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Ł  B
Modlitwa dnia XXVI Niedzieli Zwykłej zawiera bardzo istotne dla nas pouczenie, że

Bóg przez przebaczenie i litość najpełniej okazuje nam swoją wszechmoc. Wymowna jest też
prośba Kościoła, w tej modlitwie zawarta: „udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy
dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego”. W antyfonie na
wejście rozlega się zaś wołanie: „postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego”. Cóż
to oznacza? Najpierw, że przemożne wsparcie dla nas niesie ze sobą Boże przebaczenie, Jego
łaskawe pochylenie się nad nami. Bez Bożej łaski, owego głębokiego pochylenia się Boga
nad naszą ludzką biedą i słabością nie jesteśmy w stanie stać się uczestnikami obiecanego
nam nieba. Bożego miłosierdzia trzeba nam pragnąć, o nie prosić i Jemu się poddawać.

Z Bożego pouczenia zawartego w Księdze Amosa wynika jednak, że wielką zuchwało-
ścią byłoby wyłącznie zdawać się na Boże miłosierdzie, bez jakiegokolwiek wysiłku pracy
nad sobą z naszej strony. Bóg wyraźnie wyrzuca synom Narodu Wybranego, że „nic się nie
martwią upadkiem domu Józefa”. Trzeba więc kontrolować stan swego duchowego rozwoju,
o własny duchowy rozwój zabiegać. Przedziwne zaś jest to, że nawet widząc upadek Narodu,
doświadczając duchowej ruiny człowieka, Bóg nas nie zostawia. Okazuje swą łaskę, pochyla
się nad nami, przeprowadza przez pustynię, czy inne trudne doświadczenia z myślą o naszym
dobru, o odnowieniu i ukształtowaniu w nas nowego człowieka, nowej jakości życia.

Ma tego świadomość Psalmista. Zachęcając nas do uwielbiania Pana: „Chwal, duszo
moja, Pana, Stwórcę swego” odsłania nam różne formy Bożej łaskawości; że Bóg chlebem
karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych, przywraca wzrok ociemniałym, dźwi-
ga poniżonych, strzeże przybyszów, kocha sprawiedliwych. On równocześnie „występnych
kieruje na bezdroża”. I w ten sposób również okazuje łaskę pochyla się nad człowiekiem, by
przejrzał i się nawrócił. Można więc powiedzieć, że ma łaskę dla występnych - łaska to trud-
na, ale kieruje ku przemianie.

W takiej perspektywie trudno się dziwić, że św. Paweł Tymoteuszowi jednoznacznie ra-
dzi: „podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością”. Ponadto
Apostoł podpowiada swemu uczniowi i nam: „Walcz w dobrych zawodach o wiarę” – bo to
warunek, więcej – forma przyjęcia wszelkiej łaski; także dostąpienia łaski ostatecznej, to jest
życia wiecznego, do którego jesteśmy powołani.

Tak więc poddanie się Bożemu miłosierdziu, jeśli ma skutecznie owocować, jeśli nie ma
być zuchwałością, domaga się od nas udziału w dobrych zawodach, walki o wiarę i dobro w
naszym życiu. Zasadniczy motyw – odpowiedź na pytanie po co? I dlaczego? – wskazuje
dzisiejsza Ewangelia, w przypowieści o losie po śmierci bogatego człowieka i Łazarza. Cho-
dzi o to, by kiedyś znaleźć się na łonie Abrahama i doznać pociechy. Trzeba walczyć o to, co
Boże w naszym życiu, bo niestety bardzo realne jest niebezpieczeństwo cierpienia mąk w
Otchłani. Przyjęcie w wierze Jezusa jest podstawą przyszłego szczęścia. Na kanwie słów
Abrahama do Łazarza można powiedzieć: Jeśli dziś, za życia na ziemi, nie usłuchamy Jezusa
żyjąc Jego Ewangelią, któż będzie nam w stanie kiedyś pomóc? bp Andrzej Czaja



O 
(część I)

W sobotę rozpoczyna się różańcowy miesiąc październik, w którym co-
dziennie będziemy spotykać się na odmawianiu Różańca (w tym roku szcze-
gólnie w intencji pokoju w Ukrainie). Niestety wydaje się, że ta modlitwa tra-
ci w naszych oczach na wartości. Coraz mniej uczestników nabożeństw ró-
żańcowych, coraz trudniej znaleźć następców dla odchodzących członków
róż różańcowych, nieliczni sięgają nadal codziennie po Różaniec – zwłaszcza
wśród młodzieży i mężczyzn. Dlatego chciałbym w tym miesiącu podsunąć
kilka myśli o Różańcu, które być może pomogą na nowo odkryć jego wartość
i zachęcą do sięgnięcia po tę prostą, ale jakże skuteczną formę modlitwy.

Modlitwa różańcowa jest bardzo ważna, ale nie wystarczy wiedzieć o
tym tylko w ogólności, lecz trzeba być samemu przekonanym o jej wartości,
aby modlić się „z przekonania”, a nie tylko dlatego, że „tak się robi”.

