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N  
W refrenie psalmu responsoryjnego XXV Niedzieli Zwykłej powtarzamy słowa: „Pana

pochwalcie, On dźwiga biednego”. Skoro tak właśnie postępuje nasz Pan, że dźwiga biedne-
go, nie możemy my – Jego dzieci – postępować, jak niektórzy w czasach proroka Amosa.
Nie można narzędziowo traktować i krzywdzić biednego. Nie można wykorzystywać go za-
bierając mu to, co do niego należy, albo nie dając mu tego, do czego ma prawo. Przez Amosa
Bóg poprzysięga: „Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków”. Daje nam w ten sposób
do zrozumienia, że w swoim czasie upomni się o krzywdę biednego.

W 1 Liście do Tymoteusza św. Paweł rozszerza owo starotestamentalne pouczenie o
krzywdzie biednego. Zwraca uwagę na to, że skrzywdzić mogę także bogatego, gdy odbie-
ram należne mu dobro duchowe, albo takowego mu skąpię. Stwierdza: „Zalecam przede
wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za
wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę”. Apostoł Narodów daje
do zrozumienia, że do takowych dóbr duchowych mają prawo wszyscy ludzie i pośrednio su-
geruje nam, że gdy komukolwiek odmawiamy udzielenia owych dóbr, stajemy się krzywdzi-
cielami bliźniego. Dlaczego? Ponieważ Bóg „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i
doszli do poznania prawdy”. Ta wyraźnie objawiona wola Boża każe nam nie ustawać w po-
dejmowaniu nakazu misyjnego. Innymi słowy – nie można od chrześcijanina oczekiwać, czy
wręcz domagać się, by zaprzestał głoszenia Ewangelii w imię poszanowania godności czło-
wieka. Chrześcijanin, który takim podszeptom świata ulega staje się krzywdzicielem bliźnie-
go, gdyż nie udziela mu dobra pochodzącego od Boga, dobra duchowego dlań przewidziane-
go! To dlatego św. Paweł tak stanowczo kładzie na swoje sumienie dzieło ewangelizacji:
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”.

A orędzie zawarte w dzisiejszej Ewangelii? Tylko na pierwszy rzut oka wydaje się być z
innej półki. Zdaje się wyrażać dość dziwnie pochwałę ewidentnej krzywdy zadanej bogate-
mu człowiekowi. Pokrzywdzony chwali swego rządcę, że w sytuacji wypowiedzenia mu pra-
cy postąpił roztropnie. Jakoś dziwnie nieuczciwość rządcy nazwana jest roztropnością!
Rządca zabiera bogatemu, świadczy ulgę jego dłużnikom, zyskując ich życzliwość. Z Jezu-
sowego komentarza wynika, że z myślą o zasługiwaniu przed Bogiem, człowiek jako rządca
tego, co mu Bóg powierzył, potrzebuje tak właśnie roztropnie inwestować. Ma nie tylko
strzec się krzywdy bliźniego, zabierając albo zatrzymując dobro mu należne. Powinien też
zabiegać o pozyskiwanie przyjaciół. W jaki sposób? Niegodziwą mamoną! Rządca mógł ją
pozyskać dla siebie, ale zrobił inaczej. Zamiast uczynić zeń cel, użył jej jako narzędzia.
Człowiekowi nie godzi się bowiem służyć mamonie. W tym znaczeniu jakakolwiek kwota
pieniędzy jest niegodziwa, to znaczy niegodna tego, by człowiek jej służył. W Ewangelii nie
ma przeto pochwały nieuczciwości rządcy. Rozbrzmiewa chwała jego właściwego zachowa-
nia, postępowania z mamoną. Człowiek bowiem krzywdzi nade wszystko siebie samego, gdy
służy mamonie. Dlaczego? Ponieważ z całą pewnością godzi się służyć Bogu, a „nie może-
my służyć Bogu i mamonie”. bp Andrzej Czaja



