjski ku czci
Podwyższenia Krzyża Świętego. Ojcowie Franciszkanie serdecznie zaprasza-
ją. Szczegóły na plakacie w gablotce.

W przyszłą niedzielę obchodzimy dożynki parafialne. Uroczy-
sta suma dożynkowa o godz. 10:30. Ze względu na sytuację
epidemiczną nie będzie w tym roku festynu. O godz. 15:00 za-
praszam na nabożeństwo fatimskie.

Również w przyszłą niedzielę w naszym dekanacie w parafii Racibórz-Sudół
odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego.
Najbliższy kurs dla narzeczonych w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym
w Miedoni odbędzie się w terminie 18-19 września. Potem co miesiąc wg
terminarza podanego na stronie miedonia.pl. Zapisy za pośrednictwem for-
mularza na stronie internetowej.
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 druga)

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek, (11.09.2020, godz. 18:45) Piwowar K., Wiertelorz A., Mrozek M.,
Antczak M., Karasek K. i Knap I., a w piątek za dwa tygodnie (18.09.2020)
Wieczorek B., Wardęga K., Świerczyńska Z., Mikołajczyk S., Gomółka S. i
Salachna T. 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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