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N

„Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom,
zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go,
wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w
Prawie jest największe?». On mu odpowiedział: «Będziesz miło-
wał Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i
całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie po-
dobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na
tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»”.

Po raz kolejny faryzeusze chcą schwytać Jezusa w pułapkę, zweryfiko-
wać Jego naukę, przyprzeć Go do muru, pogrążyć Go w zawiłościach tysiąca
przykazań. Przekonamy się, co On wie, przekonamy się, czy prawidłowo na-
ucza tego, co nauczać należy.

Jezus radzi sobie z taką swobodą, przejrzystością i twórczą mocą, że fa-
ryzeusze aż zaniemówili. Cytuje mianowicie dwa klasyczne teksty:
„Będziesz miłował Boga... Będziesz miłował bliźniego twego...” – prosta od-
powiedź dobrego ucznia, ale On wyprowadza z niej dwie niezwykle ważne
nowości.

Po pierwsze, zbliża On obydwa przykazania, nadając im to samo znacze-
nie. Od tej minuty miłość bliźniego zostaje postawiona obok miłości Boga i
już tego miejsca nie opuści.

Po drugie, Jezus rozpala blask tego jedynego diamentu, który odtąd ma
królować nad wszystkim, co myślimy i co robimy: wszystko zależy od miło-
ści. Przytłaczające wyliczanie tego, co należy i czego nie należy robić, staje
się strumieniem tysiąca odpowiedzi na jedyne pytanie: jak mam kochać?

Wszystko, co zawarte jest w Pismach – mówi Jezus – całe Prawo i proro-
cy, a zatem wszystko, czego Bóg od nas oczekuje, wypływa z dwóch przyka-
zań wzajemnie ze sobą spojonych. Ci, którzy przyszli stawiać Mu pytania,
którzy lubili dzielić włos na czworo, zostają sprowadzeni do tego, co najistot-
niejsze: „Miłujcie”.





Prządek nabożeństw
25.10.2020 – 02.11.2020

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

stry Gertrudę, Anny i Marię, brata Henryka, zm. z pokrewieństwa, zm.
Kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

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

14:00 Różaniec i Msza św. W intencji Parafian. (transmitowane)
poniedziałek 26 października 2020 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Antoniego Kroker w 30 dni po śmierci. Różaniec
wtorek 27 października 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Krystynę Gawlik w 30 dni po śmierci. Różaniec
środa 28 października 2020 – Ś . A  S   J  T
17:00 Za zm. Pawła Pietruszka, rodzeństwo, rodziców Annę i Antoniego,

Helenę i Henryka Kubina, zm. z rodzin Pietruszka Szynol i dusze w
czyśćcu cierpiące. Różaniec

czwartek 29 października 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Różę Janik w rocznicę śmierci oraz za zm. męża Henryka. Ró-

żaniec
piątek 30 października 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Teresę Jasny od Róż Różańcowych z ulicy Leśnej w Brzeźni-

cy. Różaniec
sobota 31 października 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. męża Jana Kobza w rocznicę śmierci. Różaniec
niedziela 1 listopada 2020 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
08:00 Za zm. Jadwigę Marek, męża Jana, 2 synów, synowe, Zygmunta Oko-

niewski, 2 żony, syna Jerzego, wnuka Tomasza, dziadków z 4 stron,
zm. dzieci, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za zm. księży Siwonia i
Mainkę.

10:30 W intencji Parafian.
14:00 Msza św. za zmarłych polecanych w zaleckach. (transmitowane)

poniedziałek 2 listopada 2020 – Wszystkich Wiernych Zmarłych
09:00 Za zm. Annę Kretek w 30 dni po śmierci. Różaniec za zmarłych.
16:00 Za wszystkich Wiernych Zmarłych. Różaniec za zmarłych.
18:00 W intencjach Ojca Świętego. Różaniec za zmarłych.

15:30 Różaniec za zmarłych na cmentarzu.



Informacje duszpasterskie
11.10.2020 – 18.10.2020

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii i III zbiórka kwartalna. W przy-
szłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. We
wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych kolekta na bieżące potrzeby
parafii. W ubiegłą niedzielę na Misje zebraliśmy 704,70 PLN i 1 EUR. Ser-
deczne „Bóg zapłać!”

W związku z nowymi ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd w
naszym kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie 105

Osób (mniej więcej po dwie osoby na ławkę). W związku z tym, na czas
trwania ograniczeń, w niedziele będzie dodatkowa Msza św. o godz. 14:00.
29.10.1907 został poświęcony nasz kościół parafialny. Dzisiaj obchodzimy
113 rocznicę tego wydarzenia (kiermasz), dziękując Bogu za naszą świątynię
i wszystkie łaski, które kolejne pokolenia w niej wypraszały. Polecamy też
wszystkich budowniczych, fundatorów i dobrodziejów – z przeszłości i tych,
którzy dbają o nią obecnie.

Od dzisiaj  obowiązuje czas zimowy. W związku z tym Msze św. wie-
czorne będą rozpoczynać się o godz. 17:00.

Zapraszam na codzienny Różaniec: w poniedziałek po Mszy św. porannej,
od wtorku do soboty po Mszy św. wieczornej.
Msze św. szkolne i spotkania z młodzieżą zostają zawieszone.
W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. W związku z nie-
możliwością zachowania dystansu, procesja na cmentarz się nie odbędzie.
Zamiast niej na cmentarzu o godz. 15:30 zostanie odprawiony Różaniec za
zmarłych. Proszę aby każdy pozostał przy grobie swoich najbliższych, za-
chowując dystans. Nie ma ograniczenia ilości osób na cmentarzu.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Robert Krybus z naszej parafii,
· Martina Pendziałek z parafii Sławików. (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 przez pół godziny po
Mszy św. Można już zamawiać intencje jubileuszowe na 2021 rok.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek, (30.10.2020, godz. 18:45) Wowrek K., Wowrek T., Mraczny B., Ja-
skóła S.,  Bajerska D.,  Korycik H.,  a  w piątek za dwa tygodnie (06.11.2020,
godz. 18:15) Korycik M., Gąsior M., Plura S., Klima M., Kukiełka A. i Wy-
rtki U. 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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