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Obserwacja różnych przejawów zła i doświadczenie cierpienia zdają się przeczyć
prawdzie o nieustannej opiece Boga nad człowiekiem i światem. Dziś w ludzkich ser-
cach zamiast postawy zaufania wobec Stwórcy często pojawia się lęk, strach i niepew-
ność. […] Chrystusowe wezwanie Nie lękajcie się! Papież skierował najpierw do świa-
ta, który był wówczas dramatycznie podzielony na dwa bloki polityczno-militarne.

Jesteśmy dzisiaj świadkami cierpienia ludzi na całym świecie z powodu pandemii
koronawirusa. Wielu chorych ostatnie chwile swojego życia przeżywało w bólu i
opuszczeniu. Nie można zapomnieć o cierpieniu rodzin i przyjaciół, którzy stracili
swoich bliskich. Dziś ludzkość zmaga się także z wieloma innymi tragediami. Głód,
katastrofy naturalne, utrata dachu nad głową, przymusowa emigracja, handel ludźmi,
nałogi i osamotnienie otwierają katalog ludzkich cierpień i tragedii. Każda z nich zdaje
się już nawet nie pytać, ale wołać – gdzie jest Bóg?!

Odpowiedzią Boga na pytanie o sens cierpienia jest osoba Jezusa Chrystusa, który
jako niewinny wziął dobrowolnie na siebie krzyż naszych grzechów, cierpiał, umarł,
ale trzeciego dnia zmartwychwstał. W krzyżu Chrystusa – jak pisze do chorych św. Jan
Paweł II – dokonało się nie tylko odkupienie przez cierpienie, ale także odkupione zo-
stało samo cierpienie człowieka. Od Jezusa czerpiemy bowiem nadzieję, że możemy
przejść przez doświadczenie cierpienia, zwłaszcza niezawinionego, gdyż na drugiej
stronie naszego krzyża przybity jest On. Tylko osobiste spotkanie z Jezusem, przeżyte
we wspólnocie wierzących, może dać nam pokój w najtrudniejszych sytuacjach życio-
wych. Dlatego tak ważna jest Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu. Wte-
dy padając na kolana, niczym Jezus w Ogrójcu, szukamy siły by powstać i podjąć nasz
osobisty krzyż.

Nie zrozumiemy do końca dlaczego cierpi człowiek. Wobec cierpienia możemy się
albo zbuntować, albo zaufać Bogu, otwierając się na duchową siłę do przejścia trudne-
go doświadczenia. Tylko bowiem w perspektywie życia wiecznego i tajemnicy zmar-
twychwstania, o których współczesny człowiek jakby zapomniał, lęk przed chorobą
lub śmiercią ustępuje miejsca prawdziwej i najgłębszej nadziei. W ten sposób cierpie-
nie przestaje przesłaniać nam Boga, ale staje się znakiem Jego szczególnej obecności i
wezwaniem do naśladowania Chrystusa.





Prządek nabożeństw
03.10.2021 – 11.10.2021

niedziela 3 października 2021 – XXVII Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Jadwigę i Ignacego Komor, córkę Annę, braci, siostry, zm.

Izydora i Franciszkę Lerch, syna Bernarda, zm. z rodzin Lerch-Komor zm. ka-
płanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Do opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze z
okazji 50 rocznicy urodzin dla Małgorzaty Wojnarowskiej z Grzegorzowic.

14:00 Nabożeństwo różańcowe z poświęceniem i wręczeniem różańców dzieciom
przygotowującym się do I Komunii św.

poniedziałek 4 października 2021 – Św. Franciszka z Asyżu
07:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogo-

sławieństwo Boże, łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
dla Agnieszki i Floriana Rumpel z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Po
Mszy św. różaniec.

wtorek 5 października 2021 – Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm.  Jadwigę i  Antoniego Pohl,  syna,  synową,  Marię i

Józefa Jaskulla, córkę, syna, synową, zm. rodziców i rodzeństwo z 4 stron, zm.
z pokrewieństwa, zm. Halinę Jaskulla, Reinholda Paszek, dusze w czyśćcu cier-
piące, zm. kapłanów i siostry zakonne.

