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W modlitwie dnia XXIII Niedzieli Zwykłej Kościół zwraca się do Boga z prośbą, aby
wejrzał łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarzył ich prawdziwą wolnością. W ten
sposób Kościół pośrednio komunikuje nam, swoim dzieciom, podstawową prawdę o wolno-
ści człowieka, że jest Bożym darem i jako taka urzeczywistnia się w przestrzeni związku
człowieka z Bogiem. Bóg stworzył nas wolnymi, a kiedy ten dar utraciliśmy wskutek wła-
snej samowoli i podeptania woli Bożej, sprawił – mocą Chrystusowego posłuszeństwa aż do
śmierci – że ją odzyskaliśmy. Święty Paweł dobitnie zaznacza w Liście do Galatów (6,1)
„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”.

Inne ważkie podpowiedzi na temat „prawdziwej wolności” człowieka przekazuje nam
dzisiejsza liturgia Bożego słowa. Rozpocznę od myśli zawartej w Liście św. Pawła do File-
mona. Adresat listu, Filemon, zamożny Kolosanin, zawdzięcza swoje nawrócenie św. Pawło-
wi. I na tej podstawie zwraca się Apostoł do tego, którego począł dla Chrystusa, o ułaskawie-
nie, obdarowanie wolnością Onezyma – zbiegłego niewolnika Filemona, którego nawrócił w
rzymskim więzieniu. Apostoł daje Filemonowi do zrozumienia, że osiągnie wyższy stopień
wolności przez to, że obdaruje wolnością swego niewolnika. Sam zaś o sobie św. Paweł pi-
sze, że jest więźniem Chrystusa Jezusa i uznaje za gwarancję wolności człowieka noszenie
kajdan dla Ewangelii. Tak daje nam do zrozumienia, że bezwarunkowe posłuszeństwo Ewan-
gelii stoi na straży naszej wolności.

Z pewnością trudno tę myśl pogodzić z dzisiejszymi interpretacjami ludzkiej wolności,
gdy rozumie się ją najczęściej jako możliwość życia i działania bez jakichkolwiek ograni-
czeń. Jednak Boże orędzie o wolności człowieka, ujawniające się już na pierwszych stroni-
cach Biblii jest właśnie takie: Adamowi i Ewie dobrze się wiodło dopóki dawali posłuch Bo-
żemu prawu: ze wszystkich drzew tego ogrodu wolno wam jeść, tylko nie z tego stojącego
pośrodku ogrodu, abyście nie pomarli. Gdy to przykazanie Boże podeptali, stali się niewolni-
kami diabła. Myśleli, że się wyzwalają, tymczasem nałożyli sobie sami kajdany niewoli sza-
tańskiej.

Myśl o prawdziwej wolności podejmuje również dzisiejszy fragment Księgo Mądrości.
Autor daje do zrozumienia, że nasza prawdziwa wolność zakłada znajomość zamysłu Boże-
go. Boży projekt na ludzkie szczęście jest u źródła naszej wolności i dobra. Innymi słowy nie
trzeba się obawiać, że wypełnianie woli Bożej ogranicza naszą wolność. Dobitną lekcję na
ten temat stanowi Kalwaria – konanie i śmierć Jezusa na krzyżu, zgodnie z wolą Ojca, jest
źródłem wolności Chrystusa i naszego wyzwolenia. Chrystus nie dał się zwieść szatanowi,
nie dał się skrępować i nas zbawił. Trzeba więc w trosce o trwanie w wolności zabiegać o
pełnienie woli Bożej, a najpierw o poznanie Bożego zamysłu wobec nas. Tego zaś nie da się
osiągnąć bez wsparcia Bożego Ducha. Dlatego jako dzieci Boże winniśmy stale wołać „Veni,
Sancte Spiritus”. O ile zły duch nas spętał i stale zniewala, gdy dajemy mu posłuch, o tyle
Boży Duch jest gwarancją naszej wolności i trzeba stale się nań otwierać, Bożemu Duchowi
ulegać! bp Andrzej Czaja
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Poprawiona kolejka do sprzątania kościoła (w części dotyczącej Brzeźnicy)

