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W Ewangelii XXVII Niedzieli Zwykłej słyszymy słowa prośby, jaką Apostołowie skie-
rowali do Pana: „Przymnóż nam wiary”. W odpowiedzi Jezus mówi: „Gdybyście mieli wiarę
jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się
w morze», a byłaby wam posłuszna”. W ten sposób daje do zrozumienia, że bardzo brakuje
nam – choćby w minimalnej ilości – wiary żarliwej, czystej, bez domieszki niedowiarstwa.
Taka wiara ma w sobie niesamowity potencjał: płonie i owocuje ponad ludzkie oczekiwania.
Nasze niedowierzanie nie pozwala się jej jednak rozwinąć i dlatego trzeba nieustannie wo-
łać: Panie, przymnóż nam wiary, zaradź naszemu niedowiarstwu.

W czytaniach dzisiejszej liturgii, także w psalmie responsoryjnym, zawarte są bardzo
konkretne podpowiedzi, w czym wyraża się nasza wiara i do czego potrzeba nam wiary. Zda-
niem psalmisty, wiara wyraża się nade wszystko w otwartości serca na Boży głos. Dlatego
motywuje nas: „Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego”.

Św. Paweł daje nam do zrozumienia, że bez wiary nie sposób owocować na miarę Bo-
żych oczekiwań, ponieważ bez niej nie potrafimy wykorzystać wielkiego potencjału łaski,
którą Bóg nas obdarzył. W Drugim Liście do Tymoteusza jasno określa zadania chrześcijań-
skiej egzystencji: „Nie wstydź się […] świadectwa Pana naszego (czyli Jego Ewangelii) […],
weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii […]. Zdrowe zasady, któ-
reś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec […]. Dobrego depozytu strzeż”. Przy tym od razu
zaznacza, że w realizacji zadania nie jesteśmy zdani tylko na nasze ludzkie siły. „Albowiem
– pisze – nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”. Przeto
możemy żyć i działać z pomocą „Ducha Świętego, który w nas mieszka”. Trzeba jednak roz-
palać w sobie ciągle na nowo charyzmat Boży. Chodzi o to, że są w nas Boże dary – jednak
istnieje niebezpieczeństwo marnotrawienia ich wielkiego potencjału. Dlatego trzeba na nowo
rozpalać w sobie ogień wiary, dorzucać drew, gdy przygasa, aby nasze serca nie ostygły i
niestwardniały jak serca Izraelitów w Meriba.

Tego wielkiego żaru wiary potrzeba też bardzo na chwile trudne, na czas próby. Słyszy-
my o tym w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Prorok Habakuk wylewa przed Panem gorycz
swego serca: „Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku To-
bie: «Krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz?»”. Odpowiedź Pana jest bardzo wymowna i
nakazuje ją zapisać z myślą o wszystkich, którzy mogą przeżywać podobnie swą codzien-
ność „Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widze-
nie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi […] przyjdzie niezawodnie.
Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności”.
Tak Bóg podpowiada, że potrzeba w naszym życiu nie tylko wierności, ale też cierpliwości,
wytrwałości i zawierzenia Bogu do końca! To wszystko są znamiona żywej wiary, a ponie-
waż doświadczamy jak bardzo nam ich brakuje – trzeba nam stale z Apostołami wołać:
„Panie, przymnóż nam wiary”.

Bp Andrzej Czaja
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Prządek nabożeństw
02.10.2022 – 09.10.2022

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 Jó-

zefa i Marię Pańczyk, Antoniego i Walerię Niewiarowski, Helenę i Rudolfa
Grzonka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

15:00 Jubileuszowa Pielgrzymka dekanatu raciborskiego do katedry opolskiej.
poniedziałek 3 października 2022 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Józefa Burdzik w 1. rocznicę śmierci.

wtorek 4 października 2022 – Św. Franciszka z Asyżu
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Antoniego Krybus, rodziców, rodzeństwo, Zofię i

Jana Komorek, syna Huberta i zm. z pokrewieństwa Komorek-Walach-Krybus-
Serzisko-Pawiński.