T    
Powoli kończy się rozpisana w zeszłym roku kolejka rodzin naszej

parafii do sprzątania kościoła.
Rada parafialna tworzy nową listę osób, które co tydzień zadbają o

nasze wspólne dobro jakim jest świątynia – Dom Boży.
Zachęca się do licznego i ofiarnego podjęcia tego zobowiązania i

zadania, bo przecież parafianie, tworząc lokalną społeczność i wspól-
notę ludzi uczestniczących we wszelkich nabożeństwach i uroczysto-
ściach, zapewne chcieliby przychodzić do kościoła czystego i zadbane-
go. Ponadto, podobnie jak dbamy o nasze domy i obejścia i cieszymy
się ich estetyką i pięknem, tak też zapewne każdy z nas jest dumny z
pięknej, dobrze utrzymanej i zadbanej świątyni.

Prosimy, aby każda wyznaczona w odpowiednim terminie rodzina
wysłała swojego przedstawiciela do prac sprzątających w kościele. Za-
praszamy panie w przedziale wiekowym od 18 do 65 roku życia,
dziewczyny oraz dzieci do pomocy, ale także mile widziani, i to bez uj-
my dla nich, będą również mężczyźni. Podczas sprzątania często ich si-
ła i krzepa jest nieoceniona.

Aby nie zdarzały się przypadki, że z wyznaczonej grupy 6 osób do
sprzątania kościoła przychodzą tylko 2-3 osoby, prosimy o indywidual-
ne załatwienie sobie zastępstwa bądź wymienienie się kolejką z inną
rodziną.

Z powodu szalejących cen i ciągłych podwyżek, które trapią w
ostatnim czasie nasze społeczeństwo, także i koszty przyozdabiania
świątyni to nie lada wezwanie. Aby było pięknie, co często da się zau-
ważyć w staraniach naszej pani od dekoracji, są potrzebne nie tylko
kwiaty, ale również cały szereg dalszego asortymentu, jak gąbki, wazo-
ny, doniczki, druty, woale, ozdoby świąteczne. Średnio na tydzień wy-
datki te wynoszą ok. 250-300 zł. Przed świętami lub uroczystościami są
wyższe. Z uzbieranych składek kupowane są także wiadra, mopy,
szmatki i płyny do podłóg.

Dlatego prosimy o rozważenie podniesienia kwoty składki, którą
składacie przy okazji kolejki do sprzątania i w miejsce obecnych zbió-
rek proponujemy składkę 30 zł. Jeśli w danej grupie mieszkają po są-
siedzku osoby starsze też mogą dołożyć swoją składkę na kwiaty.

Prosimy o wyrozumiałość, okazanie dobrej woli i ofiarność w od-
powiedzialności za nasze wspólne dobro i wizerunek jakim jest para-
fialna świątynia.

Parafialna Rada Duszpasterska



Prządek nabożeństw
18.09.2022 – 25.09.2022

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

synowe, zięciów, Elfrydę i Józefa Wycisk, syna Józefa oraz za zm. z ro-
dzin Kachel, Wycisk, Machnik, Kretschmer.

10:30 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej Matki
Bożej.

14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 19 września 2022 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Marię i Maksymiliana Kołodziejczyk, syna, synową, cór-

ki i zięciów, rodziców Genowefę i Jana Nowak, córkę, zięcia, synów, sy-
nowe, Emila Marcol, Małgorzatę Burdzik, dziadków, zm. z pokrewieństwa
Kołodziejczyk-Nowak-Filip, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 20 września 2022 – Św. męczenników Andrzeja Kim-Teagon i Towarzyszy
18:00 Za zm. Gertrudę Wańczura w 30 dni po śmierci.
środa 21 września 2022 – Ś . M , A

