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Ukochana Trzykroć Przedziwna Matko
i Zwycięska Królowo z Szensztat, Matko Pielgrzymująca!

Jako rodziny jesteśmy dziś bezradni i bezbronni wobec nawału nieznanego nam
zła, które z naszych serc, a przede wszystkim z serc naszych dzieci i młodzieży, a na-
wet starszych – wyrywa Boga. Coraz trudniejsze staje się życie małżeńskie i rodzinne.
Wielu zamyka się w swoim wirtualnym świecie, żyje razem ale osobno. W naszym Ko-
ściele cichnie głos, pojawiają się wątpliwości, coraz więcej jest nieobecnych i żyjących
inaczej niż Bóg przykazał. Czujemy narastający znów lęk przed „pandemią” i przed
przyszłością...

Maryjo! Ty wsławiłaś się w Szensztat, w trudnych czasach I-szej i II-giej Wojny
Światowej. wspierałaś Rodzinę Szensztacką w zachowaniu wiary, ale także w dawaniu
jej świadectwa wobec prześladowców i kształtowaniu w jej świetle codziennego życia.

Zawierzamy się Tobie i prosimy, wsław się w życiu naszej parafii i naszej rodziny.
Okaż się Zwycięską Królową nad wrogami naszego zbawienia, okaż się troskliwą Mat-
ką i Wychowawczynią. Zaradź brakom naszego życia małżeńskiego i rodzinnego, jak
uczyniłaś to w Kanie Galilejskiej i w domu Zachariasza i Elżbiety. Ucz nas nawzajem
siebie słuchać i wciąż na nowo szukać dróg do siebie, jak Ty szukałaś drogi do Jezusa.
Bądź z nami w trudnych i bolesnych chwilach, jak stałaś pod Krzyżem. Upraszaj nam
światło i moc Ducha Świętego – Jego dary, byśmy mogli sprostać wyzwaniom obecne-
go czasu. Przed wszystkim zaś, uproś nam cnoty pokory i posłuszeństwa Bogu, byśmy
kierowali się w całym naszym życiu, nie własnym upodobaniem, ale wypełnianiem Je-
go świętej woli, byśmy bardziej słuchali się Boga niż ludzi.

Maryjo! W tym czasie zagubienia i niebezpieczeństw – wyproś nam łaskę zado-
mowienia w sercu Boga Ojca. W doświadczeniach naszej małości i słabości – łaski we-
wnętrznej przemiany, a wobec naszych bliskich i „dalekich” od Boga, łaskę owocnego
apostolstwa – skutecznego świadectwa pięknem życia osobistego i rodzinnego. Prosi-
my, przyciągnij do siebie serca naszych dzieci i młodzieży i wychowaj je na użyteczne
narzędzia w swoim ręku.

Matko i Wychowawczyni. My dołożymy starań, by codziennie wspólnie się mo-
dlić, częściej uczestniczyć we Mszy świętej, sumiennie się spowiadać i przed wszyst-
kim czerpać wiedzę o świecie, człowieku i Bogu z Pisma Świętego, Katechizmu i kato-
lickich środków społecznego przekazu. Nic bez Ciebie – nic bez nas! Tobie zawierza-
my, ufni w Twoją pomoc, do Twej dyspozycji oddani. O Pani nasza i Matko nasza…

Rodzina ……………………………………………………………………… Łubowice, 04.10.2020
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W dniu liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z
Asyżu przypadającego 4 października obchodzimy Niedzie-
lę św. Franciszka, która kończy „Czas dla Stworzenia”, roz-
poczęty 1 września Dniem Modlitwy o Ochronę Stworzenia.

Tegoroczny „Czas dla Stworzenia” zbiega się z Jubileu-
szem Ziemi obchodzonym z okazji 50-lecia ustanowienia
Dnia Ziemi.

W tym okresie chrześcijanie na całym świecie pogłębiają swoją wiarę w
Boga Stwórcę i jednoczą się w sposób szczególny na modlitwie i w działa-
niach na rzecz ochrony wspólnego domu – czytamy w orędziu papieża Fran-
ciszka na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia 2020.

W tym roku pandemia COVID-19 pokazała, jak głęboko jest ze sobą po-
wiązany świat. Uświadomiliśmy sobie bardziej niż kiedykolwiek, że nie je-
steśmy od siebie odizolowani i że warunki dla zdrowia i ludzkiego dobrobytu
są kruche. Skutki pandemii zmuszają nas do poważnego potraktowania ko-
nieczności czujności i zrównoważonych warunków życia na całej ziemi. Jest
to tym ważniejsze, jeśli weźmie się pod uwagę zniszczenie środowiska i za-
grożenie zmianami klimatycznymi – napisali kard. Angelo Bagnasco, prze-
wodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, i ks. Christian Krieger,
przewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich, w oświadczeniu na te-
goroczny „Czas dla Stworzenia”.

W Polsce Niedziela św. Franciszka organizowana jest już po raz trzeci z
inicjatywy Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska, a w tym roku
została objęta oficjalnym patronatem Przewodniczącego Konferencji Episko-
patu Polski abp. Stanisława Gądeckiego.

Elementem chrześcijaństwa jest postawa wdzięczności. W rzeczywistości
– w zabieganiu i przytłoczeni codziennymi obowiązkami nie dostrzegamy
wartości tego, co mamy, co otrzymaliśmy od Boga. Przestajemy być wrażliwi
na piękno otaczającego nas świata.

