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S  
Obchód niedzieli misyjnej w dzisiejszą XXX Niedzielę Zwykłą skłania do otwarcia

skarbnicy słowa Bożego kluczem zawartym w aklamacji pomiędzy śpiewem Alleluja: „W
Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania”. Domyślamy
się, że chodzi o przekazanie słowa w formie zlecenia zadania.

Postawmy najpierw pytanie, co rozumieć przez owo „słowo jednania”? Albo – o ja-
kie jednanie chodzi? Nie ulega wątpliwości, że całe Boże Objawienie ukierunkowane jest
na przekaz orędzia służącego pojednaniu człowieka z Bogiem i pojednaniu ludzi między
sobą. Dlatego słowo jednania oznacza ni mniej, ni więcej jak Dobrą Nowinę o zbawieniu!
Święty Paweł w odczytywanym dziś fragmencie 2 Listu do Tymoteusza wyraźnie za-
świadcza, że odkąd poznał Chrystusa w służbie słowu jednania, czyli w głoszeniu Ewan-
gelii, aby wszystkie narody ją posłyszały, rozeznał sens swego życia! My dziś nazywamy
go Apostołem Narodów. On zaś z perspektywy więzienia i przeczucia nadchodzącej
śmierci męczeńskiej za wiarę w Chrystusa, własne zaangażowanie w głoszenie Ewangelii
uznaje za udział w dobrych zawodach. Jest dumny z tego biegu na rzecz krzewienia w
świecie słowa jednania. Zwraca też uwagę na towarzyszące dziełu ewangelizacji Boże
wsparcie. Zaświadcza, że Pan stanął przy nim i wzmocnił go, wyrwany też został z pasz-
czy lwa – to znaczy spod wpływu Szatana, stając się narzędziem Bożego Ducha. To zaś
wsparcie pozwoliło mu ukończyć bieg wartościowego życia w służbie Ewangelii i, co
więcej, pozwoliło mu ustrzec wiarę. Dlatego z radością dzieli się z Tymoteuszem swoim
głębokim przekonaniem o spełnieniu się w jego życiu obietnicy zbawienia: „Na ostatek
odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedli-
wy sędzia” – i dodaje zdanie ważne dla nas wszystkich – „a  nie  tylko  dla  mnie,  ale  i
wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego”. W ten sposób zapewnia nas o spełnie-
niu się i w naszym życiu obietnicy zbawienia, jeśli podejmiemy i będziemy wiernie reali-
zować misję na rzecz rozszerzania w świecie słowa jednania, czyli Ewangelii Chrystusa.

Trzeba jednak pamiętać o postawie, która warunkuje dobre, to znaczy zbawcze owo-
cowanie zwiastowanej Ewangelii i spełnienie obietnicy zbawienia. Mówi o niej Psalmista
w prostych słowach Psalmu 34: „Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu”. Natomiast
Jezus rozwija myśl w przypowieści o faryzeuszu i celniku. Daje nam do zrozumienia, jak
bardzo potrzebna jest nam modlitwa. W niej trzeba widzieć źródło i moc słowa jednania,
które mamy głosić światu, poczynając od swoich domowników. Chodzi jednak o modli-
twę pełną uniżenia i skruchy. Celnik, który tak się modlił (bez wyniosłości i chwalenia się
przed Panem, jak to czynił faryzeusz) – odszedł do domu usprawiedliwiony, to znaczy
uświęcony, obdarowany łaską i ma się czym dzielić. I takiej postawy nam bardzo potrzeba
w głoszeniu Ewangelii; jest ona koniecznością – aby nasze zwiastowanie Ewangelii nie
było puste, lecz pełne łaski. Aby nasze głoszenie było wzbogacone łaską, aby słowo jed-
nania niosło światu zbawienie!

bp Andrzej Czaja



REGULAMIN NASZEGO CMENTARZA

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, która wiąże się zawsze ze wzmożonym
ruchem na cmentarzach oraz bardziej gruntownymi porządkami na grobach naszych bliskich.
Jak każde miejsce, które używane jest przez wiele osób, również nasz cmentarz posiada re-
gulamin, który porządkuje i normuje używanie tego miejsca. Niestety kilkuletnie obserwacje
pokazują, że rzadko kto – zarówno z opiekunów grobów jak i firm pracujących na ich zlece-
nie – z regulaminem tym się zapoznaje, mimo iż jest umieszczony na czytelnej tablicy w
centrum cmentarza, co raz po raz generuje niepotrzebne problemy, a nawet konflikty. Dlate-
go przypominam w tym miejscu treść regulaminu, dodając, tam gdzie trzeba, krótki komen-
tarz (pisany kursywą)
1. Cmentarz jest własnością rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Narodzenia Naj-

świętszej Maryi Panny w Łubowicach. Opiekunowie grobów wynajmują od parafii miej-
sca na określony czas.

