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Myślą przewodnią słowa Bożego XXXII Niedzieli Zwykłej jest pouczenie o naszym
zmartwychwstaniu. Pięknie się to wpisuje w czas szczególnej modlitwy za zmarłych. Frag-
ment z 2 Księgi Machabejskiej przekazuje wyraźnie świadectwo wiary w zmartwychwstanie
prześladowanego Izraela. Poddani kaźni tortur synowie (schwytani wraz z matką) zaświad-
czają – drugi z nich: „Król świata nas, którzy umieramy za Jego prawo, wskrzesi i ożywi do
życia wiecznego”. Czwarty wyznaje: „w Bogu pokładam nadzieję, że przez Niego będziemy
wskrzeszeni”. Są to wyraźne świadectwa wiary z II wieku przed Chrystusem, z których wy-
nika, że nasze zmartwychwstanie trzeba nade wszystko rozumieć jako Boże dzieło wskrze-
szenia nas z martwych.

Tymczasem dziś wielu chrześcijan – jak wynika z badań socjologicznych – niedowierza
w swoje zmartwychwstanie, czyli Boże wskrzeszenie nas z martwych. Tym bardziej trzeba
nam sobie brać mocno do serca odpowiedź Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, na nieco szyder-
cze zapytanie saduceuszów, którzy w czasach Jezusa twierdzili, że nie ma zmartwychwsta-
nia. Jezus z całą stanowczością przypomina, że już Mojżesz wskazał na możliwość naszego
zmartwychwstania, tam, gdzie jest mowa o krzaku gorejącym.

Pan Jezus zwraca nam też uwagę na to, że prawda o naszym zmartwychwstaniu domaga
się rezygnacji z czysto ludzkiego oglądu rzeczywistości, ponieważ chodzi o zupełnie inny
świat. Gdy dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, uczestnicy zmartwychwstania w
świecie przyszłym „ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie
mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi”.

W ten sposób Jezus daje nam do zrozumienia, że ów przyszły świat znamionuje nade
wszystko niemożliwość umierania. Z refrenu psalmu responsoryjnego dowiadujemy się zaś,
że naszym udziałem będzie ogląd Boga, widzenie Bożego oblicza, a aklamacja przed Ewan-
gelią przypomina, że wszystko dzięki Jezusowi – Pierworodnemu umarłych, „Jemu chwała i
moc na wieki wieków”.

Warto jeszcze raz odnieść się do 2 Księgi Machabejskiej. Znajduje się tu nie tylko świa-
dectwo wiary w zmartwychwstanie, lecz także ważkie przekonanie, że zmartwychwstania
nie ma dla prześladowców bliźniego; jest ono przeznaczone dla tych, którzy są wierni prawu
Bożemu. Jakże mocno brzmią słowa pierwszego z synów skierowane do jego prześladowcy:
„O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zgi-
nąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawo”. A czwarty stwierdza: „Lepiej nam, którzy giniemy
z ludzkich rąk […]. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia”. W takiej perspekty-
wie zyskują na znaczeniu słowa św. Pawła. Apostoł mobilizuje nas do wierności Bogu – naj-
pierw dlatego, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. A nade wszystko dla-
tego, że wierny jest Pan, który umocni nas i ustrzeże od złego. Wierność Bogu i Jego Prawu
jest więc nam ukazana jako nasz wkład w zmartwychwstanie. W naszej modlitwie za zmar-
łych prośmy więc Pana, by przebaczył im wszelką niewierność, i wołajmy doń stale: dopo-
móż nam, Boże, trwać wiernie przy Tobie! bp Andrzej Czaja
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Ksiądz Waldemar Musioł, pochodzący z parafii św. Floriana
w Żywocicach, urodził się 10 listopada 1976 r. w Krapkowi-
cach. Jest jedynym synem Jana i Marii zd. Przywara. Edukację
rozpoczął w miejscowej szkole podstawowej w Żywocicach
(1983–1991), którą kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym
przy Zespole Szkół Budowlanych w Głogówku, gdzie w 1995 r.
uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął
formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, a na-
stępnie w Opolu, podejmując jednocześnie studia teologiczne na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył je
w roku 2001, uzyskując magisterium z teologii. Praktykę diakońską przed święce-
niami odbył w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.

Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze opolskiej 2 czerwca 2001 r. z rąk ów-
czesnego biskupa opolskiego Alfonsa Nossola. Posługę wikariusza podjął
w parafii  św. Apostołów Piotra i  Pawła w Nysie (2001–2005) oraz bł. Czesława w
Opolu (2005–2006). W tym samym czasie kontynuował studia na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w 2005 r. uzyskał licencjat kanoniczny z
teologii pastoralnej.

W sierpniu 2006 r. rozpoczął pracę w Kurii Diecezjalnej w Opolu, najpierw jako
referent w Wydziale Duszpasterskim, a następnie od stycznia 2009 r. jako dyrektor
tego wydziału.

Równocześnie podejmował różnorodne posługi duszpasterskie w parafiach, gło-
sząc kazania, rekolekcje i misje święte, wspierając i zastępując kapłanów. Duszpa-
sterską opieką otaczał mieszkanki Domu Samotnej Matki w Opolu-Grudzicach. W
latach 2008–2013 był rektorem kościoła św. Sebastiana w Opolu, gdzie posługiwał
m.in. opolskiemu środowisku mniejszości niemieckiej. Od października 2012 r. jest
pierwszym rektorem diecezjalnego Bractwa Świętego Józefa. Od czerwca do sierp-
nia 2017 r. był administratorem parafii św. Jana Chrzciciela w Obrowcu.

