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U  P
„Pan przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę...”.

Jest to zapowiedź czasów ostatecznych, czasów mesjań-
skich. Dla nas, dla chrześcijan, jest to jednoznaczne ze spo-
tkaniem z Chrystusem w Jego pełnej chwale zmartwych-
wstania. Ale wiemy, że już tutaj, na ziemi, uczestniczymy w
zapowiedzi tego, czym mamy cieszyć się po śmierci. Uczta
mesjańska, o której mówi prorok Izajasz, to uczta wspaniała
i obfita. „... na tej górze przygotuje ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych
win, z najpożywniejszego mięsa, z najpożywniejszych win”.
Zmysłowość i cielesność tej uczty w porównaniu z codziennymi realiami ple-
mion żyjących na pustyni wyraźnie ukazuje ową wspaniałość i niepowtarzal-
ność naszego spotkania z Bogiem u końca czasów i u końca naszego życia na
ziemi. Uczta eucharystyczna, ta, która jest naszą codziennością, przygotowu-
je nas do wieczności, ale też umożliwia nam godne przeżycie każdego dnia
na ziemi. Ona daje nam siłę i jest naszym pokarmem, otwierającym nasze
serca, umysły i oczy na Chrystusa. Ale również na drugiego człowieka, który
nas tak bardzo potrzebuje!
„Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować... Wszystko mogę w Tym, który
mnie umacnia”. Będąc bogatszym o doświadczenie codziennej Eucharystii,
pokarmu aniołów, mogę próbować przyjąć w swoim życiu te niełatwe słowa
św. Pawła z Listu do Filipian.
„Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni...”. Zlekce-
ważyli wyróżnienie... Jak widać, może się też zdarzyć, że człowiek odrzuca
zaproszenie, które Bóg do niego kieruje. Jest to sytuacja kolejnego dramatu,
który odgrywa się w sercu, we wnętrzu człowieka. Nawet jeśli próbujemy ten
głos w sobie zagłuszyć, to jakże często można zaobserwować szamotanie się,
nawet pod przykrywką zewnętrznego spokoju. Wielkie konwersje, nawróce-
nia są dowodem, że człowiek tak naprawdę może być szczęśliwy do końca
tylko wtedy, gdy spotka Tego, który jest Panem i dawcą szczęścia.





Prządek nabożeństw
11.10.2020 – 20.10.2020

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

cha, Depta, zm. wnuka Oskara i za poległych na wojnie.
10:00 Uroczystość I Komunii św.
14:00 Nabożeństwo różańcowe
poniedziałek 12 października 2020 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) W intencji Mieszkańców Brzeźnicy o dary Ducha Świętego. Ró-

żaniec.

wtorek 13 października 2020 – Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
17:30 Msza św. i nabożeństwo fatimskie z podziękowaniem Dzieci I-Komunijnych za

dar Sakramentu Eucharystii.
środa 14 października 2020 – Dzień powszedni
10:00 (dwujęzyczna) W intencji Nauczycieli o światło Ducha Świętego, błogosławień-

stwo Boże i opiekę Matki Najświętszej w ich pracy.
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Herberta Kasek, Gertrudę i Alojzego Kasek, Stani-

sławę i Eugeniusza Solecki, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
czwartek 15 października 2020 – Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i dra Kościoła
11:00 Ślub: Vulperhorst-Tumulka.
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Franciszka Badurczyk, rodziców, brata Wernera,

Annę Kribus, Ludwika Moskwa, Franciszka i Olgę Kurzela, syna Reinharda,
wnuka Gerarda, pokrewieństwo Badurczyk-Kurzela, zm. kapłanów i siostry za-
konne.

piątek 16 października 2020 – ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Adelajdę i Jerzego Malik, rodziców Emmę i Anto-

niego Grzesik, Franciszka Malik, Elfrydę i Juliusza Halczok, zm. dzieci, Ernesta
Krasek, Helenę i Alfonsa Mrowiec, syna Gerarda, zm. z pokrewieństwa i dusze
w czyśćcu cierpiące.

sobota 17 października 2020 – Św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Alojzego Lepiorz, rodziców, zm. z rodzin Bulenda,

Borszcz, Kaczmarczyk i zm. z pokrewieństwa.
niedziela 18 października 2020 – XXIX Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Jadwigę i  Antoniego Pohl, syna, synową,  Marię i  Józefa

Jaskulla, córkę, syna, synową, zm. z pokrewieństwa z 4 stron, Halinę Jaskulla,
Reinholda Paszek, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Rocznica I-Komunii św.
14:00 Różaniec i Msza św. W intencji rodzin, które przyjęły obraz pielgrzymującej

Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.
poniedziałek 19 października 2020 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Jana Suder w 30 dni po śmierci. Różaniec

11:30 Pogrzeb śp. Leona Kukiełka.



Informacje duszpasterskie
11.10.2020 – 18.10.2020

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka
do puszek na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia z okazji XX Dnia Papie-
skiego. W ubiegłą niedzielę na Stolicę Apostolską (Świętopietrze) do puszek
zebraliśmy 487,50 PLN. W ostatnią niedzielę października (25.10) będzie III
zbiórka kwartalna. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj w naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
Otoczmy dzieci, które po raz pierwszy w pełni uczestniczą we Mszy
św. oraz ich rodzimy naszą gorącą modlitwą,  aby wytrwały w gorli-
wości dzisiejszego dnia.

Dzisiaj też przypada XX Dzień Papieski, pod hasłem Totus Tuus, nawiązują-
cym do zawierzenia całego życia Maryi przez świętego Jana Pawła II.

Zapraszam na codzienny Różaniec: w poniedziałek po Mszy św. po-
rannej, we wtorek w ramach nabożeństwa fatimskiego, prowadzone-
go przez Dzieci pierwszokomunijne jako podziękowanie za dar Eu-
charystii, od środy do soboty o 17:30 a w niedzielę o godz. 14:00, a

po nim dodatkowa Msza św. w intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz
pielgrzymującej Matki Bożej.
W czwartek o godz. 19:00 spotkanie formacyjne dla uczniów VII kl. Przy-
gotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Panom: Kołodziejowi, Szuli, Świerczkowi i Wallachowi dziękuję za wykona-
nie oświetlenia drogi do kościoła. Koszt materiałów 1660 zł.

W przyszłą niedzielę o godz. 15:00 w kościele NSPJ spotkanie dla
pracowników Służby Zdrowia. Szczegóły na plakacie w gablotce.

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 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, (16.10.2020, godz. 18:45) Gładysz S., Wolnik A., Kałuża G., Kałuża
J., Kurek S. i Kurek K., a w piątek za dwa tygodnie (23.10.2020, godz.
18:45) Kupka M., Pawlak J., Sosińska-Stochla R., Dańko K., Kocur T. i
Kiszka K.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Robert Krybus z naszej parafii,
· Martina Pendziałek z parafii Sławików. (zapowiedź pierwsza)

w sobotę, 17.10.2020 od godz. 19.30 w kościele NSPJ Raciborski Wieczór
Uwielbienia i konferencja o Eucharystii. Szczegóły na plakacie w gablotce.

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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