2. Za cmentarz jest odpowiedzialny w pierwszym rzędzie proboszcz parafii, następnie Rada
Parafialna oraz Instytut Pogrzebowy Kitel z Ligoty Książęcej.

3. O wszelkich pracach oraz zmianach wokół grobów musi by poinformowany proboszcz
parafii. O zamiarze wykonania prac należy poinformować przed ich rozpoczęciem, a nie –
jak to się często zdarza – po fakcie.

4. Przed postawieniem nowego pomnika zgłaszamy się do kancelarii parafialnej celem ode-
brania druku pozwolenia. Po pozwolenie najlepiej zgłosić się jeszcze przed zleceniem wy-
konania nagrobka, gdyż wymiary nagrobków podlegają regulacji.

5. Firmy kamieniarskie stawiające nowe pomniki nie wjeżdżają na teren cmentarza samo-
chodami, lecz posługują się specjalnymi wózkami, które każdy kamieniarz posiada. Do-
godny dostęp na cmentarz jest z boku, od ulicy Kasztanowej. Chodzi o ochronę chodnika
wyłożonego kostką, który nie jest przystosowany do ruchu ciężkich pojazdów.

6. O rozbiórkach starych pomników czy grobów musi być poinformowany proboszcz para-
fii. Obowiązek uprzątnięcia złomu kamiennego spoczywa na likwidującym.

7. Zachowujemy czystość i porządek na cmentarzu. Przy śmietniku w środku cmentarza jest
instrukcja odnośnie segregacji śmieci. Z tyłu cmentarza są 2 kontenery, jeden na zielone
odpady, drugi na złom kamienny.

8. Obchodzimy się ostrożnie i szanujemy ujęcia wody oraz sprzęt, który się tam znajduje.
9. Ci, którzy mają tutaj groby swoich bliskich, a mieszkają poza parafią, przychodzą przed

Wszystkimi Świętymi na parafię, aby uregulować należność za wodę, wywóz śmieci i
utrzymanie cmentarza. Ciężar utrzymania nie może spoczywać tylko na parafianach.
Punkt martwy... W ciągu całej mojej obecności nie zdarzyło się to ani raz.

10.Cmentarz jest miejscem poświęconym. Jest miejscem specyficznym, dlatego zachowuje-
my się pobożnie i kulturalnie. Nie zachowujemy się hałaśliwie, nie palimy papierosów,
Stosujemy się do wskazań regulaminu.

Proboszcz parafii jest zobowiązany prawem państwowym do prowadzenia ewidencji
cmentarza, która zawiera informacje o każdym grobie, jego umiejscowieniu, opiekunach, po-
chowanych w nim osobach oraz cechach nagrobka. Dlatego bardzo ważne jest, aby zgłaszać
wszelkie zmiany w kancelarii parafialnej. Nowo wykonanym nagrobkom należy zrobić zdję-
cie i przesłać je na adres e-mail parafii: parafia@lubowice.eu albo za pomocą komunikatora
WhatsApp na numer 519 870 130. Uprasza się też o nie wypełnianie przestrzeni pomiędzy
grobami w sposób trwały (tzn. kostką brukową, płytami czy w inny sposób). Jedyne dopusz-
czalne wypełnienie to żwir. Trwałe wypełnienia po kilku latach stają się nierówne, często się
obluzowują, zapadają lub wybrzuszają psując estetykę miejsca i stwarzając zagrożenie dla
przechodzących obok grobu osób.

Przy tej okazji składam też – w imieniu nas wszystkich – serdeczne podziękowania ro-
dzinie Kitel z Ligoty, za wieloletnie dbanie o dobry stan naszego cmentarza. ks. proboszcz



Prządek nabożeństw
23.10.2022 – 30.10.2022

niedziela 23 października 2022 – XXX Zwykła – N  M
08:00 Za zm. męża Ernesta Marek, rodziców, Gertrudę Depta, męża Roberta,

córki i ich mężów, wnuka Oskara, ojców Mucha, Depta i poległych na
wojnie.

