
Nr 36(534)
31.10.2021
07.11.2021

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

tel.: +48 32 410 67 90; +48 519 870 130
Konto: 94 1050 1344 1000 0090 3132 5609
e-mail: parafia@lubowice.eu; www.parafia.lubowice.eu

B  

Czegokolwiek byśmy nie czynili, zawsze na-
sze działanie wynika z określonych motywów:
albo działamy spontanicznie, albo z zamiłowa-
nia, albo z konieczności. Wszystkie motywy są w
jakimś stopniu uwarunkowane miłością, chociaż
niekoniecznie miłością do wykonywanej pracy.

Podejmowane działania nie zawsze dają się zrealizować, nie zawsze
przynoszą dobre efekty, nie zawsze przyczyniają się do naszego rozwoju. Ale
jest jedno działanie, które nas nigdy nie zawiedzie: zawsze możemy wzrastać
w miłości, Bożej Miłości. To właśnie dzisiaj Księga Powtórzonego Prawa
mówi nam: „Pan jest  naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował
Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszyst-
kich swych sił.” (Pwt 6,4-6). Bóg jest Miłością, Miłością, którą nam daje,
Miłością, którą od nas przyjmuje, Miłością, którą się z nami dzieli.

Wgłębiając się w teksty dzisiejszej Liturgii Słowa odkrywamy podstawo-
wą zasadę życia. Miłość Boża i nasza miłość do Boga to pierwsze i najważ-
niejsze ze wszystkich przykazań – przykazanie, które wzywa nas do miłowa-
nia Boga całym sobą. Nie może być innej odpowiedzi człowieka na miłość
Boga, który kocha nas miłością najczystszą, bezwarunkową, który akceptuje
każdego człowieka w jego aktualnej rzeczywistości i kocha w sposób nie-
skończony. Naszą odpowiedzią może być tylko przyjęcie miłości Boga i od-
wzajemnienie jej. Zapyta ktoś, jak? Ano, słuchając Boga, dostrzegając Go i
dając Mu pierwszeństwo we wszystkim. Nie wolno nam jednak zapominać,
że Jezus Chrystus łączy przykazanie miłości Boga z przykazaniem miłości
bliźniego i samego siebie, zaś chronologia rozwoju duchowego przyjmuje, że
miłość bliźniego jest drogą do miłości Boga. Tak więc przykazanie miłości to
dla nas i zadanie, i obietnica.
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Prządek nabożeństw
31.10.2021 – 08.11.2021

niedziela 31 października 2021 – XXXI Zwykła - KIERMASZ
08:00 W intencji Fundatorów i Budowniczych naszego kościoła.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla  Marii i Franciszka
Kachel z okazji 50 rocznicy ślubu oraz 70 rocznicy urodzin Marii.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 1 listopada 2021 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
08:00 Za zm. męża Jana Kobza w 15 rocznicę śmierci i zm. zięcia Krystiana Czogała

w 1 rocznicę śmierci.
10:30 Za zm. Kazimierza Bajerskiego, Ewę i Michała Bajerskich, Władysława Dobo-

sza, Józefę Kołacińską, Rene Marchuta, zm. z rodzin Bajerski-Dobosz-
Kościółek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz.
wtorek 2 listopada 2021 – Wszystkich Wiernych Zmarłych
08:00 Za zm. męża Rufina Fitzon, córkę Krystynę Paris zm. z pokrewieństwa Fitzon-

