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P
Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie?

Czy aż siedem razy?
Piotr uważał zapewne, że powinien być jakiś limit, jakaś

granica ludzkiej wyrozumiałości. Rabini uważali, że Bóg mo-
że człowiekowi przebaczyć ten sam grzech najwyżej trzy razy.
Cztery braterskie przebaczenia pomiędzy ludźmi uznawali oni
za wielką wspaniałomyślność. Apostoł Piotr powiększył liczbę
przebaczeń do symbolicznej liczby „7” słusznie uważając, że
Chrystus jest bardziej wielkoduszny niż inni nauczyciele. Tymczasem Chry-
stus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt
siedem razy.” Innymi słowy, pragnie on przebaczenia, które nie zna granic.
Dla Żydów siedemdziesiąt siedem to liczba symboliczna, nieograniczona,
oznaczająca po prostu „zawsze”. Jest ona nawiązaniem do sytuacji po grze-
chu pierworodnym, kiedy ludzie zapałali nienawiścią i pragnieniem zemsty,
co zostało podkreślone już na samym początku Biblii, w Księdze Rodzaju:
„Oto potomek Kaina – Lamek, rzekł: Gotów jestem zabić człowieka dorosłe-
go,  jeśli  on  mnie  zrani,  i  dziecko,  jeśli  mi  zrobi  choćby  siniec!  Jeżeli  Kain
miał być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek - siedemdziesiąt siedem ra-
zy!” (Rdz 4,23-24). Światu zemsty i nienawiści, stworzonemu przez grzesz-
nego człowieka, Jezus przeciwstawia nowy świat siedemdziesięciosiedmio-
krotnego, czyli bezgranicznego przebaczenia. Gotowość do przebaczenia ma
być nieograniczona. Wobec Boga wszyscy jesteśmy dłużnikami i egzystuje-
my tylko dzięki Bożemu przebaczeniu i miłosierdziu. Dlatego w konkretach
naszego codziennego życia mamy praktykować miłosierdzie: przebaczając i
przyjmując przebaczenie, które powinno być bezgraniczne i bezwarunkowe.
Przebaczając, nie można zastrzegać sobie prawa do wyższości nad innymi i
do pogardy. Dawanie i przyjmowanie przebaczenia jest prawdziwą i szlachet-
ną jałmużną.

Gdybyśmy mieli przebaczać tylko w zamian za przebaczenie ze strony
Boga, to przypominałoby zimne wyrachowanie albo subtelny egoizm. Dlate-
go Jezus dodał jeszcze jedną motywację: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec
wasz jest miłosierny” (Łk 6,36).





Prządek nabożeństw
13.09.2020 – 22.09.2020

niedziela 13 września 2020 – XXIV Zwykła – DOŻYNKI PARAFIALNE
08:00 Za zm. rodziców Franciszka i Franciszkę Kachel, dzieci, synową, zięciów,

Józefa i Elfrydę Wycisk, syna Józefa, oraz za zm. z rodzin Kachel-
Wycisk.

10:30 Suma dożynkowa 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, Jerzego

Przybyła, Teresę Depta i zm. z pokrewieństwa 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 pokre-
wieństwa Grzesik-Halamoda i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 16 września 2020 – Św. Korneliusza i Cypriana, męczenników
07:00 (recytowana) O zdrowie i opiekę Bożą w pewnej intencji.

czwartek 17 września 2020 – Dzień powszedni
18:00 (szkolna) Za zm. Manfreda Jurecki, Genowefę i Karola Bulenda, Antonie-

go Bulenda, Wilhelminę i Antoniego Jurecki i za zm. z rodzin Bulenda-
Komor-Jurecki-Cienskowski.

piątek 18 września 2020 – Ś . S  K , 
18:00 W intencji rodzin, które przyjęły obraz Pielgrzymującej Matki Bożej.

sobota 19 września 2020 – Dzień powszedni
18:00 (dwujęzyczna) Za zm. Annę i Karola Paris, dzieci, Krystynę Paris, ojca

Rufina Fitzon, Antoniego i Józefę Machnik, 2 braci, Waltra Machnik, Leo-
narda Wolnik, Helenę i Pawła Wałach, pokrewieństwo Paris-Fitzon-
Machnik, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 20 września 2020 – XXV Zwykła
08:00 Za zm. Stanisława Knap, rodziców, synów Jana i Alfreda, Franciszka Ku-

sidło, 2 żony, córkę Ritę, wnuka Rudolfa i za zm. z pokrewieństwa Kusi-
dło-Knap-Iskra.

10:30 Za zm. Alojzego Krettek, żony Helenę i Dorotę, Reginę i Gerarda Piela,
rodziców, ojca misjonarza Józefa Krettek, Hermana Kałuża, Marię Piela,
Wiktorię i Franciszka Badura, rodzeństwo, Rudolfa Chowaniec i zm. z po-
krewieństwa.

14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 21 września 2020 – Ś . M , A
06:45 ……………………………………………………………………………..



Informacje duszpasterskie
13.09.2020 – 20.09.2020

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje i zbiórka
do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu. W przyszłą niedzielę kolekta na
bieżące potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj obchodzimy parafialne dożynki. Serdeczne „Bóg zapłać!” w
imieniu nas wszystkich składam parafianom z Ligoty Książęcej, któ-
rzy je przygotowali. Festynu nie będzie ze względu na pandemię.

Dzisiaj o godz. 15:00 zapraszam na nabożeństwo fatimskie. Do niesienia fi-
gury Matki Bożej Fatimskiej zapraszam panie z Ligoty Książęcej.

Dzisiaj również w naszym dekanacie, w parafii Racibórz-Studzienna od-
pust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego.

W środę (16.09) od godz. 10:00 do godz. 12:00 w Ośrodku Zdrowia w Grze-
gorzowicach okazja do bezpłatnego przebadania wzroku dla osób powyżej
15 roku życia. Konieczna rejestracja pod numerem telefonu 32 410 67 29.

Młodzież, która ma przyjąć sakrament bierzmowania ma próby w
czwartek, piątek i poniedziałek o godz. 18:30 w kościele św. Mikoła-
ja w Raciborzu. W poniedziałek (21.09) będzie również okazja do

spowiedzi. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony 22 września
(wtorek) w czasie  Mszy św. o godz. 16:00. Na wszystkie próby i Mszę św.
należy zabrać książeczkę „Droga do nieba”. Obecność obowiązkowa!

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 trzecia)

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek, (18.09.2020) Wieczorek B., Wardęga K., Świerczyńska Z., Mikołaj-
czyk S., Gomółka S. i Salachna T., a w piątek za dwa tygodnie (25.09.2020,
godz. 18:45) Kobza I., Cieśla U., Nowak K., Kramek P., Koneczny A., i Cię-
cinka S.

Duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej zaprasza Członków Papieskich
Dzieł Misyjnych oraz wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z misja-
mi w swoich parafiach i wszystkich, którym sprawy misji leżą na sercu na je-
sienne spotkanie misyjne. Spotkanie odbędą się: 3 października 2020 r.
(sobota) – wyjątkowo w parafii Radoszowy. Początek spotkania o godz.
10:00, zakończenie około godz. 13:30.

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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