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D   

Zdumiewająca uczta weselna. Wszystko zapowiadało
się dobrze: dziesięć druhen! Wyobrażamy sobie śliczne
sukienki i śmiechy, pan młody nieco skrępowany, panna
młoda urocza.

Ostre słowo burzy te marzenia: pięć druhen nazwa-
nych zostaje „nierozsądnymi”. Uwaga pozostanie skupio-
na na nich, ich brak zdrowego rozsądku zostanie bezli-
tośnie wypunktowany. Nie ma potrzeby zastanawiać się nad pięcioma panna-
mi „roztropnymi”, które brutalnie odmawiają podzielenia się swoją oliwą –
nie to jest problemem. Przypowieść wytycza swoją drogę, nie zajmując się
elementami, które nie wiążą się z jej główną nauką.

Spróbujmy zatem zmierzać prosto do pouczenia, jakie daje nam ta braku-
jąca oliwa. Brak czego może uczynić nas ludźmi nierozsądnymi?

Człowiek nierozsądny to chrześcijanin, który dobrze wystartował, ale nie
wytrzymuje tempa i szybko powraca do zwykłego, niezbyt ewangelicznego
życia. Pięć nierozsądnych panien wyobraża męstwo na krótką metę – ludzi,
których zniechęca czekanie i którym dłuży się czas. Zerwą się w popłochu na
głos wołania: „Nadchodzi pan młody, nadchodzi czas spotkania!”.

A przecież myślimy o tym ostatecznym spotkaniu. Wiemy, że aby się ono
udało, już teraz trzeba spotykać Jezusa tu, na ziemi – w modlitwie, Euchary-
stii, Ewangelii, w sakramencie brata (Mt 25,40). Ale to wszystko kosztuje, a
my ociągamy się z uregulowaniem należności: „Jutro się za to zabiorę”.

Być gotowym na wielkie wołanie to znaczy żyć w pełni – tak jak to tylko
jest możliwe – tym, co w tej chwili przeżywamy. „Duchowość chwili obec-
nej”, to znaczy właściwe wykorzystanie życia codziennego, czyni nas najlep-
szymi kandydatami na Spotkanie. Ewangeliczny sens czasu: oliwę na jutro
kupuje się dziś – wytrwałą odwagą życia Ewangelią „na pełny etat”, nieza-
leżnie od tego, jak długo będą trwały ciężkie dni.
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Dziś obchodzimy w Polsce XII Dzień Solidarności z Ko-
ściołem Prześladowanym. W tym roku krajem reprezentującym
współczesne męczeństwo chrześcijan jest Republika Środko-
woafrykańska. RŚA znajduje się w samym centrum Afryki, al-
bo, jak sami się przedstawiają: w samym sercu tego kontynentu.

Pomimo to nie jest to kraj szczęśliwy. Należy do najuboższych i najnie-
bezpieczniejszych na świecie. Jego historia jest dosyć krótka, bo zaczyna się
w XIX wieku. Od tego czasu RŚA istniało jako terytorium francuskie. Repu-
blika ta pełną niepodległość uzyskała 13 sierpnia 1960, lecz była jednym z
najbardziej niestabilnych państw w Afryce. Kraj ten do dziś właściwie nigdy
nie zaznał wewnętrznego pokoju. Populacja zwiększyła się od czasu odzy-
skania niepodległości niemal 5-krotnie. W 1960 RŚA liczyła 1 232 000
mieszkańców, a w 2017 już ponad 5,6 mln. Na ludność kraju składa się po-
nad 80 grup etnicznych. Każda z nich posługuje się własnym językiem.

W ostatnim czasie doszło do wielu aktów dyskryminacji i brutalnych ata-
ków, w tym zabójstw odwetowych między różnymi społecznościami. W Ban-
gi przemoc udaje się opanować stosunkowo szybko, poza stolicą jest to wła-
ściwie niemożliwe. Przywrócenie pokoju zależy głównie od szybkości inter-
wencji podejmowanych przez misję ONZ, ale akcje milicyjne często powo-
dują odwet między grupami religijnymi, a ofiarami niejednokrotnie padają
chrześcijanie. Jeden z największych dramatów tego kraju rozegrał się w
1977 r. Zamordowano wtedy 200 dzieci protestujących wobec cesarskiej wła-
dzy, która okazała się terrorem. Ta niesprawiedliwa przemoc panuje w RŚA
do dziś.

Większość mieszkańców RŚA nie umie czytać i pisać. Poważnym proble-
mem jest bardzo rozpowszechniona praca dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Zja-
wisko jest szczególnie widoczne w regionach wiejskich. Zamiast chodzić do
szkoły, dzieci pracują w rolnictwie, górnictwie diamentów, jako pomoc do-
mowa, przy hodowli bydła, a także przy utrzymaniu dróg. Skrzętnie ukrywa-
ny jest fakt, że dzieci pracują przy wydobywaniu uranu, który jest zabójczy
dla człowieka. Dzieci te często nie dożywają nawet 14. roku życia.

