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U  W  Ś

Uroczystość Wszystkich Świętych ma charakter bar-
dzo radosny. Wspominamy bowiem wszystkich tych,
którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bo-
żą wolę osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bo-
giem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie
uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kano-
nizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych,
którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie.
Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.

Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie waż-
nych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszyst-
kich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i
jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschal-
nej). W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano
żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. W IV
wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich mę-
czenników. Z czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papie-
żach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość Wszystkich
Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV, który zamienił pogańską
świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Mę-
czenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii
męczenników dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicę poświęcenia obchodzo-
no, co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał udział we mszy
św. stacyjnej. Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone
było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada.

W 935 r. papież Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokal-
ne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła po-
wszechnego.
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Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powo-
dów nie mogą opuścić domu, aby zapobiec gromadzeniu się
wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać od-
pust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszyst-
kich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie
do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej speł-
nić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komu-
nia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego),
przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, od-
mówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i
nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych naj-
droższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jedne-
go z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za
zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiaro-
wanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

(Z dekretu Biskupa Opolskiego)



Prządek nabożeństw
01.11.2020 – 09.11.2020

niedziela 1 listopada 2020 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
08:00 Za zm. Jadwigę Marek, męża Jana, 2 synów, synowe, Zygmunta Okoniewski, 2

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

10:30 W intencji Parafian. Różaniec za zmarłych.
14:00 W intencji zmarłych polecanych w zaleckach (transmitowana) Różaniec za zm.

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

wtorek 3 listopada 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. matkę Erykę Sońską. Różaniec za zmarłych.

środa 4 listopada 2020 – Św. Karola Boromeusza, biskupa
07:00 (recytowana) Za zm. O. Mikołaja Wallach, siostrę Hildegardę, rodziców Józefa

i Gertrudę, Pawła i Agnieszkę Ploch, zm. z pokrewieństwa Wallach-Ploch-
Kurpierz-Parys, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 5 listopada 2020 – Dzień powszedni
16:00 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich.
17:00 Za zm. męża Rufina Fitzon, córkę Krystynę Paris, pokrewieństwo Fitzon, Pa-

ris, Rzezonek, Morcinek i dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 6 listopada 2020 – Dzień powszedni
06:45 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego.
17:00 Za zm. Zofię i Władysława Smalcerz, syna Stanisława, córkę Rozalię, wnuków

Leszka i Marka oraz zm. z rodzin Smalcerz, Tywończuk.
sobota 7 listopada 2020 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Matki Bożej, zwłaszcza Róż Różańcowych.
17:00 Za zm. Jerzego Czogała w 1. rocznicę śmierci.

niedziela 8 listopada 2020 – XXXII Zwykła
08:00 Za zm. Franciszka Kusidło, dwie żony, córkę Ritę, wnuka Rudolfa, Wiktora i

Martę Górecki, syna Henryka, synową Helenę, rodziców Anielę Krybus, męża
Józefa, syna Alfonsa, Bernarda Kleta i całe pokrewieństwo.

10:30 Za zm. Teodora i Elżbietę Nosiadek, rodziców, rodzeństwo z obu stron, córkę
Irenę Lasak, Franciszka Rzega, matkę Annę, Stanisława Kostoń i zm. z pokre-
wieństwa Mika-Harnasz.

14:00 Dodatkowa Msza św. z podziękowaniem za przekazanie wiary dzieciom I-Ko-
munijnym. (transmitowana)

poniedziałek 9 listopada 2020 – R  P  B  L
17:00 Za zm. Antoniego Konieczny, rodziców, rodzeństwo, 2 teściów, 2 szwagrów,

Katarzynę Miłota, Jana i Matyldę Wolnik, 2 córki, 3 synów, 3 zięciów, Grzego-
rza i Danielę Pych, zm. z pokrewieństwa Wolnik-Urbański-Klyta-Konieczny i
dusze w czyśćcu cierpiące.



Informacje duszpasterskie
01.11.2020 – 08.11.2020

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. Jutro ko-
lekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na bieżące po-
trzeby parafii i zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie. W ubie-
głą niedzielę, w czasie III zbiórki kwartalnej zebraliśmy 13 040,00 PLN.
„Bóg zapłać!” za ofiary złożone w kościele i wpłaty na konto parafialne.

W związku z 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.
Dzisiaj i jutro cmentarz musi pozostać zamknięty.
Dzisiaj i jutro po każdej Mszy św. zapraszam na różaniec w intencji zmar-
łych polecanych w zaleckach.

W roku 2020 odpust zupełny za zmarłych można uzyskać pod
innymi warunkami niż zwykle. Odpust zupełny dla tych, którzy
nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko ducho-

wo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, a także odpust
zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych
zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kapli-
cę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, obowiązują w tym roku
na terenie Diecezji Opolskiej przez cały listopad.

W przyszłą niedzielę przypada XII Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Co roku wybierany jest jeden kraj szczególnie do

świadczany prześladowaniami. W tym roku krajem reprezentującym współ-
czesne męczeństwo chrześcijan jest Republika Środkowoafrykańska.

Msze św. szkolne i spotkania z młodzieżą pozostają zawieszone.
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 wszystkie intencje 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, (06.11.2020, godz. 17:45) Korycik M., Gąsior M., Plura S., Klima
M., Kukiełka A. i Wyrtki U., a w piątek za dwa tygodnie (13.11.2020, godz.
17:45) Folęga E., Nagel M., Szmańta L., Domino K. Łubowice Konieczna
H., Gawlik A.

W przyszłą niedzielę o godz. 14:00 Msza św. z podziękowaniem za łaskę
wiary dzieci Pierwszokomunijnych.

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