10:30 Za zm. Bernarda Mraczny w 30 dni po śmierci.
14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 24 października 2022 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św.: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Malwiny
Cziesla z okazji 40 rocznicy urodzin.

wtorek 25 października 2022 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św.: Za zm. Karola i Annę Paris, dzieci, Krystynę Paris,

ojca Rufina Fitzon, Antoniego i Józefę Machnik, 2 braci, Pawła i Helenę
Wałach, Leonarda Wolnik, Waltra Machnik, zm. kapłanów, zm. z pokre-
wieństwa Paris-Fitzon-Bulla i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 26 października 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) O tryumf Niepokalanego Serca Maryi. Różaniec.
czwartek 27 października 2022 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. szkolna: Za zm. Różę Janik w rocznicę śmierci i za

męża Henryka Janik.
piątek 28 października 2022 – Ś . S   J  T , 
07:00 (recytowana) Za zm. rodziców Hildegardę i Alfreda Cienskowski, Gerdę i

Rudolfa Mokrosz, ich rodzeństwo, zm. dziadków Filip, Jurecki Mokrosz,
Malcharczyk, zm z pokrewieństwa Jędrzejczyk, zm. kapłanów i dusze w
czyśćcu cierpiące. Różaniec.

sobota 29 października 2022 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. dwujęzyczna Do Bożej Opatrzności z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
Sabiny i Ryszarda Filip z okazji 25 rocznicy ślubu.

niedziela 30 października 2022 – XXXI Zwykła - K
08:00 W intencji fundatorów i budowniczych naszego kościoła w 115 rocznicę

konsekracji.
10:30 Msza św. chrzcielna w intencji rocznych dzieci: Mai Sandry Schmidt, Ola-

fa Michała Kowalczuk, Łucji Marii Malcharczyk i Sary Zofii Serzisko ich
rodziców i chrzestnych.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.



Informacje duszpasterskie
23.10.2022 – 30.10.2022

Dzisiaj kolekta na Misje. W przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby
parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewają-
cym na konto parafialne i przez mikropłatności na stronie internetowej para-
fii. Bóg zapłać również za ciągłą pomoc dla rodziny Uchodźców z Ukrainy
przebywających na plebanii.
Zapraszam dzisiaj na godz. 14:00 na nabożeństwo różańcowe. Zapraszam też
na Różaniec w ostatnim już tygodniu października: w środę i piątek po Mszy
św. porannej, w pozostałe dni o 17:30 przed Mszą św.
We wtorek o godz. 19:00 chciałbym spotkać się z Parafialną Radą Duszpa-
sterską aby ostatecznie ustalić porządek sprzątania kościoła na następny rok.
Przy tej okazji jeszcze raz dziękuję za wszystkie życzliwe uwagi i sugestie.
W czwartek o godz. 17:30 Różaniec i Msza św. szkolna a po niej spotkanie
formacyjne dla uczniów VIII kl. SP przygotowujących się do bierzmowania.
W sobotę o godz. 19:00 okazja do uczestnictwa w nauce przedchrzcielnej
dla przyszłych rodziców i chrzestnych. Kto chce skorzystać, jest proszony o
zgłoszenie swojego udziału.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz czwartku i
soboty) przez pół godziny po Mszy św.
W zakrystii można nabyć kalendarze ścienne na 2023 rok: kalendarz diecezji
opolskiej (z wizerunkami wnętrz kościołów naszej diecezji – m.in. również z
Raciborza) w cenie 6 zł. oraz kalendarz misyjny (z papieskimi intencjami mi-
syjnymi) w cenie 7 zł.
W piątek, w kaplicy parafii NSPJ w Raciborzu będzie można uczestniczyć w
modlitwie w duchu Taizé – początek o godz. 19:30.
Duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej zaprasza na jesienne spotkanie
misyjne w sobotę, 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

Zbliża  się Uroczystość Wszystkich  Świętych,  która  zawsze  wiąże  się z po-
rządkami na grobach naszych bliskich. Zwykle generuje to ponadprzeciętną
ilość odpadów, które trudno pomieścić w pojemnikach na cmentarzu. Dlatego
proszę aby wyjątkowo w miarę możliwości zabrać odpady ze sobą do domu.

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

(28.10.2022, godz. 18:45) prosimy następne rodziny z kolejki.


