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Słowo Boże dzisiejszej niedzieli niesie ze sobą bardzo konkretne pouczenie
na temat stanu duszy, którego nie może zabraknąć, jeśli jakakolwiek łaska Boża
ma stać się udziałem człowieka. Syracydes jednoznacznie stwierdza: „o ile wielki
jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana”.

Przyjęcie Bożej łaski uniemożliwia ludzka pycha. Ten sam Autor stwierdza:
„Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim
korzenie”. Potwierdza tę myśl biblijny opis tragicznego wydarzenia w raju. Obu-
dzona w ludzkim sercu podejrzliwość wobec Boga i żądza stania się jak Bóg,
wręcz stania się Bogiem, gorzko zaowocowała dostaniem się człowieka w szpony
zła. Ludzka pycha sprawia, że człowiek opowiada się przeciw Bogu i tak zamyka
się na Bożą łaskawość.

Rozwinięciem starotestamentalnego pouczenia jest dzisiejszy fragment z 14
rozdziału Ewangelii św. Łukasza. Zawarta w nim przypowieść Jezusa zwraca
uwagę na najważniejszą łaskę Boga dla nas – łaskę ostatecznego wywyższenia.
Teologia mówi o gratia patriae – łasce ojczyzny, to znaczy ostatecznego ogląda-
nia Boga twarzą w twarz (visio beatifica). Z ust Jezusa dowiadujemy się, że łaska
ta domaga się od nas troski o nieustanny wzrost w postawie pokory. Jezus mówi
wyraźnie: „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyż-
szony”. Dlatego radzi nam: „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego
miejsca […], idź i usiądź na ostatnim miejscu”. Kościół przypomina nam też inną
ważką radę Jezusa w aklamacji przed Ewangelią: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem
cichy i pokorny sercem”.

Natomiast w drugiej przypowieści z dzisiejszej Ewangelii Jezus daje nam do
zrozumienia, że łaska ostatecznego wywyższenia jest tak wielka i wspaniała, że
nie trzeba się martwić o odpłatę, czy wyrażenie nam wdzięczności za dobro przez
nas wyświadczone na ziemi. Jeśli ludzie nie okażą nam należnej wdzięczności czy
zapłaty nie trzeba popadać w zniechęcenie – łaska ostatecznego wywyższenia nas
przez Boga wystarczy i nas zaspokoi – bo przekracza wszelką ludzką miarę i
oczekiwanie: „Będziesz szczęśliwy, gdy ludzie nie będą mieli czym się tobie od-
wdzięczyć, odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

bp Andrzej Czaja
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niedziela 28 sierpnia 2022 – XXII Zwykła
08:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o

zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana Badurczyk w 50 urodziny.
11:00 Dożynki powiatowe z podziękowaniem za zebrane w tym roku plony.
poniedziałek 29 sierpnia 2022 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
18:00 Za zm. Jerzego Koska, Gabrielę Kozduj, zm. męża w rocznicę śmierci i

zm. matkę Erykę Urbisz.
wtorek 30 sierpnia 2022 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Różę i Henryka Janik, Józefa i Jadwigę Kusidło. Edmun-

da i Marię Kusidło, dwóch synów, zięcia Lazara Marinkowicz, Pawła
Świętek, Franciszka i Marię Wochnik, 5 synów, 3 córki, 5 synowych, Wili-
balda Hruby, Bernarda Wochnik, Józefa Wochnik, Henryka Bortel, An-
drzeja Wochnik, Gertrudę Kocur, Marię i Jerzego Kowol, Józefa i Jadwigę
Janik, Leona Janik, Tomasza Piela zm. z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 31 sierpnia 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki Bożej

Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie z okazji urodzin.

czwartek 1 września 2022 – Św. Bronisławy, dziewicy
09:00 Rozpoczęcie Roku Szkolnego.
17:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
18:00 Za zmarłego Adolfa Jaskulla w 30 dni po śmierci.
piątek 2 września 2022 – Dzień powszedni
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18:00 Za zm. Jerzego Kołodziej, Barbarę i Leona Zyszka, Gertrudę Szolc, Hu-

berta Parys, zm. z rodzin Mika-Parys-Kołodziej-Zyszka, zm. kapłanów,
siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 3 września 2022 – Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
08:00 W intencji czcicieli NMP, zwłaszcza Róż Różańcowych.
18:00 (dwujęzyczna) Za zm. Pawła i Adelajdę Mika, rodziców, Alojzego Szczu-

ka, matkę Ritę, zm. z pokrewieństwa Mika-Szczuka-Kasek i dusze w
czyśćcu cierpiące.

niedziela 4 września 2022 – XXIII Zwykła
08:00 Za zm. Stanisława Lachowicz, rodziców, rodzeństwo, Joannę i Franciszka

Krybus, rodziców z obu stron, rodzeństwo, synową Renatę i zmarłych z
pokrewieństwa Krybus-Lachowicz-Wochnik.

10:30 W intencji rocznego dziecka Wojciecha Tomasza Grud, jego rodziców i
chrzestnych.

14:00 Nieszpory niedzielne.



Informacje duszpasterskie
28.08.2021 – 04.09.2022

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na
Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. Serdeczne „Bóg zapłać!”
składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto parafialne i przez mi-
kropłatności na stronie internetowej parafii.

Dzisiaj w naszej parafii obchodzimy powiatowe dożynki z dziękczy-
nieniem za zebrane plony i błogosławieństwo w pracy. Zapraszam do
wspólnej modlitwy i dziękczynienia Panu Bogu.

W czwartek rozpoczyna się nowy rok szkolny. Na godz. 09:00 zapra-
szam Uczniów, Nauczycieli i Pracowników naszych szkół i przed-
szkoli na Mszę św. z prośbą o Boże błogosławieństwo na nowy rok

nauki i pracy. Uczniów kl. I zapraszam do przyniesienia tornistrów i przybo-
rów szkolnych do pobłogosławienia na końcu Mszy św.

Od przyszłej niedzieli przechodzimy po wakacjach na normalny tryb funk-
cjonowania parafii: w czwartki wracają do stałego porządku Msze św. szkol-
ne oraz spotkania formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do bierzmo-
wania, w niedziele o godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwa popołudniowe.
Gazetka będzie znowu wychodzić w cyklu tygodniowym. Przypominam też,
że – zgodnie z propozycją Rady Parafialnej – w każdą sobotę Msza św. wie-
czorna będzie dwujęzyczna.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny po
Mszy św.
W środę 07.09 przypada na naszą parafię całodzienna adoracja Najświętsze-
go Sakramentu. Warto już teraz o tym pomyśleć i zarezerwować sobie czas.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przystroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek
prosimy następne rodziny z kolejki.

W piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał naszych Chorych z Komunią św.
Zapisy jak zwykle w zakrystii i kancelarii parafialnej.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Za-
praszam szczególnie na Godzinę Świętą w czwartek o godz. 17:00. W czasie
jej trwania okazja do Spowiedzi św. przed pierwszym piątkiem miesiąca.

W poniedziałek i wtorek od godz. 17:00 okazja do Spowiedzi dla uczniów
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Rodziców proszę o przypomnie-
nie swoim dzieciom i zachętę aby z tej okazji skorzystały i rozpoczęły nowy
rok nauki w stanie łaski uświęcającej.

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