Papież Franciszek wprowadził do kalendarza światowy dzień modlitw o
ochronę świata stworzonego (który w Kościele Powszechnym obchodzimy 1
września). To zachęta dla nas, by z jednej strony doświadczyć piękna Stwo-
rzenia, do zachwytu nad nim, z drugiej okazja do podjęcia refleksji nad na-
szymi nawykami czy wykroczeniami przeciw Stworzeniu. Może nas to skło-
nić do wejścia na drogę „ekologicznego nawrócenia”, przemiany naszych
zwykłych zachowań czy sposobu myślenia, także w kontekście kryzysu eko-
logicznego.

Do tego między innymi zaprasza nas Papież Franciszek w encyklice Lau-
dato si’, której tytuł zaczerpnięty jest z Pieśni słonecznej, napisanej przez
świętego Franciszka z Asyżu.



Prządek nabożeństw
04.10.2020 – 13.10.2020

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 Ignacego Komor, braci, siostry,
zm. Izydora i Franciszkę Lerch, syna Bernarda, zm. z rodzin Lerch-Komor
zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. (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.

15:00 Nabożeństwo z przekazaniem różańców dzieciom I-Komunijnym.
poniedziałek 5 października 2020 – Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
07:00 (recytowana) Za zm. Gertrudę Gemza w 30 dni po śmierci. Różaniec.
wtorek 6 października 2020 – Dzień powszedni
11:00 Pogrzeb śp. Anny Kretek.
17:30 Różaniec i Msza św.: Za zm. rodziców Krystynę i Bronisława Hajkowicz, dziad-

ków z obu stron, Oswalda Rajchel, Helenę i Henryka Koczor, Huberta Wierte-
lorz i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 7 października 2020 – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
17:30 Różaniec i Msza św.: Za zm. Antoniego Krybus, rodziców, rodzeństwo, Zofię i

Jana Komorek, syna Huberta i zm. z pokr. Komorek, Walach, Krybus, Serzisko.
czwartek 8 października 2020 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. szkolna: Za zm. Marię Parys w 4 rocznicę śmierci, zm. ro-

dziców i rodzeństwo oraz zm. Annę i Franciszka Paris.
piątek 9 października 2020 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św.: Za zm. Karola i Otylię Walach, syna Józefa, Franciszka

Krybus, 2 żony, syna Alfonsa, córkę Marię, wnuka, Marię Gembalczyk, dziad-
ków, pokrewieństwo, zm. kapłanów i siostry zakonne oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.

sobota 10 października 2020 – Dzień powszedni
11:00 Ślub Depta-Marek.
17:30 Różaniec i Msza św. dwujęzyczna: Za zm. Jadwigę i  Huberta Jaskoła, Helmuta

Kretek, rodziców, rodzeństwo, Monikę i Józefa Paris, zm. z pokrewieństwa Kre-
tek-Jaskoła-Paris i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 11 października 2020 – XXVIII Zwykła
08:00 Za zmarłą Gertrudę Depta męża Roberta zmarłe córki i ich mężów, ojców Mu-

cha, Depta zmarłego wnuka Oskara i za poległych na wojnie.
10:00 Uroczystość I Komunii św.
14:00 Nabożeństwo różańcowe.



Informacje duszpasterskie
04.10.2020 – 11.10.2020

Dzisiaj kolekta dla Ojca misjonarza i, przeniesiona z 29 czerwca, zbiórka do
puszek na Stolicę Apostolską (tzw. Świętopietrze). W przyszłą niedzielę ko-
lekta na potrzeby parafii. W ostatnią niedzielę października (25.10) będzie III
zbiórka kwartalna. Serdeczne „Bóg zapłać!”
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” O. Romualdo-
wi Kszukowi ISChP, za czas odnowienia misji parafialnych. Oby jego wy-
siłki przyniosły błogosławione owoce w życiu naszych rodzin i całej parafii.

Dzisiaj o godz. 15:00 nabożeństwo różańcowe z  poświęceniem  i
wręczeniem różańców dzieciom, które w przyszłym roku przystąpią
do I-Komunii św. natomiast o godz. 17:30 Film „Nieplanowane” –

głośna produkcja odsłaniająca kulisy przemysłu aborcyjnego z perspektywy
jednej z czołowych działaczek na rzecz prawa do aborcji.
Zapraszam na codzienny Różaniec: w poniedziałek po Mszy św. porannej,
od wtorku do soboty o 17:30 a w niedzielę o 14:00.

W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna i spotkanie organiza-
cyjne dla Uczniów VI kl. Szkoły Podstawowej chcących rozpocząć
przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

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

(zapowiedź trzecia)

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 codziennie (oprócz czwartku)
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 przyszłą
sobotę, (10.10.2020, godz. 08:00) Niemiec J., Widenka G., Pol U., Kuczera-
Kara A., Bula A. i Kszuk T., a w piątek za dwa tygodnie (16.10.2020, godz.
18:45) Gładysz S., Wolnik A., Kałuża G., Kałuża J., Kurek S. i Kurek K.

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

poniedziałek 12 października 2020 – Dzień powszedni
07:00 ……………………………………………………………………..….. Różaniec.
wtorek 13 października 2020 – Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
18:00 Msza św. i nabożeństwo fatimskie z podziękowaniem Dzieci I-Komunijnych za

dar Sakramentu Eucharystii.
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