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S  
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że tematem centralnym Słowa Bożego 27 Nie-

dzieli Zwykłej jest wdzięczność. W aklamacji przed Ewangelią słyszymy: „Za wszystko
dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem nas w Jezusie Chrystusie”. Pierw-
sze czytanie z II Księgi Królewskiej mówi o wodzu syryjskim, Naamanie, który przyszedł
podziękować prorokowi Elizeuszowi po tym, jak został uzdrowiony z trądu, wskutek sied-
miokrotnego zanurzenia się w wodach Jordanu – zgodnie z zaleceniem proroka. Fragment
Łukaszowej Ewangelii opowiada o tym, jak tylko jeden z dziesięciu trędowatych, oczyszczo-
nych przez Jezusa, wrócił i „dziękował Mu”. Trzeba jednak wziąć pod uwagę cały komen-
tarz Łukasza, że ów trędowaty „wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do
nóg Jego”. Nie było to więc zwyczajne „dziękuję”, takie „Bóg zapłać” dla Boskiego Lekarza
za uzdrowienie. To raczej wyznanie wiary, co Jezus wyraźnie potwierdza słowami „Wstań,
idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Zatem to wiara sprawiła cud uzdrowienia w człowieku, któ-
ry otworzył się na łaskę wiary. Dziesięciu zostało oczyszczonych, a tylko jeden uzdrowiony
na duszy i na ciele – mocą wiary.

Temat wiary stanowi też osnowę przesłania zawartego w opowieści o wdzięczności Na-
amana. Wrócił do Elizeusza z wdzięczności za to, że obudził w jego sercu wiarę, i tę wiarę
wódz syryjski mężnie wyznaje: „Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza
Izraelem […] odtąd twój sługa (w znaczeniu dłużnik) nie będzie składał ofiary całopalnej ani
ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu”. W ten sposób liturgia dzisiejszej niedzieli da-
je nam do zrozumienia, że nade wszystko winniśmy Bogu dziękować za wiarę, która ma w
sobie ogromną siłę uzdrawiania. Podpowiada nam też w czym nasza wiara winna się wyra-
żać: w mężnym wyznawaniu i uwielbianiu Boga, w walce z wszelkimi przejawami bałwo-
chwalstwa i w oddawaniu Bogu należnej czci i podziękowań. Jako taka jest też drogą święto-
ści.

Z kolei św. Paweł podpowiada, jak o wiarę dbać, jak ją rozwijać w naszym życiu. Naj-
pierw stwierdza: „Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida”. W ten sposób uznaje za
podstawę rozwoju wiary rozpamiętywanie wielkich dzieł Pana, tego, co uczynił dla nas.
Chodzi tu o pielęgnowanie w sobie świadomości bycia obdarowanym przez Boga. Zwraca
też uwagę na potrzebę bezwarunkowego posłuszeństwa wobec Chrystusowej Ewangelii.
Przekonuje Tymoteusza i przezeń nas, że dla Ewangelii warto i trzeba znosić niedolę aż do
więzów – czyli aż do zniewolenia Ewangelią, zostawiając na boku własne pragnienia, dąże-
nia i pomysły na życie. Rozwija przy tym podwójną motywację, podaje dwie racje: nakłania
nas do mężnego znoszenia niedoli ze względu na Ewangelię po pierwsze dlatego, abyśmy
stanowili żywe świadectwo wiary ku zbawieniu naszych bliźnich. Po drugie, ze względu na
stałość wierności Boga: „Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może
się zaprzeć siebie samego”.

Tak więc za wiarę trzeba nam Bogu stale dziękować, o żywą wiarę trzeba nam bardzo
dbać – aby cieszyć się zdrowiem duchowym, móc dochować wierności Bogu i nakłaniać
bliźnich do wstępowania na ścieżki zbawienia. bp Andrzej Czaja



D    R
Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego

upowszechniał św. Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego
(dominikanów), dlatego nazywa się go ojcem różańca do Najświętszej Maryi
Panny.

Jednak Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki inne-
mu dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe (zwanemu również Alanusowi de la Ro-
che), który żył w latach 1428-1475. On ustalił nazwę „Psałterz Maryi”, jak też i
liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda przeplatana
Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470
r. W 1464 r. ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu propago-
wać w swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu
również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec:
1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma

wyjątkowe łaski.
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy

będą odmawiać różaniec.
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejsze grzechy,

zwycięży heretyków.
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite

przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego
marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.

5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równo-

cześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bo-
żego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli
zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze
bez sakramentów Kościoła.

8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło
Boże i pełnię Jego łaski.

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich po-

trzebach.
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy ró-

żańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w
godzinę śmierci.

