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D  

Ciekawość życia,  świadomość  jego  końca,  nadzieje  z
tym  związane –  te  uczucia  towarzyszą  nam  przez  znaczną
część  naszego  życia.  Chcielibyśmy  przeżyć życie  dobrze,
godnie,  zdrowo i  szczęśliwie,  umrzeć  w domu, na własnym
łóżku,  w otoczeniu rodziny i  przyjaciół.  Ale czy  to realne?
Czy to możliwe? Czy też to tylko nasze „pobożne życzenia”?

Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Kościół przypomina nam sło-
wa Pana wzywające nas do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Powinni-
śmy przygotować  się  na to,  dając zdecydowaną  odpowiedź  na wezwanie do
nawrócenia,  które  Pan  Jezus  do  nas  kieruje.  Nie  dajmy  się  zwieść  ludzkiej
ciekawości, dociekając, kiedy „dzień  Pański” nadejdzie. Bezużyteczne było-
by to dociekanie, bo chociaż pewnym jest, że przyjdzie niezawodnie, to jed-
nak kiedy i jak – wie tylko Bóg. I chodzi tu nie tylko o ostateczne przyjście
Pana, ale także o Jego nadejście przy końcu życia ziemskiego każdego czło-
wieka.

Każdemu z nas na przejście drogi naszego ziemskiego życia Bóg udzielił
pewnych  talentów:  daru  życia,  zdolności  rozumienia  i  chcenia,  kochania  i
działania,  różnych łask,  miłości,  osobistego powołania.  Rozdzielił  te  talenty
w różny sposób, ale nie jest to niesprawiedliwe, bo każdy dostał tyle, ile jest
mu potrzebne do zbawienia.  Nie jest  ważne,  czy dostało się dużo czy mało,
ale ważne jest gorliwe używanie tego, co się otrzymało. Problem powstaje w
momencie,  gdy sami nie wiemy, jak ich używać,  jak je rozwijać,  jak z nimi
żyć.

Czasami  nasze  talenty  wymagają  rozwinięcia  poprzez  pracę,  a  czasami
same wypływają na wierzch, ale to tylko od nas zależy, czy je właściwie wy-
korzystamy, czy też  zagrzebiemy w głębokim, dobrze ukrytym (także przed
nami) schowku. Bóg wymaga, aby to, czego każdemu z nas udzielił, zostało
spożytkowane na służbę dla Niego i dla bliźnich.



IV Ś  D  U

W dzisiejszą niedzielę po raz czwarty obchodzimy Świa-
towy Dzień Ubogich zapoczątkowany przez papieża Fran-
ciszka. Słowo przygotowane na tegoroczną okoliczność skon-
centrowane jest wokół polecenia z Księgi Mądrości Syracha -
„wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7,32).
Ojciec Święty, podkreśla, że „wyciągnięcie ręki jest znakiem:
to znak, który natychmiast przywołuje do bliskości, solidar-
ności i miłości. W ostatnich miesiącach, w których cały świat
był jakby przytłoczony przez wirusa przynoszącego ból i śmierć, zniechęce-
nie oraz zagubienie, ileż wyciągniętych rąk mogliśmy widzieć! Wyciągnięta
ręka lekarza, który przejmuje się każdym pacjentem, starając się znaleźć wła-
ściwe lekarstwo. Wyciągnięta ręka pielęgniarki i pielęgniarza, którzy nie pa-
trząc na godziny pracy, zostają, aby troszczyć się o chorych. Wyciągnięta rę-
ka tych, którzy pracują w administracji i organizują środki, aby ocalić jak
najwięcej ludzkich istnień. Wyciągnięta ręka aptekarza, realizującego tak
wiele próśb, wystawiając się jednocześnie na ryzykowny kontakt z ludźmi.
Wyciągnięta ręka kapłana, który błogosławi ze ściśniętym sercem. Wycią-
gnięta ręka wolontariusza, który pomaga tym, którzy żyją na ulicy, ale też i
tym, którzy mają dach nad głową, ale nie mają co jeść. Wyciągnięta ręka ko-
biet i mężczyzn, którzy pracują, aby zapewnić konieczne usługi i bezpieczeń-
stwo. I jeszcze wiele innych wyciągniętych rąk. Wszystkie te ręce rzuciły
wyzwanie zarazie oraz strachowi, aby dać wsparcie i pociechę”.

Służba drugiemu człowiekowi to pewna droga, która prowadzi do Chry-
stusa i do Kościoła. Chrześcijańska Caritas jest prawdziwym i przekonują-
cym obliczem Kościoła, do którego budowania wzywa nas Jezus Chrystus.
On przecież utożsamia się z odrzuconymi, chorymi, głodnymi i poucza:
„wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie-
ście uczynili” (por. Mt 25,31-46).