Nie ma Mszy św.
czwartek 22 września 2022 – Dzień powszedni
18:00 (szkolna) Za zm. rodziców Katarzynę i Jana Tumulka, córki Marię i Ger-

trudę, synów Jana i Engelberta, Rozalię i Feliksa Tumulka, ojców z obu
stron, Marię i Franciszka Gawlik, syna Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 23 września 2022 – Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
07:00 (recytowana) Do Bożej  Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane ła-

ski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej
z okazji urodzin.

sobota 24 września 2022 – Dzień powszedni
18:00 (dwujęzyczna) Za zm. Gintera Piecha, wnuka Adriana, rodziców, Katarzy-

nę i Karola Długosz, dzieci, Henryka Dlugosz i zm. z pokrewieństwa Pie-
cha-Dlugosz-Walach.

niedziela 25 września 2022 – XXVI Zwykła

08:00 Za zm. Alojzego Krettek, żony Helenę i Dorotę, Reginę i Gerarda Piela,
rodziców, ojca misjonarza Józefa Krettek, Hermana Kałuża, Marię Piela,
Wiktorię i Franciszka Badura, rodzeństwo, Rudolfa Chowaniec i zm. z po-
krewieństwa.

10:30 W intencji dziecka przyjmującego Chrzest św. Patryka Simona Kałuża je-
go siostry Zary z okazji urodzin oraz rocznego dziecka Łucji Ficoń ich ro-
dziców i chrzestnych o Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów.

14:00 Nieszpory niedzielne.



Informacje duszpasterskie
18.09.2022 – 25.09.2022

Dzisiaj kolekta remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sa-
kralnych. W przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii i III zbióka
kwartalna na remonty i inwestycje. W ubiegłą niedzielę w czasie kolekty po-
winowatej zebraliśmy 2470,62 PLN oraz 24 EUR (kolektę przekazuję do kasy
parafialnej jako mój wkład na ogrzewanie kościoła i fary). W czasie zbiórki
do puszek na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zebraliśmy ty-
dzień temu 580,50 PLN (cała kwota została przekazana do Kurii w Opolu).
Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym na
konto parafialne i przez mikropłatności na stronie internetowej parafii. Bóg
zapłać również za ciągłą pomoc dla Uchodźców przebywających na plebanii.
W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna a po niej spotkanie organizacyj-
ne dla uczniów VIII kl. SP przygotowujących się  do Bierzmowania.
W sobotę o godz. 19:00 w salce parafialnej okazja do uczestnictwa w nauce
przedchrzcielnej. Osoby chcące skorzystać, proszone są o zgłoszenie w kan-
celarii parafialnej albo w zakrystii po Mszach św.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz czwartku i
soboty) przez pół godziny po Mszy św.
W zakrystii, w cenie 35 zł, są do nabycia kalendarze rolników na 2023 rok.
W przyszłą niedzielę (25.09) o godz. 16.00 w kościele Świętego Krzyża w
Gródczankach Dziękczynne Nieszpory Motocyklowe. O godz. 15:15 zbiórka
motocyklistów na parkingu przy rondzie nerka koło kościoła św. Mikołaja.
Na stronie Duszpasterstwa Młodych naszej diecezji jest informacja o kolej-
nym spotkaniu młodzieży na Górze św. Anny „Ławka Go” w dniach 30.09-
02.10). Odnośnik jest również na naszej parafialnej stronie Facebook. Jest tam
też formularz do zapisywania się na wyjazd z Raciborza. Aby uczestniczyć w
spotkaniu trzeba się zgłosić poprzez stronę ławka.org (można to też zrobić w
kancelarii parafialnej). Zachęcam młodzież do wzięcia udziału w spotkaniu,
które cieszy się bardzo dobrymi opiniami, tych, którzy byli w zeszłych latach.

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.

Młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz osoby studiujące, które nie przy-
jęły jeszcze sakramentu bierzmowania w klasie VIII zachęcamy do przygoto-
wania i przyjęcia tego sakramentu. Spotkanie organizacyjne w piątek, 30.09 o
godz. 19:00 w domu katechetycznym przy parafii NSPJ w Raciborzu.

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