środa 5 października 2022 – Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
07:00 (recytowana) Za zm. Oswalda Bombelek, rodziców, rodzeństwo, Annę i Leo-

narda Habrom, zm. z pokrewieństw Bombelek, Habrom, Kaczyński, Kłosek i
dusze w czyśćcu cierpiące.  Po Mszy św. Różaniec.

czwartek 6 października 2022 – Dzień powszedni
17:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
18:00 (szkolna) Za zm. Urszulę Badurczyk w 1 rocznicę śmierci. Po Mszy św. Róża-

niec.
piątek 7 października 2022 – Najśw. Maryi Panny Różańcowej
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Jadwigę i Józefa Kubina, zm. rodziców Antoniego

Badurczyk, dwie żony Klarę i Bertę, Jana Kubina, dwie żony Martę i Genowe-
fę, zm. dzieci i zm. z pokrewieństwa Kubina-Badurczyk-Malcharczyk.

sobota 8 października 2022 – Dzień powszedni
12:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Bernadety Piechnik z okazji 60 rocz. urodzin
17:30 Różaniec i Msza św. dwujęzyczna Za zm. Wernera i Martę Krybus, rodziców,

rodzeństwo, Rudolfa Forajter, Herberta Cziesla, Dorotę Krybus, zm. z pokre-
wieństwa, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 9 października 2022 – XXVIII Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Jadwigę i Joachima Ficoń, szwagra Henryka Urbańsky, zm. z

rodzin Ficoń, Sochiera, Gwóźdź, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Za zm. Jadwigę i Rudolfa Strominski, rodziców, dziadków z obu stron, rodzeń-

stwo, zm. zięciów Reinharda i Alojza zm. z rodzin Strominski-Wiesiolek-
Halamoda, pokrewieństwo, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu
cierpiące.

14:00 Nabożeństwo różańcowe z błogosławieństwem różańców dzieci pierwszoko-
munijnych.



Informacje duszpasterskie
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Dzisiaj kolekta na seminarium duchowne i diecezjalne instytucje. W przyszłą
niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na Fundację
Nowego Tysiąclecia. W ubiegłą niedzielę w czasie III zbiórki kwartalnej na
remonty i inwestycje zebraliśmy 14 310,00 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!”
składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto parafialne i przez mi-
kropłatności na stronie internetowej parafii. Bóg zapłać również za ciągłą po-
moc dla Uchodźców przebywających na plebanii.
Dzisiaj do kościoła seminaryjnego w Opolu pielgrzymują – w ramach jubile-
uszu 50-lecia diecezji opolskiej – dekanaty Ozimek, Opole-Szczepanowice
oraz nasz dekanat raciborski. Centralnym punktem pielgrzymki będzie Msza
św. o godz. 15:00 sprawowana przez kapłanów dekanatu pod przewodnic-
twem jednego z księży biskupów. Biskup Opolski serdecznie zaprasza!
We wtorek od godz. 09:00 w Brzeźnicy, Łubowicach i Grzegorzowicach będą
zbierane dary dla kuchni Caritas w Raciborzu.
W czwartek o godz. 17:00 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich i
zakonnych a o godz. 18:00 Msza św. szkolna i Różaniec dla dzieci. Po Mszy
św. i różańcu w salce parafialnej spotkanie formacyjne dla uczniów VI kl.
przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
W przyszły piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał Chorych. Zapisy w kance-
larii parafialnej i w zakrystii.
Siostry z klasztoru Annuntiata zapraszają w piątek 09.10 o godz. 18:00 do ka-
plicy klasztornej na Mszę św. z modlitwą za wstawiennictwem św. Charbela
W przyszłą sobotę 08.10 o godz. 19.30 w kościele NSPJ Raciborski Wieczór
Uwielbienia (nie tylko dla młodzieży).
W przyszłą niedzielę 09.10 o godzinie 16:00 odbędzie się pierwsze spotkanie
rodzin w klasztorze Anuntiata w Raciborzu. Będzie miało formę warsztatów
dla rodzin i dzieci.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz czwartku)
przez pół godziny po Mszy św.
W zakrystii, w cenie 35 zł, są do nabycia kalendarze rolników na 2023 rok.
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.

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