środa 6 października 2021 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Antoniego Krybus, rodziców, rodzeństwo, Zofię i

Jana Komorek, syna Huberta i zm. z pokrewieństwa Komorek-Walach-Krybus-
Serzisko-Pawiński.

czwartek 7 października 2021 – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
17:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
18:00 (szkolna) Za zm. Karola i Otylię Walach, syna Józefa, Franciszka Krybus, 2 żo-

ny, syna Alfonsa, żonę Jadwigę, córkę Marię, Marię Gembalczyk, dziadków, po-
krewieństwo, zm. kapłanów i siostry zakonne oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Po Mszy św. różaniec.

piątek 8 października 2021 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Leona Kukiełka w 1 rocznicę śmierci.
sobota 9 października 2021 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Marię Parys, rodziców, siostrę Elfrydę Warzecha, 6-

ciu braci, Annę i Franciszka Paris oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
niedziela 10 października 2021 – XXVIII Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Jadwigę i Joachima Ficoń, szwagra Henryka Urbańsky, zm. z

rodzin Ficoń, Sochiera, Gwóźdź, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Rocznica I Komunii św.
14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 11 października 2021 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Elżbietę Szmainta w 30 dni po śmierci. Po Mszy św. różaniec.



Informacje duszpasterskie
03.10.2021 – 10.10.2021

Dzisiaj kolekta na seminarium duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na Fun-
dację Dzieło Nowego Tysiąclecia. W ubiegłą niedzielę na III zbiórkę kwartal-
ną zebraliśmy 15 820,00 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w
kościele, przelewy na konto parafialne i przez mikropłatności.

Zapraszam dzisiaj o godz. 14:00 na nabożeństwo różańcowe z po-
święceniem i wręczeniem różańców dzieciom przygotowującym się
do I Komunii św. W tygodniu codzienny różaniec: w poniedziałek po

Mszy św. porannej, wtorek, środa, piątek i sobota przed Mszą św. o godz.
17:30, w czwartek po Mszy św. szkolnej. W przyszłą niedzielę nabożeństwo
różańcowe o godz. 14:00.
We wtorek od godz. 09:00 Pan Kiszka i Pan Tumulka w Brzeźnicy, Grzego-
rzowicach i Łubowicach będą zbierać dary dla kuchni Caritas w Raciborzu.
Ligota jak zwykle we własnym zakresie wspomoże klasztor Annuntiata.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny
po Mszy św.

W ubiegłą niedzielę odbyło się liczenie wiernych. W niedzielnej
Mszy św. uczestniczyły 422 osoby (189 mężczyzn i 233 kobiety) z
których 282 osoby przystąpiły do Komunii św. (105 mężczyzn i 177

kobiet). Stanowi to 51,49% Parafian uczestniczących we Mszy św., z których
66,82% przystąpiło do Komunii św. Statystyki z ostatnich lat wyglądają tak:

W 2020 roku – ze względu na pandemię –
liczenie wiernych się nie odbyło. Widać jed-
nak wyraźną tendencję spadkową, zwłasz-
cza po pandemii...

W zakrystii można nabywać kalendarze na 2022 rok z obrazami kościołów i
kaplic Metropolii Górnośląskiej, kalendarze misyjne i diecezji opolskiej. Ce-
na 6 zł. Nie ma już kalendarzy rolników.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.
W przyszły piątek (08.10.2021, godz. 18:45) Klima M., Kukiełka A., Nagel
M., Szmańta L., Domino K. i Wochnik K. a w kolejny piątek (15.10.2021,
godz. 18:45) Tomala D.,  Piperek  B.,  Białdyga  Ł.,  Depta  D.,  ŁUBOWICE:
Konieczna H. i Gawlik A.

Od jutra w kancelarii parafialnej można już zamawiać intencje jubileuszowe
na przyszły rok (również na soboty). Pozostałe intencje od 18 października.

W czwartek o 17:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi. O 18:00 Msza
św. szkolna i Różaniec dzieci.