Paris-Rzezonek-Morcinek i dusze w czyśćcu cierpiące. Różaniec z zaleckami.
16:00 Za wszystkich Wiernych Zmarłych. Różaniec z zaleckami.
18:00 W intencjach Ojca Świętego. Różaniec z zaleckami.
środa 3 listopada 2021 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Józefa Burdzik w 30 dni po śmierci.
czwartek 4 listopada 2021 – Św. Karola Boromeusza, biskupa
16:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
17:00 (szkolna) Za zm. Zofię i Władysława Smalcerz, syna Stanisława, córkę Rozalię,

dwóch zięciów, wnuków Leszka i Marka, zm. z rodzin Smalcerz i Tywończuk
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

piątek 5 listopada 2021 – Dzień powszedni
06:45 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17:00 Za zm. Józefa Kubina w 1 rocznicę śmierci.
sobota 6 listopada 2021 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańcowych.
11:00 Ślub Wysocki-Marcinkowska.
17:00 Za zm. Hildegardę i Leonarda Wochnik, zm. Brunona Lamla, zm. Józefa Pater,

zm. Brygittę i Heinza Mateja, zm. z rodzin Wochnik, Lamla, Mika.
niedziela 7 listopada 2021 – XXXII Zwykła
08:00 Za zm. Antoniego Krybus, rodziców Anielę i Józefa, syna Alfonsa, Franciszka

Kusidło, 2 żony, córkę Ritę, wnuka Rudolfa, Wiktora i Martę Górecki, syna
Henryka, synową Helenę, Bernarda Kleta i zm. z pokrewieństwa.

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

14:00 Nieszpory niedzielne z podziękowaniem za łaskę wiary dzieci I-Komunijnych.
poniedziałek 8 listopada 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Urszulę Badurczyk w 30 dni po śmierci.



Informacje duszpasterskie
31.10.2021 – 07.11.2021

Dzisiaj i w Uroczystość Wszystkich Świętych kolekta na bieżące potrzeby
parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na seminarium duchowne i diecezjalne
instytucje. W ubiegłą niedzielę na misje zebraliśmy 1 759,70 PLN. Serdeczne
„Bóg zapłać!” za ofiary złożone w kościele, przelewy na konto parafialne i
przez mikropłatności.

Od dzisiaj przechodzimy na czas zimowy. Msze św. i nabożeństwa
wieczorne będą o godzinę wcześniej, czyli o godz. 17:00.

Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w porządku niedzielnym.
O godz. 14:00 nabożeństwo z zaleckami za zmarłych i procesją na cmentarz.
Po procesji możliwość poświęcenia nowych pomników.

W czwartek o 17:00 Msza św. szkolna, a po niej spotkanie forma-
cyjne dla uczniów VI kl. SP przygotowujących się do przyjęcia sa-
kramentu bierzmowania.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w październiku organizowali i prowa-
dzili Różaniec w kaplicach. Niech Matka Najświętsza wyprasza Wam obfi-
tość Bożych Łask. Bóg zapłać!

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz czwartku)
przez pół godziny po Mszy św.

W kancelarii i przez Internet można nadal zamawiać intencje mszal-
ne na przyszły rok. Od nowego roku msze św. poranne będą w środy
i piątki. W poniedziałki Msza św. będzie wieczorem.

Na ostatniej radzie parafialnej podjęliśmy decyzję o przywróceniu Mszy św.
dwujęzycznej w naszej parafii od nowego roku. Przez pół roku będzie ona
testowo o godz. 09:00 w każdą niedzielę. W związku z tym zmieni się nie-
dzielny porządek Mszy św.: 07:00, 09:00 i 11:00. Osoby które już zamówiły
intencje Mszy św. na niedziele w pierwszym półroczu 2022 roku i chcą w
związku z tym zmienić godzinę proszone są o kontakt z kancelarią parafialną.

W zakrystii można nadal nabywać kalendarze na 2022 rok. Są też już
zamawiane wcześniej dodatkowe kalendarze 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 (05.11.2021, godz. 17:45) Otwinowska T., Karabulut M.,
Kowalczyk  J.,  Sobocik  G.,  Basista  J.  i  Spach  B.  a  w  kolejny  piątek
(12.11.2021, godz. 17:45) Kschuk S., Weihser B., Domino S., Karpisz A.,
Przibylla D. i Janusz M.

W piątek będę odwiedzał naszych Chorych z Komunią św. Zapisy w zakry-
stii albo kancelarii parafialnej.