Jak zauważa Papież Franciszek, „ta chwila, którą teraz przeżywamy, po-
dała w wątpliwość wiele pewników. Czujemy się biedniejsi i słabsi, ponie-
waż doświadczyliśmy poczucia granic własnych możliwości oraz ogranicze-
nia wolności. Utrata pracy, czułości naszych bliskich, jak również brak zwy-
czajnych relacji międzyosobowych, otwarły nagle horyzonty, które odzwy-
czailiśmy się już dostrzegać. Nasze bogactwa duchowe i materialne zostały
postawione pod znakiem zapytania, i odkryliśmy strach. Zamknięci w ciszy
naszych domów, odkryliśmy, jak bardzo jest ważna prostota oraz zwrócenie
oczu na to, co istotne. Dojrzeliśmy do potrzeby nowego braterstwa, zdolnego
do wzajemnej pomocy i szacunku”. Nie marnujmy tej szansy pamiętając, że
znakiem i symbolem czasu pandemii, powinna być ręka wyciągnięta w ge-
ście pomocy do ubogiego!



Prządek nabożeństw
15.11.2020 – 21.11.2020

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.

14:00 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o szczę-
śliwy przebieg operacji, za lekarzy i o zdrowie. (transmitowana)

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

prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże.
11:30 Pogrzeb śp. Józefa Kubina.
wtorek 17 listopada 2020 – Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
17:00 Za zm. rodziców Zytę i Alfonsa Sowa, synów Ryszarda i Norberta, Alfonsa i

Marię Niestatek, syna Rafała, córkę Weronikę i za zm. z pokrewieństwa.
środa 18 listopada 2020 – Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
11:30 Pogrzeb śp. Damiana Niedballa.
17:00 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz pielgrzymującej Matki Bożej

Trzykroć Przedziwnej.
czwartek 19 listopada 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jana Mika, rodziców, rodzeństwo, Jadwigę i Mikołaja Nowak, rodziców

z 2 stron, rodzeństwo, Alfreda Rybka, Henryka Panek, zm. kapłanów, siostry
zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 20 listopada 2020 – Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
17:00 Za zm. Marię i Maksymiliana Kiszka, zm. z rodzin Kiszka, Pendzialek, Piontek,

Cyran i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 21 listopada 2020 – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
17:00 Za zm. rodziców Jerzego i Jadwigę Pater, Józefa i Annę Szryt oraz zm. z pokre-

wieństwa Pater-Reichel-Szryt.
niedziela 22 listopada 2020 – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
08:00 Za zm. Elżbietę Reichel, męża Józefa, syna Wilibalda, rodziców, rodzeństwo,

Zofię Niedballa, męża Wiktora, córkę Ritę, synów Sinolda i Herberta, synową
Reginę, wnuków Ryszarda i Urszulę, rodziców, zm. z pokrewieństwa Reichel-
Niedballa, zm. kapłanów i siostry zakonne.

10:30 Za zm. ks. Józefa Gacka w 3 rocznicę śmierci, Agnieszkę i Karola Metzner, sy-
na Henryka, siostrę Różę, rodziców Emilię i Bonifacego Gacka, Bertę i Maksy-
miliana Metzner i za zm. z pokrewieństwa.

14:00 Msza św. ...............................................................................................................
poniedziałek 23 listopada 2020 – Dzień powszedni
06:45 Za zm. Jana Bębenek w 30 dni po śmierci.



Informacje duszpasterskie
15.11.2020 – 22.11.2020

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przy-
szłą niedzielę zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej. W ubiegłą nie-
dzielę do puszek na Dzieło Pomocy Kościołowi w Potrzebie zebraliśmy
500,50 PLN. W związku z radykalnym ograniczeniem liczby wiernych mo-
gących przyjść do kościoła, zachęcam do korzystania z przelewów banko-
wych (nr konta ma 1 stronie gazetki) i do wpłat przez naszą stronę interneto-
wą. „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w kościele i wpłaty na konto parafialne.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd w naszym ko-
ściele może przebywać jednocześnie maksymalnie 49 osób.

Dzisiaj przypada, ustanowiony przez papieża Franciszka IV Światowy Dzień
Ubogich. W tym roku hasło tego dnia podane przez papieża jest zaczerpnięte
z Księgi Mądrości i brzmi „Wyciągnij rękę do ubogiego”.

W czasie pandemii zachęcam szczególnie od słuchania Radia Doxa. W
każdą 3. sobotę miesiąca ks. Waldemar Musioł i ks. Paweł Chyla zapra-
szają na audycję «Ze świętym Józefem za pan brat». W czasach, kiedy
zdefiniowanie i znalezienie wzoru męstwa i mądrości bywa czasem pro-
blemem, warto zwrócić się ku św. Józefowi. Pomocą służy audycja,

której wysłuchać będzie można już 21 listopada, po godzinie 20.00. Przypo-
minam, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 87,8 FM, a także na
www.doxa.fm. Dostępna jest też aplikacja na smartfony (Android i iOS).

Na terenie naszej diecezji nadal obowiązuje rozszerzona dyspensa Biskupa
Opolskiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy
świętej.
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, (20.11.2020, godz. 17:45) Waniek J., Kałus H., Garbas S., Kszuk M.,
Kszuk E. i Pawlińska B., a w piątek za dwa tygodnie (27.11.2020, godz.
17:45) Zymełka J., Chrubasik M., Szweda E., Wochnik B., Wochnik D. i
Skupień A.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Paweł O  z parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku
· Karolina K  z naszej parafii

(zapowiedź pierwsza)

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

styra

styra


