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P  
Ważkie podpowiedzi na temat „prawdziwej wolności” człowieka przekazuje

nam dzisiejsza liturgia Bożego słowa. Rozpocznę od myśli zawartej w Liście św.
Pawła do Filemona. Adresat listu, Filemon, zamożny Kolosanin, zawdzięcza swo-
je nawrócenie św. Pawłowi. I na tej podstawie zwraca się Apostoł do tego, które-
go począł dla Chrystusa, o ułaskawienie, obdarowanie wolnością Onezyma –
zbiegłego niewolnika Filemona, którego nawrócił w rzymskim więzieniu. Apostoł
daje Filemonowi do zrozumienia, że osiągnie wyższy stopień wolności przez to,
że obdaruje wolnością swego niewolnika. Sam zaś o sobie św. Paweł pisze, że jest
więźniem Chrystusa Jezusa i uznaje za gwarancję wolności człowieka noszenie
kajdan dla Ewangelii.

Myśl o prawdziwej wolności podejmuje również dzisiejszy fragment Księgi
Mądrości. Autor daje do zrozumienia, że nasza prawdziwa wolność zakłada zna-
jomość zamysłu Bożego. Boży projekt na ludzkie szczęście jest u źródła naszej
wolności i dobra. Innymi słowy nie trzeba się obawiać, że wypełnianie woli Bożej
ogranicza naszą wolność. Dobitną lekcję na ten temat stanowi Kalwaria – konanie
i śmierć Jezusa na krzyżu, zgodnie z wolą Ojca, jest źródłem wolności Chrystusa i
naszego wyzwolenia. Chrystus nie dał się zwieść szatanowi, nie dał się skrępować
i nas zbawił. Trzeba więc w trosce o trwanie w wolności zabiegać o pełnienie wo-
li Bożej, a najpierw o poznanie Bożego zamysłu wobec nas. Tego zaś nie da się
osiągnąć bez wsparcia Bożego Ducha. Dlatego jako dzieci Boże winniśmy stale
wołać „Veni, Sancte Spiritus” (Przyjdź, Duchu Święty). O ile zły duch nas spętał i
stale zniewala, gdy dajemy mu posłuch, o tyle Boży Duch jest gwarancją naszej
wolności i trzeba stale się nań otwierać, Bożemu Duchowi ulegać!

Do tego wszystkiego w dzisiejszej Ewangelii Jezus dopowiada: „Jeśli kto
przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, bra-
ci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego
krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.”. Nie chodzi o niena-
wiść do najbliższych. Mamy tu do czynienia z hebraizmem, to znaczy trudnym do
zrozumienia sposobem wyrażenia tej myśli, że uczeń Jezusa stawia ponad wszyst-
ko umiłowanie Boga. Służąc Bogu, czerpiąc z Jego miłości potrafi o wiele bar-
dziej kochać swych domowników – bo nie tylko słabą, ludzką miłością, lecz miłu-
je ich miłością Bożą. Dźwigając zaś swój krzyż godzi się na zamysł Boskiej
Opatrzności i realizuje wolę Pana, która jest gwarancją Jego wolności.

bp Andrzej Czaja
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Każdy z nas dobrze wie, że na Mszy św. nie wystarczy tylko być – mamy
w niej uczestniczyć. Czynimy to przez postawę, przez odpowiedzi na wezwa-
nia celebransa i wspólny śpiew.

Istnieją jednak jeszcze lepsze sposoby uczestnictwa: kiedy nie tylko je-
steśmy sami dla siebie, ale przyczyniamy się do lepszego uczestnictwa in-
nych. Czynią to przede wszystkim kapłani, którzy przewodniczą liturgii, ale
również wszyscy, którzy z kapłanami w kształtowaniu liturgii uczestniczą:
nadzwyczajni szafarze Eucharystii, ministranci, organiści, kościelni a nawet
ci, którzy sprzątają, przystrajają i przygotowują kościół aby inni mogli lepiej
w liturgii uczestniczyć.

Jest oczywiste, że nie każdy może sprawować każdą funkcję. Nie każdy
może odprawić Mszę św., tylko ważnie wyświęcony kapłan. Nie każdy może
zasiąść za organami, bo to wymaga talentu i umiejętności, które zdobywa się
przez lata ćwiczeń. Są jednak funkcje, które nie wymagają aż tak wielu umie-
jętności i wysiłku. Taką funkcją jest posługa lektora, czyli osoby czytającej
czytania w czasie liturgii. Wszyscy potrafimy czytać i pisać, wielu ma dobry
głos i dykcję i przy odrobinie dobrej woli mogliby czytać lekcję w czasie
Mszy św. – służąc w ten sposób innym i samemu głębiej i pełniej uczestni-
cząc w liturgii. Niektórzy z naszych parafian już to czynią, za co są im należ-
ne wielkie podziękowania.

Myślę jednak, że takich osób mogło by być zdecydowanie więcej. Funk-
cja lektora nie jest bowiem zarezerwowana dla ministrantów, czy ogólniej –
młodzieży i dzieci. Wręcz lepiej jest, gdy czytają osoby dorosłe, ponieważ le-
piej rozumieją tekst, mają już wykształcony głos i dzięki temu sprawniej po-
trafią przekazać treść czytania, tak, że słuchający łatwiej mogą uchwycić jego
sens.

