
Nr 29(570)
11.09.2022
18.09.2022

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

N  M
Liturgia  Mszy  świętej  ze  Święta  Narodzenia  NMP  odnosi  do  Najświęt-

szej Maryi Panny fragment z Listu do Rzymian, w którym św. Paweł opisuje
miłosierdzie Boga wybierającego ludzi do wiekuistego przeznaczenia.

Maryja przed wiekami została przeznaczona przez Trójcę Przenajświęt-
szą na Matkę Syna Bożego i w tym celu przyozdobiona została wszelkimi ła-
skami: „Dusza Maryi była najpiękniejsza wśród stworzonych przez Boga, tak
iż po wcieleniu Słowa była ona największym i najgodniejszym dziełem, któ-
rego Wszechmocny dokonał na tym świecie”. Łaska wypełniająca duszę Ma-
ryi w chwili poczęcia przewyższała łaski wszystkich świętych i aniołów ra-
zem wziętych, gdyż Bóg każdemu daje łaskę odpowiadającą jego misji w
świecie. Ogromna łaska dana Maryi była dostateczna i proporcjonalna do
szczególnej godności, do której przed wiekami powołał Ją Bóg. Maryja w
swej świętości i pięknie była tak wspaniała, ponieważ – jak  mówi  św. Ber-
nard – nie wypadało, ażeby Bóg posiadał inną Matkę ani też nie wypadało,
ażeby Maryja miała innego Syna niż Boga. A św. Bonawentura twierdzi, że
Bóg mógł uczynić większym świat, ale nie mógł uczynić doskonalszej Matki
od Matki Bożej.

Przypomnijmy sobie dzisiaj, że my również otrzymaliśmy od Boga po-
wołanie do świętości, do spełnienia konkretnej misji w świecie. Oprócz roz-
pamiętywania pełni łaski i piękna Matki Bożej powinniśmy także pamiętać,
że Bóg każdemu z nas daje łaski niezbędne i wystarczające do zrealizowania
jego powołania w świecie. Możemy być też pewni, że pragnienie obchodze-
nia naszych urodzin jest czymś naturalnym, gdyż Bóg wyraźnie chciał, żeby-
śmy się urodzili i wezwał nas do wiecznej szczęśliwości i miłości.

Dzisiejsze święto każe nam więc z głębokim szacunkiem traktować po-
częcie i narodzenie każdej istoty ludzkiej, której Bóg przez rodziców dał cia-
ło i w którą wlał nieśmiertelną i niepowtarzalną duszę, stworzoną bezpośred-
nio przez Niego w chwili poczęcia. Wielka radość, którą jako wierni przeży-
wamy z powodu narodzenia Matki Bożej wymaga równocześnie, abyśmy
cieszyli się, gdy w łonie jakiejś matki kształtuje się dziecko i kiedy przycho-
dzi na świat, bo każda poczęta istota ludzka jest powołana do synostwa Boże-
go, do wielbienia Go i do wiecznej szczęśliwości.





Prządek nabożeństw
11.09.2022 – 18.09.2022

niedziela 11 września 2022 – XXIV Zwykła – O  
08:00 Za zm. Mariana Pactwa w 30 dni po śmierci.
10:30 Suma odpustowa w intencji Parafian.

poniedziałek 12 września 2022 – Najśw. Imienia Maryi
18:00 Za zm. Marię Przybyła, rodziców Hildegardę i Jerzego Kretek,

Jerzego Przybyła, Teresę Depta i zm. z pokrewieństwa Przybyła-
Kretek-Depta.

wtorek 13 września 2022 – Św. Jana Chryzostoma, bpa i dra Kościoła
18:00 Za zm. Gerharda Kaletka w 30 dni po śmierci.

środa 14 września 2022 – P  K  Ś
07:00 (recytowana) Za zm. Hildegardę Gans od rodzin Marek i War-

denga. Po Mszy św. modlitwa o pokój w Ukrainie.
czwartek 15 września 2022 – Najśw. Maryi Panny Bolesnej

18:00 (szkolna) Za zm. Jana Grabacz, Paulinę i Józefa Konieczny, sy-
nowe Elżbietę i Jadwigę, synów Wilhelma i Franciszka, Agniesz-
kę Konieczny, dwóch mężów, syna Alojzego, Gertrudę Grabacz,
Wiktorię Konieczny, Małgorzatę Wyrtki, rodziców i dusze w
czyśćcu cierpiące.

piątek 16 września 2022 – Św. męcz. Korneliusza, pp i Cypriana, bpa
07:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo z okazji 1 rocznicy ślubu Marka i Magdaleny Koło-
dziej, za córkę Annę i o Boże błogosławieństwo w rodzinach Ko-
łodziej i Bronek.

sobota 17 września 2022 – Dzień powszedni

18:00 (dwujęzyczna) Za zm. rodziców Agnieszkę i Alfonsa Gomółka,
dziadków Antoniego i Annę Mika, szwagra Huberta zm. z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 18 września 2022 – XXV Zwykła
08:00 Za zm. męża Franciszka Kachel, rodziców Franciszka i Francisz-

kę, dzieci, synowe, zięciów, Elfrydę i Józefa Wycisk, syna Józefa
oraz za zm. z rodzin Kachel, Wycisk, Machnik, Kretschmer.

10:30 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymują-
cej Matki Bożej.

14:00 Nieszpory niedzielne.

13:00 na cmentarzu Pochówek śp. Franciszka Krybus.



Informacje duszpasterskie
11.09.2022 – 18.09.2022

Dzisiaj kolekta powinowata (do dyspozycji proboszcza) i zbiórka do puszek
na Wydział Teologiczny w Opolu. W przyszłą niedzielę kolekta na remonty
obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych. Serdeczne „Bóg
zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto parafialne i
przez mikropłatności na stronie internetowej parafii. Bóg zapłać również za
systematyczną pomoc dla Uchodźców przebywających na plebanii.
Ks. dr Piotrowi Tarlinskiemu, diecezjalnemu duszpasterzowi mniejszości na-
rodowych składam w imieniu nas wszystkich serdeczne „Bóg zapłać!” za
sprawowaną w intencji naszej parafii odpustową Eucharystię i wygłoszone
Słowo Boże. Dziękuję również wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i
godnym przeżyciu odpustowych uroczystości.
W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna a po niej spotkanie organizacyj-
ne dla uczniów VII kl. SP przygotowujących się  do Bierzmowania.
W zakrystii, w cenie 35 zł, są do nabycia kalendarze rolników na 2023 rok.
W poniedziałek o godz. 19:00 w salce parafialnej odbędzie się spotkanie Pa-
rafialnej Rady Duszpasterskiej.

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 sobotę (17.09), w klasztorze Annuntiata o godz. 20:00, pierwsze w tym ro-
ku czuwanie dla młodzieży.

W środę po Mszy św., zgodnie z wezwanie ks. Biskupa, zapraszam do modli-
twy w intencji pokoju w Ukrainie.
Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Opolu zaprasza so-
botę 17 września 2022 r. na Pielgrzymkę Narodów do Sanktuarium Maria
Hilf w Zlatých Horach, w Czechach. Rozpoczęcie modlitwą różańcową o
godz. 09:30 a o 11:00 Msza św. pod przewodnictwem biskupów Martina
Davida z Ostrawy oraz Rudolfa Pierskały z Opola.

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.
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