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M  B

W XXXI Niedzielę Zwykłą, Matka Kościół przypomina nam, swoim dzieciom, jak
Bóg  objawił swoją miłość.  Z  Księgi  Mądrości  dowiadujemy  się,  że  Pan  okazał nam
swą miłość przez to, że nas stworzył. Autor Księgi nazywa Boga wprost „miłośnikiem
życia”. Jego tok myśli jest następujący: Bóg miłuje wszystkie stworzenia, niczym się
nie brzydzi, bo gdyby miał coś w nienawiści, nie byłby tego uczynił. Jakżeby coś trwać
mogło, gdyby Bóg nie powołał tego do bytu? Jakby się zachowało, czego by nie we-
zwał? Nad wszystkim ma litość i oszczędza wszystko – bo we wszystkim jest Jego nie-
śmiertelne tchnienie.

W ten sposób na dwa wieki przed narodzeniem Jezusa autor biblijny diagnozował
miłość Pana – że ujawniła się w powołaniu nas do istnienia i obdarowaniu nieśmiertel-
nym tchnieniem. Z chwilą przyjścia Chrystusa na świat Bóg objawił jeszcze bardziej
swą miłość przez to, że dał nam swoje życie, to znaczy swego umiłowanego Syna. Dał
temu świadectwo sam Jezus w słowach, które dziś słyszymy w aklamacji przed Ewan-
gelią: „Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego; każdy, kto w
Niego wierzy ma życie wieczne”. Tak Kościół daje nam dziś mocną podpowiedź, by
nie powątpiewać w miłość Pana – dowodem Jego miłości do nas jest to, że zostaliśmy
przez Niego powołani do istnienia, a jeszcze mocniejszym świadectwem to, że dał nam
i daje stale swoje życie.

A jeśli Bóg tak nas umiłował – wnioskuje św. Jan – to i my winniśmy się wzajem-
nie  miłować,  bo  wówczas  miłujemy to,  co  Bóg kocha.  Nie  godzi  się nam wzajemnie
nastawać na siebie, a droga uleczenia takiego stanu rzeczy, który dość mocno nam dziś
w kraju doskwiera, jest świeżo wyświetlona w Ewangelii o Zacheuszu. Podpowiedź ku
jej rozeznaniu zawarta jest w Pawłowej przestrodze odnośnie wyczekiwania dnia Pań-
skiego. Otóż nie trzeba wyczekiwać dnia powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię – dla-
tego, że Jezus stale przechodzi przez ludzkie osiedla, wioski i miasta. Trzeba tylko
podjąć wysiłek – jak Zacheusz – aby Go zobaczyć – dostrzec Go w naszych bliźnich –
i przyjąć z radością. Gdy rozradowany Zacheusz przyjął Jezusa, w jego życiu zaczęły
się dokonywać wielkie zmiany. Ten, który był zajęty gromadzeniem, rozwojem stanu
posiadania i znaczenia, zaczyna rozdawać i dzielić się – połowę majątku daje ubogim i
obiecuje, że jeśli kogo w czym skrzywdził, zwróci poczwórnie. A Jezus prosto wyja-
śnia, co się stało: zbawienie stało się udziałem jego domu.

Tak działa Boża miłość – jest zawsze życiodajna i uzdrawiająca – trzeba ją jednak
z  radością przyjąć!  W  niej  szukajmy  mocy  przemiany  naszych  serc,  domostw  i  spo-
łecznych relacji. Przed nami wspaniała okazja – czas refleksji nad świętością i naszym
przemijaniem. Niech zbawienie stanie się na nowo udziałem także naszych domów.

bp Andrzej Czaja
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TROSKA O NASZ KOŚCIÓŁ
Nowa kolejka do sprzątania kościoła



Prządek nabożeństw
30.10.2022 – 06.11.2022

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

cenia, oraz za wszystkich zmarłych, którzy dbali o naszą świątynię.
10:30 Msza św. chrzcielna w intencji rocznych dzieci Mai Sandry Schmidt, Olafa Micha-

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

14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 31 października 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. męża Jana Kobza i zięcia Krystiana Czogała w rocznice śmierci. Różaniec.
wtorek 1 listopada 2022 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
08:00 Za zm. Władysława i Gertrudę Wańczura od rodziny Czogalla z Lasaków i Wań-

czura z Świerklanów.
10:30 ……………………………………………………………………………………….
14:00 Nabożeństwo z zaleckami za zmarłych i Różaniec za zmarłych z procesją na

cmentarz.
środa 2 listopada 2022 – Wszystkich Wiernych Zmarłych
07:00 Za wszystkich wiernych zmarłych. Różaniec z zaleckami.
17:00 Za zm. Halinę Hołówko-Mosiałek, Marcina Mosiałek, Romana Kulę, Annę Papier-

nik, Krystynę Has, Beatę Grzeczny, Józefa Kapica, Grzegorza Golba, Stanisława i
Stanisławę Hołówko oraz Jadwigę i Tadeusza Musiałek. Różaniec z zaleckami.

