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Denar rzymski, jak każda moneta, ma dwie strony.
Na monecie rzymskiej był wyryty wizerunek cesarski.
Gdy tymczasem w człowieku jest wyryty wizerunek
Boga, na Jego obraz zostaliśmy stworzeni. Oddając
więc cesarzowi – mówi św. Hilary, biskup z pierw-
szych wieków chrześcijaństwa – wasze bogactwa, dla
Boga zachowajcie nieskazitelne sumienia.

Ilu ludzi dzisiaj, przy podejmowaniu codziennych decyzji i wyborów,
zadaje pytanie swojemu sumieniu? Ilu bada swoją wrażliwość na pozio-
mie sumienia? W kwestiach małych, drobnych i codziennych, i w tych
wielkich, gdy w grę wchodzą sprawy społeczne, natury powszechnej?

Ale powiedzenie „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bo-
gu to, co należy do Boga”, wyraża odwieczny problem obecności chrze-
ścijan w świecie, jaka ma być relacja, którą my byśmy dzisiaj nazwali
„państwo – Kościół”. A tradycja chrześcijańska, ta najstarsza, z drugiego
wieku po Chrystusie, mówi w zupełnie innym języku: „Chrześcijanie nie
różnią się od innych ludzi, ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani
strojem... Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przyby-
sze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie
ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest ich ojczyzną, i każda
ojczyzna ziemią obcą. Jednym słowem: czym jest dusza w ciele, tym są
w świecie chrześcijanie” (List do Diogneta).

Ewangelia, jej przesłanie, kształtowała przez wieki życie codzienne
chrześcijan. Jak daleko dziś odchodzimy od źródła, że już często nie ro-
zumiemy ewangelicznych słów Jezusa. Albo nie potrafimy ich przełożyć
na konkret naszego życia.





Prządek nabożeństw
18.10.2020 – 26.10.2020

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

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

10:30 Rocznica I-Komunii św.
14:00 Różaniec i dodatkowa 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
wtorek 20 października 2020 – Św. Jana Kantego, prezbitera
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. rodziców Annę i Leonarda Habrom, Mariannę

Krybus, brata Emanuela, Mariannę i Antoniego Habrom, 5 synów, syno-
we, córki, zięciów, wnuki, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 21 października 2020 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. rodziców Alfreda i Stefanię Szula, brata Fran-

ciszka, bratową Rentę, dziadków Wiktorię i Emanuela Żymełka, Ernesta i
Emilię Garbas, Jerzego Kroker, Ludwiga Czogalla, Klarę Rzega, zm. z po-
krewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 22 października 2020 – Św. Jana Pawła II, papieża
17:30 Różaniec i Msza św. szkolna: Za zm. Łucję Gans w 1. rocznicę śmierci.
piątek 23 października 2020 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Henryka Wyrtki, rodziców Konrada i Jadwigę,

Sabinę i Kazimierza Zielińskich, teściów Kukiełka, Adamik, pokrewień-
stwo, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 24 października 2020 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Wernera i Martę Krybus, rodziców, rodzeń-

stwo, Rudolfa Forraiter, Herberta Cziesla, Dorotę Krybus, zm. z pokre-
wieństwa, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 25 października 2020 – XXX Zwykła
08:00 Za zm. Jadwigę Myrwa, rodziców Rudolfa i Marię Borzigursky, siostry

Gertrudę, Anny i Marię, brata Henryka, zm. z pokrewieństwa, zm. Kapła-
nów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 (dwujęzyczna) W intencji fundatorów i budowniczych naszego kościoła.
Roczek: Wojciech Szweda, dziecko ochrzczone Kacper Tomasz Urbisz.

14:00 Różaniec i dodatkowa Msza św. …………………………………………...
poniedziałek 26 października 2020 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Antoniego Kroker w 30 dni po śmierci. Różaniec.



Informacje duszpasterskie
11.10.2020 – 18.10.2020

Dzisiaj kolekta jest przeznaczona  na misje. W przyszłą niedzielę kolekta na
bieżące potrzeby parafii i III zbiórka kwartalna. W ubiegłą niedzielę do pu-
szek na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia z okazji XX Dnia Papieskiego
zebraliśmy 539,30 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj w naszej parafii Rocznica Pierwszej Komunii Świętej.
Otoczmy dzieci, które w zeszłym roku po raz pierwszy w pełni
uczestniczyły we Mszy św. oraz ich rodzimy naszą gorącą modlitwą,
aby wytrwały w gorliwości.

W związku z nowymi ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd w naszym
kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie 183 osoby. W związku
z tym, na czas trwania ograniczeń, w niedziele będzie dodatkowa Msza św. o
godz. 14:00.

Dzisiaj też przypada Niedziela Misyjna rozpoczynająca w całej Pol-
sce Tydzień Misyjny. Ofiarujmy w tym tygodniu szczególnie róża-
niec i inne nasze modlitwy w intencji misji i wszystkich, którzy roz-
krzewiają Ewangelię po całym świecie.

Zapraszam na codzienny Różaniec: w poniedziałek po Mszy św. porannej,
od wtorku do soboty o 17:30 a w niedziele o godz. 14:00.

W czwartek po Mszy św. szkolnej w kościele rozdanie Dzienniczków
Kandydata do Bierzmowania uczniom kl. VIII.

W przyszłą niedzielę w kaplicy pod kościołem NSPJ o godz. 19:00
Wieczór Filmowy.  Wyświetlimy film pod tytułem „To nic takiego”.
Jest to film dokumentalny o edukacji seksualnej dzieci i młodzieży.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Robert Krybus z naszej parafii,
· Martina Pendziałek z parafii Sławików. (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 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 przyszły
piątek, (23.10.2020, godz. 18:45) Kupka M., Pawlak J., Sosińska-Stochla R.,
Dańko K., Kocur T. i Kiszka K., a w piątek za dwa tygodnie (30.10.2020,
godz. 18:45) Wowrek K.,  Wowrek T., Mraczny B., Jaskóła S.,  Bajerska D.,
Korycik H.

W sobotę o godz. 19:00 w salce parafialnej nauka przedchrzcielna.

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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