Już od jakiegoś czasu noszę się z myślą powołania grupy osób, które
podjęły by się czytania w czasie liturgii – zwłaszcza niedzielnej. Nie wymaga
to wiele wysiłku, a tylko trochę odwagi i organizacji. Chciałbym też zorgani-
zować krótki kurs dla lektorów, tutaj, w naszej parafii, aby ułatwić i uspraw-
nić sprawowanie tej posługi. Pandemia pokrzyżowała i odwlekła te plany, ale
teraz nadszedł czas aby do nich wrócić.

Dlatego chciałbym Was prosić, drodzy Parafianie, by każdy zastanowił
się, czy nie może w ten sposób usłużyć Panu Bogu i naszym zgromadzeniom
liturgicznym. Zaproszony jest każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia
czy statusu. Zapraszam do kontaktu ze mną osoby, które rozeznają, że mogą i
chcą podjąć się tej posługi. Ja również w najbliższym czasie będę odzywał
się do niektórych z Was proponując podjęcie się tej funkcji. Do jej pełnienia
właściwie potrzeba tylko jednego: dobrej woli.

Ks. proboszcz



Prządek nabożeństw
04.09.2022 – 11.09.2022

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 ro-
dziców i chrzestnych.

14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 5 września 2022 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Teresę Jasny, jej rodziców i zm. z pokrewieństwa Jasny-

Wawrzyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 6 września 2022 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Emmę i Antoniego Grzesik, rodziców z obu stron, córkę

Adelę, męża Jerzego, Ernesta Krasek, zm. rodziców, dusze w
czyśćcu cierpiące i zm. z pokrewieństwa Grzesik-Halamoda.

środa 7 września 2022 – Dzień powszedni – DZIEŃ WIECZYSTEJ ADORACJI

07:00 (recytowana) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za  otrzy-
mane łaski, z prośbą  o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. Po Mszy św. rozpoczęcie ad-
oracji.

18:00 Msza św. na zakończenie adoracji Za zm. Franciszka Klima, ro-
dziców Marię i Roberta, brata Antona, bratanka Adriana, Jadwigę
i Wilhelma Dziadzia, zm. z rodzin Kocur-Klima, zm. kapłanów i
dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 8 września 2022 – N  N  M  P
13:00 Ślub Dudek-Sadowska.
18:00 (szkolna) Za zmarłych Parafian. Poświęcenie ziarna i nasion.
piątek 9 września 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) ……………………………………………………..
sobota 10 września 2022 – Dzień powszedni
18:00 (dwujęzyczna) Za zm. Elżbietę Szmainta w 1. rocznicę śmierci.
niedziela 11 września 2022 – XXIV Zwykła – ODPUST PARAFIALNY
08:00 Za zm. Mariana Pactwa w 30 dni po śmierci.
10:30 Suma odpustowa w intencji Parafian.



Informacje duszpasterskie
04.09.2022 – 11.09.2022

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na Wy-
dział Teologiczny w Opolu. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w
kościele, przelewającym na konto parafialne i przez mikropłatności na stronie
internetowej parafii. Bóg zapłać również za pomoc dla Uchodźców.
Zapraszam na nieszpory niedzielne dzisiaj o godz. 14:00
W środę przypada na naszą parafię adoracja Najświętszego Sakramentu.
Początek po Mszy św. porannej, później proponuję następujący porządek:
08:00 – Łubowice (numery parzyste); 09:00 – Łubowice (numery nieparzy-
ste); 10:00 – Grzegorzowice (numery parzyste); 11:00 – Grzegorzowice
(numery nieparzyste); 12:00 – Łubowice (numery parzyste); 13:00 – Brzeźni-
ca (numery nieparzyste); 14:00 – Ligota Książęca (numery parzyste); 15:00 –
Ligota Książęca (numery nieparzyste); 16:00 – Ruch Szensztacki; 17:00 –
Dzieci i Młodzież szkolna. O godz. 18:00 Msza św. na zakończenie adoracji.
W czwartek przypada dzień odpustu ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny. O godz. 18:00 Msza św. w intencji wszystkich zmarłych parafian połą-
czona ze Mszą św. szkolną. Po Mszy św. poświęcenie ziarna i nasion. Uroczy-
ste obchody odpustowe odbędą się w przyszłą niedzielę na sumie o godz.
10:30, której będzie przewodniczył ks. Piotr Tarliński. Do niesienia baldachi-
mu w czasie procesji po Mszy św. proszę po jednym Panu z każdej wioski.

Siostry Franciszkanki Szpitalne zapraszają na dzień skupienia dla dziewcząt
od 13. roku życia, który odbędzie się 24 września br. w klasztorze sióstr w
Opolu (ul. Prószkowska 72). Rozpoczęcie o 9.00, zakończenie ok. 16.00.
Szczegółowe informacje na plakacie w gablotce i na parafialnym profilu FB.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny po
Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przystroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek

W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna a po niej spotkanie organizacyj-
ne dla uczniów VI kl. SP rozpoczynających przygotowanie do bierzmowania.
Są już do nabycia kalendarze rolników na 2023 rok. Można je dostać w za-
krystii w cenie 35 zł.
W tygodniu po odpuście chciałbym spotkać się z Parafialną Radą Duszpa-
sterską. Proponuję poniedziałek (12.09) o godz. 19:00 w salce parafialnej.

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

prosimy następne rodziny z kolejki.


