
Nr 28(526)
05.09.2021
12.09.2021

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Eichendorffa 22, 47-411 Łubowice

tel.: +48 32 410 67 90, e-mail: parafia@lubowice.eu
Konto: 94 1050 1344 1000 0090 3132 5609

www.parafia.lubowice.eu

O      B
W Ewangelii dzisiejszej słyszymy ważne słowa: „Effatha – otwórz się”

oraz: „Odwagi! Nie bójcie się, Ja jestem.”
Żeby móc świadczyć o Bogu i pomagać innym, trzeba otworzyć się na

Bożą łaskę, która niezależnie od naszej kondycji fizycznej, życiowych
przeciwności, cierpienia i przykrych doświadczeń może przynieść w nas i
przez nas obfite owoce. Potrzebna też jest odwaga, dzięki której możemy
pokonywać nasze słabości i lęki naszej codzienności.

Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński odznaczał się cnotą
męstwa, która ujawniła się zwłaszcza wtedy, gdy – wobec nasilanych prze-
śladowań Kościoła – wypowiedział władzom komunistycznym zdecydowa-
ne: „Non possumus”. 25 września 1953 r., po kazaniu w kościele św. Anny
został aresztowany. Nie załamał się. W więzieniu powstały dwa największe
dzieła: Jasnogórskie Śluby Narodu i Wielka Nowenna przed Tysiącleciem
Chrztu Polski.

Kiedy przygotowujemy się do beatyfikacji warto postawić sobie pyta-
nie – skąd czerpał do tego siły? Najpełniej dają na nie odpowiedź jego wię-
zienne zapiski. Całkowicie zjednoczony z Bogiem, nieustannie z Niego
czerpał, aby potem dawać innym. Ten zwykły człowiek otwarty na potrze-
by innych, był niezwykły swoją wiarą, swoim zaufaniem Bogu i Matce
Najświętszej. Był niezwykły swą miłością przebaczającą każdemu, nawet
tym, którzy go uwięzili. Mimo doznanych krzywd – jak sam mówił – nie
miał wrogów. Z jednej strony prymas bolał, że nie może wypełniać swojej
biskupiej posługi, nie może brać czynnego udziału w życiu Kościoła i do-
magał się swoich praw, z drugiej zaś stwierdza, że przeżywa te trzy lata, ja-
ko szczególny dar Boga, który przygotowuje go na późniejszą trudną służ-
bę Kościołowi i Polsce. Ta głęboka wiara w Opatrzność była źródłem jego
zaufania człowiekowi. Miał świadomość mocy Bożej w sobie. Mówił:
Udzielasz jej nieustannie, gdy idziemy z krzyżem, choć nieraz czujemy się
tacy samotni. Ale, gdy zamknę oczy, gdy wsłucham się w poruszenie du-
szy, czuję Ciebie. Wystarczy się zwrócić choć na chwilę ku Tobie, by odna-
leźć Ciebie w sobie.



Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński w 1967 roku w liście pasterskim na
Wielki Post ogłosił program Społecznej Krucjaty Miłości. Jest to program odno-
wy życia codziennego, to zaproszenie do oddziaływania miłością w rodzinie, w
domu, w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach, wszędzie. Tak, aby zacząć prze-
mieniać świat od siebie, od najbliższego otoczenia. Prymas mówił, że „Czas to
miłość!(…) Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości”. Pozostaje
nam tylko zacząć już dziś żyć tym programem.

ABC S  K  M

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na
drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).

2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w naj-
gorszym znaleźć coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw
krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przekli-
naj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze
pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pra-
gnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale
co Ty jesteś winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomo-
cą, sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzy-
stasz z pracy drugich.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym.
Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

S  P   K  S  W
Czcigodny i umiłowany księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co

myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża-Polaka, który dziś pełen bo-
jaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Two-
jej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej na-
dziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry
i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z
Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.