Modlitwa różańcowa jest modlitwą głęboko biblijną. Dzieje się tak z dwu
powodów. Po pierwsze wypowiada się słowa, które zaczerpnięte są wprost z
Pisma Świętego, a po drugie należy czynić rozmyślanie w oparciu o tekst
Ewangelii. Co do wypowiadanych słów, to chodzi przede wszystkim o modli-
twę Ojcze  nasz  i  Zdrowaś Maryjo.  W  przypadku  pierwszej  z  nich,  cały  jej
tekst pochodzi z Ewangelii według św. Mateusza. Pamiętajmy, że tę modli-
twę podyktował swoim uczniom sam Jezus i polecił, aby odmawiać właśnie
te słowa, które podał. Z kolei, w skład Pozdrowienia Anielskiego wchodzą
słowa skierowane przez Archanioła Gabriela do Maryi: Bądź pozdrowiona,
łaski pełna, Pan z Tobą oraz wypowiedziane przez św. Elżbietę: Błogosławio-
naś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

W centrum każdego Zdrowaś Maryjo jest imię JEZUS, albowiem nie ma
w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego in-
nego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Samo więc powtarzanie
tylko (albo aż!) tego Imienia jest już modlitwą. Aklamacja „Chwała Ojcu”,
kończąca każdy dziesiątek, jest nierozerwalnie związana z centralną prawdą
objawioną (a więc mającą swe źródło w Piśmie Świętym) o Bogu, który jest
Trójjedyny. Uczniowie wierni Chrystusowi z miłością przyjmują wezwanie
swego Boskiego Mistrza: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udziela-
jąc im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Samo więc powtarzanie tych wszystkich modlitw jest karmieniem się sło-
wem Bożym, które jest skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny.
Bożego chleba boi się szatan, który nie ma mocy związać tego, który Nim
żyje. Z tej racji nie należy bać się posądzeń o „głupie klepanie Zdrowasiek”,
gdyż (przynajmniej) minimalną wartość i siłę różańca stanowi intencja, z ja-
ką ktoś zabiera się do modlitwy, największe zaś dzieło czyni w modlącym się
sam Bóg, zgodnie ze słowami Jezusa: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak
gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy,
nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak.



Prządek nabożeństw
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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.
poniedziałek 26 września 2022 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Antoniego i Lidię Konieczny, rodziców, rodzeństwo, te-

ściów i zm. z pokrewieństwa Konieczny-Klyta-Wolnik-Urbański.
wtorek 27 września 2022 – Św. Wincentego a Paulo, prezbitera
18:00 Za zm. rodziców Krystynę i Bronisława Hajkowicz, dziadków z obu stron,

Huberta Wiertelorz, Oswalda Rajchel, zm. z rodzin Koczor, Rajchel, Bula
i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 28 września 2022 – Św. Wacława, męczennika
07:00 (recytowana) .................................................................................................
czwartek 29 września 2022 – Ś . A  M , G   R
18:00 (szkolna) Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę i Jana Gawlik,

Henryka Helmich, brata Henryka Gawlik, Urszulę i Józefa Grzesik, Różę
Pawlik i zm. z rodzin Ksol, Gawlik, Helmich, Rózga, Klobuczek i Nie-
dziela.

piątek 30 września 2022 – Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
07:00 (recytowana) .................................................................................................
sobota 1 października 2022 – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańco-

wych. Po Mszy św. Różaniec.
18:00 (dwujęzyczna) Za zm. Annę Kretek, rodziców Jadwigę i Ignacego Komor,

Augustynę i Karola Krettek, Jana Mucha, zm. z pokrewieństwa i dusze w
czyśćcu cierpiące.

niedziela 2 października 2022 – XXVII Zwykła
08:00 Za zm. Marię Parys w rocznicę śmierci, jej rodziców i rodzeństwo, Annę i

Franciszka Paris oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Za zm. rodziców Jerzego i Walerię Pańczyk, Weronikę Sochiera, dziadków

Józefa i Marię Pańczyk, Antoniego i Walerię Niewiarowski, Helenę i Ru-
dolfa Grzonka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

15:00 Jubileuszowa Pielgrzymka dekanatu raciborskiego do katedry opolskiej.
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Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii i III zbiórka kwartalna na remonty
i inwestycje. W przyszłą niedzielę kolekta seminarium duchowne i diecezjalne
instytucje. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewa-
jącym na konto parafialne i przez mikropłatności na stronie internetowej pa-
rafii. Bóg zapłać również za ciągłą pomoc dla Uchodźców przebywających na
plebanii.
Zapraszam na niedzielne nieszpory dzisiaj na godz. 14:00.
Dzisiaj o godz. 16.00 w kościele Świętego Krzyża w Gródczankach Dzięk-
czynne Nieszpory Motocyklowe. O godz. 15:15 zbiórka motocyklistów na
parkingu przy rondzie nerka koło kościoła św. Mikołaja.
W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna.

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.
Zarząd Koła DFK Grzegorzowice zaprasza na wycieczkę do: Kopalni Guido
w Zabrzu i Palmiarni w Gliwicach w sobotę 08.10.2022 r. Koszt 100 zł.
Szczegóły na plakacie w gablotce i na naszym profilu Facebook.
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
                                                                   
                                                                       
                                                                         
            

Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza do pielgrzymowania do kościoła se-
minaryjnego w Opolu w czasie trwania jubileuszu naszej diecezji. W przy-
szłą niedzielę pielgrzymują dekanaty Ozimek, Opole-Szczepanowice oraz
nasz dekanat raciborski. Centralnym punktem pielgrzymki będzie Msza św. o
godz. 15:00 sprawowana przez kapłanów dekanatu pod przewodnictwem jed-
nego z księży biskupów. W kancelarii parafialnej można zapisać się na spe-
cjalny autobus Racibórz – Opole –Racibórz.

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.