14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są synami i braćmi mojego Jedyne-
go Syna Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do
nieba.
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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 I-komunijnych.
poniedziałek 10 października 2022 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. rodziców Jadwigę i Ignacego Komor, córkę Annę,

zięcia Ludwika, braci, siostry, zm. Izydora i Franciszkę Lerch, syna Bernarda,
zm. z rodzin Lerch-Komor zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 11 października 2022 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Adolfa Jaskulla, synową, rodziców, rodzeństwo,

bratową, Jadwigę i Antoniego Pohl, syna, synową, zm. z pokr., Reinholda Pa-
szek, Mikołaja Strojny, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierp.

środa 12 października 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Do Bożej Opatrzności w intencji dzieci i wnuków. Różaniec.
czwartek 13 października 2022 – Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
18:00 Za zm. Karola i Otylię Walach, syna Józefa, Franciszka Krybus, 2 żony, syna

Alfonsa, żonę Jadwigę, córkę Marię, męża, Elżbietę Jurecką, Marię Gembal-
czyk, dziadków, zm. z pokrewieństwa, zm. kapłanów i siostry zakonne oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św. nabożeństwo fatimskie.

piątek 14 października 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Elżbietę Bębenek w 30 dni po śmierci. Różaniec.
09:00 (szkolna) W intencji nauczycieli i pracowników naszej szkoły i przedszkoli.
sobota 15 października 2022 – Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
16:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Dominiki Kitel z okazji 18 rocznicy urodzin.
17:30 Różaniec i Msza św. dwujęzyczna Za zm. Franciszka Badurczyk, rodziców, brata

Wernera, Annę Kribus, Ludwika Moskwa, Franciszka i Olgę Kurzela, synów
Rainharda i Brunona, wnuka Gerarda, Urszulę Badurczyk, zm. z pokrewień-
stwa, zm. kapłanów i siostry zakonne.

niedziela 16 października 2022 – ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
08:00 Za zm. Jadwigę Myrwa, zm. rodziców Marię i Rudolfa Borzigursky, siostry An-

nę, Marię i Gertrudę, brata Henryka, Ernesta Marek, Angela i Mariana Lachow-
ski  zm. pokrewieństwa Borzigursky, Mucha, Marek, Depta, Lachowski.

10:30 Za zm. Stefanię i Antoniego Lelek, Angelę i Ernesta Przybilla, Marię i Konstan-
tego Hozombek, Gintera Piecha, wnuka Adriana, Katarzynę i Karola Dlugosz,
Krystiana Grochol, Marię Bulenda i Elzę Sikora i zm. z pokrewieństwa.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.



Informacje duszpasterskie
09.10.2022 – 16.10.2022

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na Fundację
Nowego Tysiąclecia. W przyszłą niedzielę kolekta bieżące potrzeby parafii.
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.
Zapraszam dzisiaj na godz. 14:00 na nabożeństwo różańcowe, w czasie któ-
rego dzieci pierwszokomunijne otrzymają z rąk rodziców różańce.
W czwartek po Mszy św. o godz. 18:00 ostatnie w tym roku nabożeństwo fa-
timskie. Poprowadzi go młodzież, która również poniesie figurę Matki Bożej.
W piątek o godz. 09:00 Msza św. szkolna w intencji nauczycieli i pracowni-
ków naszej szkoły i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Dziękuję wszystkim, którzy tydzień temu uczestniczyli w jubileuszowej piel-
grzymce do Opola, reprezentując naszą parafię i dekanat. Pamiątką po tej
uroczystości jest krzyż ołtarzowy, którzy ks. Biskup przekazał uroczyście pro-
boszczom każdej parafii.
„Bóg zapłać!” również wszystkim, którzy ofiarowali dary dla Kuchni Caritas
w Raciborzu oraz klasztoru Annuntiata. Szczególne podziękowania kieruję do
tych, którzy te dary zebrali i przewieźli do miejsca przeznaczenia.
Dziękuję wszystkim, którzy zgłaszają uwagi do kolejki sprzątania która jest
tworzona na przyszły rok. Uwagi można zgłaszać jeszcze do piątku.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny po
Mszy św.

W przyszłą sobotę (15.10) o godz. 20:00 w klasztorze Annuntiata październi-
kowe czuwanie dla młodzieży.

Duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej zaprasza na jesienne spotkanie
misyjne 29.10 w parafii NSPJ w Raciborzu w godz. 10:00-13:30.
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.

We wtorek (11.10) o godz. 18:00 w Klasztorze Annuntiata różaniec i Msza
św. za przyczyną św. Łukasza Ewangelisty, patrona służby zdrowia.

Również w sobotę (15:10) na Górze Św. Anny pielgrzymka członków Żywe-
go Różańca. Początek o godz.

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