(św. Jan Paweł II)



Prządek nabożeństw
05.09.2021 – 13.09.2021

niedziela 5 września 2021 – ODPUST PARAFIALNY
08:00 Za zm. rodziców Genowefę i Jana Nowak, córkę Gertrudę, zięcia Ja-

na, synów Alfreda i Alojzego, synowe Małgorzatę i Różę, dziadków z
4 stron, Emila Marcol, Małgorzatę Burdzik, zm. z pokrewieństwa Ko-
łodziejczyk-Nowak-Filip i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Suma odpustowa w intencji Parafian.
poniedziałek 6 września 2021 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Artura Szmańta w 30 dni po śmierci.
wtorek 7 września 2021 – Dzień powszedni – Całodzienna Adoracja

18:00 Za  zm.  Annę i  Karola  Paris,  dzieci,  Krystynę Paris,  ojca  Rufina  Fit-
zon, Antoniego i Józefę Machnik, 2 braci, Waltra Machnik, Leonarda
Wolnik, Helenę i Pawła Wałach, pokrewieństwo Paris-Fitzon-Mach-
nik, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 8 września 2021 – Narodzenie Najśw. Maryi Panny
18:00 W intencji zmarłych Parafian. Po Mszy św. różaniec za zmarłych
czwartek 9 września 2021 – Dzień powszedni
18:00 (szkolna) Za zm. Wandę Tywończuk.
piątek 10 września 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Katarzynę i Jana Tumulka, córki Marię i Gertrudę,

synów Jana i Engelberta, Rozalię i Feliksa Tumulka, ojców z obu
stron, Marię i Franciszka Gawlik, syna Józefa i dusze w czyśćcu cier-
piące.

sobota 11 września 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Franciszka Klima, rodziców Marię i Roberta, brata Antona,

bratanka Adriana, Jadwigę i Wilhelma Dziadzia, zm. z rodzin Kocur-
Klima, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 12 września 2021 – XXIV Zwykła – DOŻYNKI PARAFIALNE
08:00 Za zm. Henryka Kurek w 11. rocznicę śmierci, rodzeństwo, ojca Ber-

narda, wnuka Adama, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpią-
ce

10:00 Suma dożynkowa z podziękowaniem za zebrane plony.
poniedziałek 13 września 2021 – Św. Jana Chryzostoma, bpa i dra K-ła
18:00 Za zm. Marię Przybyła, rodziców Jerzego i Hildegardę Kretek, Jerze-

go Przybyła, Teresę Depta i zm. z pokrewieństwa Przybyła-Kretek-
Depta. Po Mszy św. nabożeństwo fatimskie.

07:00 (recytowana) Msza św. na rozpoczęcie adoracji w intencji Parafian.



Informacje duszpasterskie
05.09.2021 – 12.09.2021

Dzisiaj kolekta powinowata z okazji odpustu parafialnego. W przyszła nie-
dzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na Wydział
Teologiczny w Opolu. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w kościele,
przelewy na konto i przez mikropłatności.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!”
wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszych uro-
czystości odpustowych ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi

Panny: Szafarzom, ministrantom, Pani organistce i orkiestrze z Krzyżanowic,
pocztom sztandarowym i Panom niosącym baldachim oraz tym, którzy przy-
gotowali i ustroili kościół na dzisiejszą uroczystość.

We wtorek przypada na naszą parafię kolej w całodziennej adora-
cji Najświętszego Sakramentu. Początek po Mszy św. porannej,
później adoracja wg następującego porządku: 08:00 – Brzeźnica
(numery nieparzyste); 09:00 – Brzeźnica (numery parzyste); 10:00
– Ligota Książęca (numery nieparzyste); 11:00 – Ligota Książęca

(numery parzyste); 12:00 – Łubowice (numery nieparzyste); 13:00 – Łubowi-
ce (numery parzyste); 14:00 – Grzegorzowice (numery nieparzyste); 15:00 –
Grzegorzowice (numery parzyste); 16:00 – Ruch Szensztacki; 17:00 – Dzieci
i Młodzież szkolna. O godz. 18:00 Msza św. na zakończenie adoracji.

W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna a po niej do salki zapra-
szam na spotkanie organizacyjne młodzież z VI kl. Szkoły Podsta-
wowej, która rozpocznie w tym roku trzyletnie przygotowanie do
przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz czwartku)
przez pół godziny po Mszy św.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Robert Marek Kampka z naszej parafii
· Joanna Ewelina Pacławska z naszej parafii

(zapowiedź pierwsza)
W zakrystii można nabywać kalendarze na 2022 rok z obrazami kościołów i
kaplic Metropolii Górnośląskiej oraz kalendarze misyjne. Cena 6 zł.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.
W przyszły piątek (10.09.2021, godz. 18:45) Kszuk T., Żółtańska M., Żół-
tańska K., Gładysz S., Wolnik A., i Kałuża G. a w kolejny piątek (17.09.2021
godz. 18:45) Kałuża J., Kurek S., Kurek K., Kupka M., Pawlak J. i Sosińska
-Stochla R.
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