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W  

Życie tak przyspieszyło, tak zmarginalizowało czas i od-
ległości, że zmienił się nawet sposób podejmowania decyzji.
I to dotyczących nie tylko naszej teraźniejszości i przyszło-
ści, ale również tych sfer, które do tej pory uznawane były za
spokojne i nie wymagające pośpiechu. Czasami podejmowa-
nie decyzji trwa sekundy, czasami dłużej, ale zawsze jest
nieuniknione. Krytyczna ocena własnej decyzji to istotny
element mądrości – pozwala na korektę błędnej decyzji.

W pierwszym dzisiejszym czytaniu słyszymy o podejmowaniu decyzji,
w życiu ziemskim, które jakże wielce rzutują na życie przyszłe – wieczne.
Bowiem: „Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze
postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedli-
wości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które
popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i
postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy
życiu” (Ez 18,26-27). Wprawdzie prorok Ezechiel kieruje te słowa do Ludu
Izraela, ale i my jesteśmy w stanie wyciągnąć z nich właściwe wnioski.

Zaś w Liście do Filipian święty Paweł wyraźnie określa, o czym po-
winniśmy pamiętać, by podjąć właściwą decyzję: „Jeśli jakieś serdeczne
współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te sa-
me dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a
niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej
chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od sie-
bie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i dru-
gich! To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezu-
sie.” (Flp 2,2-6).

Zastanówmy się nad własnym postępowaniem i postarajmy się, by re-
fleksja nad Słowem Bożym przyczyniła się do tego, aby każda następna de-
cyzja była mądrzejsza od poprzedniej, a nasze przekazy werbalne wypły-
wały z miłości i miały pokrycie w czynach.



Program Renowacji Misji Parafialnych
01.10.2020 - 04.10.2020

Czwartek 1 Piątek 2 Sobota 3 Niedziela 4
8:30 Różaniec 8:30 Różaniec 8:00

9:00 Msza z nauką ogólną 9:00 Msza z nauką ogólną 10:30

Odwiedzenie chorych
Film: Wkłady do skarbca łask
Spotkanie z chętnymi do przyj-
mowania obrazu Pielgrzymują-

cej Matki

Na obydwu Msza Św.
zawierzenie Parafii Matce Bożej

Trzykroć Przedziwnej
i Rozesłanie Kręgów

15:00
Adoracja, Koronka

16:00
T: O spowiedzi i spowiedź

Kl. V
16:30 Godzina Święta

i spowiedź dla dorosłych

15:00
Adoracja, Koronka

16:00
T: O spowiedzi i spowiedź

Klasy VI i VII
16:30

Dorośli

15:00
Adoracja, Koronka

T: O spowiedzi i spowiedź
Kl. VIII i Młodzież

16.00
Dorośli

15:00
Różaniec

Przekazanie Różańców Kandyda-
tom do I-szej Komunii Świętej

17:30
Różaniec
Spowiedź

17:30
Różaniec
Spowiedź

17:30
Różaniec
Spowiedź

17:30
Film Nieplanowane

18:00 Msza św. z nauką ogólną 18:00 Msza św. z nauką ogólną 18:00 Msza św. z nauką ogólną

19:00

Nauka dla Kobiet
Jak przekazywać wiarę i zasady
życia rodzinnego dzieciom i mło-

dzieży

19:00

Nauka dla młodzieży klas VII i
VIII, LO - Studentów i młodzie-

ży pracującej
Młodzież wobec współczesnych

ideologii
Film - Nieplanowane

19:00

Nauka dla Mężczyzn
Rola Mężczyzn wobec współ-

czesnych zagrożeń rodziny



Prządek nabożeństw
27.09.2020 – 05.10.2020

niedziela 27 września 2020 – XXVI Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Marię Kerner-Piecha, mężów Maksymiliana i Bernarda,

zm. rodziców z obu stron, Agnieszkę i Franciszka Piperek, synów Jana i Anto-
niego, synową, Józefa Szyndzielorz, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 W intencji Mai Kingi Świerczek przyjmującej sakrament chrztu św. oraz rocz-
nego dziecka Martyny Karasek, ich rodziców, chrzestnych i rodzin.

14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 28 września 2020 – Św. Wacława, męczennika
07:00 (recytowana) …………………………………………………………………….
wtorek 29 września 2020 – Ś . A  M , G   R
16:00 Próba przed I Komunią św.
18:00 Za zm. Antoniego Konieczny, rodziców, rodzeństwo, teściów, dwóch szwagrów,

Katarzynę Miłota i za zm. z pokrewieństwa Konieczny, Wolnik
środa 30 września 2020 – Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
06:45 Za zm. Teresę Wolnik w 30 dni po śmierci.
czwartek 1 października 2020 – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy
18:00 1. (szkolna) Za zm. Władysława Budnik od rodziny Figasów z Tarnowa.