Należy do licznych gremiów diecezjalnych, m.in. od 2006 r. jest członkiem Die-
cezjalnej Rady ds. Mniejszości Narodowych, od 2010 r. należy do Diecezjalnej Ra-
dy Duszpasterskiej, od roku 2016 jest członkiem Diecezjalnej Rady Kapłańskiej, a
od 2020 r. wchodzi w skład Diecezjalnej Komisji ds. Ekonomicznych Parafii. Po-
nadto, od października 2021 r. jest głównym moderatorem etapu diecezjalnego ogło-
szonego przez papieża Franciszka Synodu Biskupów: „Ku Kościołowi synodalne-
mu: komunia, uczestnictwo i misja”.

Od listopada 2021 r. pełni funkcję sekretarza Komisji Duszpasterstwa Konferen-
cji Episkopatu Polski.

Nuncjatura Apostolska w Polsce 29 października 2022 r. w południe poinformo-
wała, że papież Franciszek mianował ks. Waldemara Musioła biskupem pomocni-
czym diecezji opolskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bagi na terenie dzisiejszej
Turcji.

Obejmijmy Biskupa Nominata naszą gorącą modlitwą!



Porządek nabożeństw
06.11.2022 – 13.11.2022

niedziela 6 listopada 2022 – XXXII Zwykła
08:00 Za zm. Antoniego Krybus, rodziców Anielę i Józefa, syna Alfonsa, Fran-

ciszka Kusidło, 2 żony, córkę Ritę, wnuka Rudolfa, Wiktora i Martę Gó-
recki, syna Henryka, synową Helenę, Bernarda Kleta i zm. z pokrewień-
stwa.

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

14:00 Nabożeństwo z dziękczynieniem za łaskę wiary dzieci pierwszokomunij-
nych.

poniedziałek 7 listopada 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Zofię i Władysława Smalcerz, syna Stanisława, córki  Rozalię, Sta-

nisławę i Wandę, dwóch zięciów, wnuków Leszka i Marka, zm. z rodzin
Smalcerz i Tywończuk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 8 listopada 2022 – Dzień powszedni
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny Zamora z okazji urodzin.
środa 9 listopada 2022 – R    
07:00 (recytowana) .................................................................................................
czwartek 10 listopada 2022 – Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
17:00 (szkolna) ........................................................................................................
piątek 11 listopada 2022 – Św. Marcina z Tours, biskupa
08:00 ........................................................................................................................
16:00 Nabożeństwo ku czci św. Marcina.
sobota 12 listopada 2022 – Św. Jozafata, biskupa i męczennika
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Kariny Kiszka z okazji 50 rocznicy
urodzin.

17:00 (dwujęzyczna) Za zm. Damiana Niedballa, dziadków Elżbietę i Józefa Rei-
chel, syna Wilibalda, Zofię i Wiktora Niedballa, dzieci, synowe, zm. z po-
krewieństwa Niedballa-Reichel i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 13 listopada 2022 – XXXIII Zwykła

08:00 ........................................................................................................................
10:30 ........................................................................................................................
14:00 Nieszpory niedzielne za zmarłych.



Informacje duszpasterskie
06.11.2022 – 13.11.2022

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na po-
moc Kościołowi w potrzebie. 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 rodziny
Uchodźców z Ukrainy przebywających na plebanii.

Dzisiaj na godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwo z dziękczynieniem
za łaskę wiary dzieci pierwszokomunijnych. Dzieci pierwszokomunijne
zapraszam z rodzicami, chrzestnymi i dziadkami (jeśli możliwe).

W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna a po niej spotkanie formacyjne
dla uczniów VII kl. SP, przygotowujących się do bierzmowania.

W piątek o godz. 16:00 nabożeństwo ku czci św. Marcina a po
nim Rada Parafialna, koła DFK i nasze sołectwa zapraszają na in-
scenizację i tradycyjne rogale świętomarcińskie (w salce).

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz czwartku)
przez pół godziny po Mszy św.
Na pielgrzymko-wycieczkę do Sanktuarium  św.  Rity w Głębinowie można
się zapisywać na kartkach z tyłu kościoła. Wyjazd w przyszłą sobotę o 07:30.

Na innych kartkach z tyłu kościoła można z kolei (do wtorku) zapisać
się na organizowane 11.12 w Centrum Eichendorffa przez Parafialne
Stowarzyszenie Caritas „Błękitne Anioły” warsztaty zdobienia bom-

bek choinkowych „Piękna Bombka”. Wstęp bezpłatny, ale ilość miejsc jest
ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń.
Towarzystwo Eichendorffa z Łubowic zaprasza 15.11 o godz. 15:00 do Cen-
trum Eichendorffa na Spotkanie Seniorów.  Koszt  50 zł.  Zgłoszenia w Cen-
trum lub u Pani Ciesla tel 410 52 32

W czwartek (03.11.) w 81. roku życia i w 56. roku kapłaństwa zmarł
ks. Ginter Kurowski, emerytowany proboszcz Parafii Wniebowzięcia

NMP w Raciborzu. Jutro (7.11.) o godz. 18.00 w kościele Wniebowzięcia
NMP będzie sprawowana Msza św. m.in. za zmarłego ks. Gintera Kurowskie-
go z myślą zwłaszcza o tych, którzy nie będą mogli pojechać na pogrzeb.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przystroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek

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.