Choć mieszkają tam w większości chrześcijanie, to mało wiedzą o Bogu,
ponieważ nie mają Pisma Świętego ani nie umieją czytać. Dlatego katolicka
organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie wydaje specjalnie w ich języku
„Biblię dla dzieci”, z której uczą się czytać i pisać.

Niech dzisiejsza niedziela nas uczy, że jako jedna rodzina chrześcijańska
wszyscy jesteśmy wzajemnie za siebie odpowiedzialni przed Bogiem. Gdy
jednemu dzieje się krzywda, drugi przychodzi z pomocą. Tak jak umie: mate-
rialnie czy duchowo, przez modlitwę i ofiarowanie cierpień.
Tak wspólnie przyczyniamy się do rozwoju Królestwa Bożego na ziemi.



Prządek nabożeństw
08.11.2020 – 16.11.2020

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 łaskę wiary Dzieci I-Komunijnych.
poniedziałek 9 listopada 2020 – R    
17:00 Za zm. Antoniego Konieczny, zm. rodziców, rodzeństwo, dwóch teściów,

dwóch szwagrów, Katarzynę Miłota, Jana i Matyldę Wolnik, dwie córki, trzech
synów, trzech zięciów, Grzegorza i Danielę Pych, zm. z pokrewieństwa Wolnik-
Urbański-Klyta-Konieczny i dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 10 listopada 2020 – Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
17:00 Za zm. Marię Badurczyk, męża Franciszka, 2 synów, Annę Krybus, dziadków i

zm. z pokrewieństwa Koska-Badurczyk.
środa 11 listopada 2020 – Św. Marcina z Tours, biskupa
07:00 Za zm. Leona Kukiełka w 30 dni po śmierci.
czwartek 12 listopada 2020 – Św. Jozafata, biskupa i męczennika
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Marii i Franciszka Leśniok z okazji 50 roczni-
cy ślubu.

piątek 13 listopada 2020 – Św. Benedykta, Jana, Mateusza i Krystyna, męczenników
11:30 Pogrzeb śp. Jerzego Kłosek.
17:00 Za zm. Elfrydę Mainczyk, męża Fryderyka, Gertrudę i Józefa Wydra, rodziców,

zm. z pokrewieństwa Mainczyk-Żymełka-Koska-Wydra i dusze w czyśćcu cier-
piące.

sobota 14 listopada 2020 – Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
17:00 Za zm. rodziców Jerzego i Annę Krybus, dziadków Krybus, Stanek, Pacharzy-

na, Mandrysz i dusze w czyśćcu cierpiące.
niedziela 15 listopada 2020 – XXXIII Zwykła
08:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Elżbiety Szmainta z Brzeźnicy z okazji 80
rocznicy urodzin.

10:30 Za zm. Pawła i Marię Gali, rodziców, rodzeństwo, Aleksandra i Marię Lepszy,
zm. z pokrewieństwa Gali-Chrubasik i dusze w czyśćcu cierpiące.

poniedziałek 16 listopada 2020 – R      O
07:00 (recytowana) Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z

prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w pewnej intencji.

14:00 Dodatkowa Msza św. .............................................................................................



Informacje duszpasterskie
08.11.2020 – 15.11.2020

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. Dzisiaj też
zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie. W związku z radykal-
nym ograniczeniem liczby wiernych mogących przyjść do kościoła, zachę-
cam do korzystania z przelewów bankowych (nr konta ma 1 stronie gazetki) i
do wpłat przez naszą stronę internetową. „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 49 Osób (mniej

więcej po jednej osobie na ławkę). W związku z tym, na czas trwania ograni-
czeń, w niedziele będzie dodatkowa Msza św. o godz. 14:00.
Do odwołania zostaje znowu zawieszona posługa nadzwyczajnych szafa-
rzy Komunii św.

Dzisiaj przypada XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowa-
nym. Co roku wybierany jest jeden kraj szczególnie doświadczany

prześladowaniami. W tym roku krajem reprezentującym współczesne mę-
czeństwo chrześcijan jest Republika Środkowoafrykańska.
Dzisiaj o godz. 14:00 Msza św. z podziękowaniem za łaskę wiary dzieci
Pierwszokomunijnych transmitowana w Internecie.
Biskup Opolski rozszerzył dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedziel-
nej i świątecznej Mszy świętej na osoby w podeszłym wieku i inne poważnie
zagrożone z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony,
osoby z objawami infekcji, przebywające w kwarantannie i samoizolacji, od-
czuwające wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tych wszystkich, którzy
nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na
ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).
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 zamawiać intencje mszalne na 2021 rok. Można
to też uczynić przez naszą stronę internetową.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek, (13.11.2020, godz. 17:45) Folęga E., Nagel M., Szmańta L., Domino
K.,  ŁUBOWICE:  Konieczna  H.,  Gawlik  A.,  a  w  piątek  za  dwa  tygodnie
(20.11.2020, godz. 17:45) Waniek J., Kałus H., Garbas S., Kszuk M., Kszuk
E. i Pawlińska B.

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