2. (szkolna) Za zm. Józefa Czogała, rodziców, rodzeństwo, Jerzego Górecki, ro-
dziców, rodzeństwo, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 2 października 2020 – Św. Aniołów Stróżów
09:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego. Nabożeństwo do NSPJ.
18:00 Za zm. Teresę Jasny w 30 dni po śmierci.
sobota 3 października 2020 – Dzień powszedni
09:00 W intencji czcicieli Matki Bożej, zwłaszcza Róż Różańcowych.
18:00 1. Za zm. Gertrudę i Jana Sobocik, Genowefę i Jana Nowak, synów z żonami,

Ludwika i Helenę Sobocik i pokrewieństwo Sobocik-Nowak-Filip.
2. Za zm. Jadwigę Kubina, rodziców Antoniego Badurczyk i dwie żony, dzieci,

teściów Jana Kubina i dwie żony, dzieci oraz zm. z pokrewieństwa Kubina-
Badurczyk

niedziela 4 października 2020 – XXVII Zwykła – Zawierzenie parafii Matce Bożej
08:00 1. Za zm. Augustyna Szmańta, żonę Marię, wnuka Damiana, Bernarda Kurek,

dzieci, wnuka Adama, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za zm. męża Ignacego Wycisk, córkę Marię, Józefa i Anastazję Wycisk, ro-

dzeństwo, Józefa i Jadwigę Czogała, rodzeństwo, starzyków z dwóch stron i
dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 1. (dwujęzyczna) Za zm. rodziców Jadwigę i Joachima Ficoń, zm. szwagra Hen-
ryka Urbańsky, zm. z rodzin Ficoń, Sochiera, Gwóźdź, zm. kapłanów i dusze
w czyśćcu cierpiące.

2. (dwujęzyczna) Za zm. rodziców Jadwigę i Ignacego Komor, braci, siostry,
zm. Izydora i Franciszkę Lerch, syna Bernarda, zm. z rodzin Lerch-Komor
zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

15:00 Nabożeństwo różańcowe z poświęceniem i przekazaniem różańców dzieciom I-
Komunijnym.

poniedziałek 5 października 2020 – Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
07:00 Za zm. Gertrudę Gemza w 30 dni po śmierci. Różaniec.



Informacje duszpasterskie
27.09.2020 – 04.10.2020

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta dla
Ojca misjonarza i, przeniesiona z 29 czerwca, zbiórka do puszek na Stolicę
Apostolską (tzw. Świętopietrze). Serdeczne „Bóg zapłać!”
We wtorek o godz. 16:00 próba przed I Komunią św.
Również we wtorek o godz. 19:00 w salce spotkanie organizacyjne z rodzi-
cami dzieci, które w przyszłym roku mają przystąpić do I Komunii św.
W środę od godz. 09:00 w Grzegorzowicach, Łubowicach i Brzeźnicy bę-
dą zbierane dary dla kuchni Caritas w Raciborzu. W Ligocie Książęcej dary
jak zwykle będą zbierane dla klasztoru Annuntiata - dokładny termin zostanie
podany później.

W czwartek rozpoczynamy różańcowy miesiąc październik, zapra-
szam na codzienny różaniec. W czwartek różaniec będzie o 17:30, od
piątku do soboty o godz. 08:30 i 17:30 a w niedzielę o godz. 15:00.

W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna.
Od czwartku do niedzieli pod przewodnictwem O. Romualda Kszuka
będziemy przeżywać odnowienie misji parafialnych, które odbyły
się w ubiegłym roku. Zachęcam do uczestnictwa! Szczegółowy pro-

gram na drugiej stronie gazetki.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

W piątek po Mszy św. porannej Ojciec Romuald będzie odwiedzał
naszych chorych z posługą duszpasterską. Zapisy w zakrystii albo w
kancelarii parafialnej.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Tomasz Roman Depta z naszej parafii
· Dominika Maria Depta (z d. Marek) z naszej parafii

(zapowiedź druga)

W zakrystii w cenie 6 zł można od dzisiaj nabywać kalendarze na rok 2021:
misyjny, diecezjalny oraz z zdjęciami kościołów i kaplic naszej metropolii.
Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek, środę, piątek i sobotę
przez pół godziny po Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek, (02.10.2020, godz. 20:00) Pieczarek L., Przybyła E., Ignacy M., Dep-
ta B., Paris K. i Halamoda K., a w sobotę za dwa tygodnie (10.10.2020, godz.
08:00) Niemiec J., Widenka G., Pol U., Kuczera-Kara A., Bula A. i Kszuk T.

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

styra

styra