19:00 W intencjach Ojca Świętego. Różaniec z zaleckami.
czwartek 3 listopada 2022 – Dzień powszedni
16:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
17:00 (szkolna) Za zm. Alojzego Lepiorz, rodziców Gertrudę i Alfreda Lepiorz, zm ro-

dziców Emilię i Józefa Krzyżok i zm. z pokrewieństwa.
piątek 4 listopada 2022 – Św. Karola Boromeusza, biskupa
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17:00 Za zm. rodziców Annę i Leonarda Habrom, Bronisława i Jadwigę Kaczyński, zm.

z pokrewieństwa Jasny, Bombelek, Habrom, Kaczyński i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.

sobota 5 listopada 2022 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańcowych.
17:00 (dwujęzyczna) Za zm. Hildegardę i Leonarda Wochnik, Brunona Lamla, Helenę i

Józefa Pater, Brygittę i Heinza Mateja i zm. z rodzin Wochnik, Lamla, Mika.
niedziela 6 listopada 2022 – XXXII Zwykła
08:00 Za zm. Antoniego Krybus, rodziców Anielę i Józefa, syna Alfonsa, Franciszka Ku-

sidło, 2 żony, córkę Ritę, wnuka Rudolfa, Wiktora i Martę Górecki, syna Henryka,
synową Helenę, Bernarda Kleta i zm. z pokrewieństwa.

10:30 Za zm. Teodora i Elżbietę Nosiadek, rodziców, rodzeństwo z obu stron, córkę Ire-
nę Lasak, Franciszka Rzega, rodziców, Stanisława Kostoń i zm. z pokrewieństwa
Mika-Harnasz.

14:00 Nabożeństwo z dziękczynieniem za łaskę wiary dzieci pierwszokomunijnych.



Informacje duszpasterskie
30.10.2022 – 06.11.2022

Dzisiaj, w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny kolekty na
bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Du-
chowne i diecezjalne instytucje. W ubiegłą niedzielę na Misje zebraliśmy
2498,70 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, prze-
lewającym na konto parafialne i przez mikropłatności na stronie internetowej
parafii. Bóg zapłać również za ciągłą pomoc dla rodziny Uchodźców z Ukrai-
ny przebywających na plebanii.
Zapraszam dzisiaj na godz. 14:00 na nabożeństwo różańcowe. Zapraszam też
na Różaniec jutro o 17:30 przed Mszą św. Będziemy dziękować za wszystkie
łaski wyproszone w październiku na modlitwie różańcowej.
W czwartek o godz. 17:00 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich,
zakonnych i misyjnych i okazją do Spowiedzi św., a po niej Msza św. szkolna
i spotkanie formacyjne dla uczniów VI kl. SP przygotowujących się do
bierzmowania.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz czwartku)
przez pół godziny po Mszy św.
Koło Terenowe DFK Grzegorzowice wraz z Kołem Emerytów zapraszają
wszystkich chętnych na pielgrzymko-wycieczkę do Sanktuarium św. Rity w
Głębinowie w sobotę 12.11.2022 r. Wyjazd o godz. 7.30 z przystanków. Koszt
wyjazdu - 100zł. W programie: zwiedzenie sanktuarium św. Rity i okolicy,
Msza św., obiad, w drodze powrotnej zwiedzanie Głogówka. Zapisy przyjmu-
ją: Krystyna Gawlik, Teresa Jurecki, Dorota Walach i Agnieszka Czogała.
W sobotę, 5.11 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni w
godzinach od 14:00 do 17:30 odbędą się warsztaty dla małżeństw pt. „Jak
się z tobą kochać”. Zostaną poprowadzone przez panią Magdalenę Kleczyń-
ską, doradcę psychologicznego zajmująca się pomocą psychologiczną dla par
w Poradni Życia Rodzinnego. Organizator: Fundacja Nasze Dzieci Kornice
przy współpracy z Dekanalnym Duszpasterstwem Rodzin w Raciborzu. Zgło-
szenia pod numerem telefonu 539 014 209 lub na maila: przychod-
nia@fundacjakornice.pl
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przystroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek

W piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał Chorych. Zapisy w zakrystii.

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.