Ze względu na ochronę danych osobowych
lista osób dostępna tylko w papierowej wersji

gazetki na stolikach z tyłu kościoła



Porządek nabożeństw
13.11.2022 – 20.11.2022

niedziela 13 listopada 2022 – XXXIII Zwykła
08:00 Za zmarłych Parafian polecanych w zaleckach.
10:30 W intencji Parafian.
poniedziałek 14 listopada 2022 – Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
17:00 Za zm. Krystynę i Józefa Marklowski, syna Bernarda, rodziców, Fran-

ciszka, Alojzego i Marię Marklowski, Gintera Pieczarek oraz Krysty-
nę i Gerarda Sander.

wtorek 15 listopada 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zmarłego Mariana Pactwa od mieszkańców Osiedla Brzeźnica.
środa 16 listopada 2022 – R  P    O
07:00 (recytowana) Za zm. Józefa Krufczyk, Hiacynta Tumulka, rodziców z

obu stron, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
czwartek 17 listopada 2022 – Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
17:00 (szkolna) Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę i Jana Ga-

wlik, brata Henryka Gawlik, Henryka Helmich, Różę Pawlik, Urszulę
i Józefa Grzesik i zm. z pokrewieństwa Gawlik, Ksol, Rózga, Niedzie-
la, Helmich i Klobuczek.

piątek 18 listopada 2022 – Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
17:00 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej

Matki Bożej.
sobota 19 listopada 2022 – Dzień powszedni
14:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Waltera Jurecki z okazji 50
rocznicy urodzin.

17:00 (dwujęzyczna) Za  zm.  Jerzego  Kłosek  w  rocznicę śmierci  oraz  za
zmarłych z pokrewieństwa Kłosek-Lankocz.

niedziela 20 listopada 2022 – CHRYSTUSA KRÓLA
08:00 Za zm. Agnieszkę i Karola Metzner, syna Henryka, Norberta Krzosok,

ks. Józefa Gacka, zm. z pokrewieństwa Metzner-Krzosok-Gacka-
Mika.

10:30 Za zm. Jana Warzocha, rodziców Mariana i Zofię, brata Alfreda,
dziadków Jana, Apolonię i Franciszka Warzocha, Antoniego, Zofię i
Zygmunta Wrzosek, Józefa i Władysławę Wrzosek, Dorotę Sułkow-
ską, Stanisława Gajek i zm. z pokrewieństwa Warzocha-Wrzosek.

14:00 Nabożeństwo do Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.



Informacje duszpasterskie
13.11.2022 – 20.11.2022

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na pomoc Ko-
ściołowi w potrzebie. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii i zbiór-
ka do puszek na remont katedry opolskiej. Serdeczne „Bóg zapłać!” składają-
cym ofiary w kościele, przelewającym na konto parafialne i przez mikropłat-
ności na stronie internetowej parafii. Bóg zapłać również za ciągłą pomoc dla
rodziny Uchodźców z Ukrainy przebywających na plebanii.

W imieniu nasz wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!”
wszystkim, którzy pomogli przygotować nabożeństwo ku czci św.
Marcina w ubiegły piątek.

W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna a po niej spotkanie formacyjne
dla uczniów VIII kl. SP, przygotowujących się do bierzmowania.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz czwartku)
przez pół godziny po Mszy św. Można zamawiać msze św. jubileuszowe i
rocznicowe na przyszły rok.

W ogrodzie farskim rozpoczęły się prace nad instalacją fotowol-
taiczną, która zasili pompy ciepła zamontowane na farze w ubie-
głym tygodniu. Za zainstalowanie i uruchomienie pomp dziękuję
serdecznie naszej firmie Instalkol z Grzegorzowic.

Towarzystwo Eichendorffa z Łubowic zaprasza 15.11 o godz. 15:00 do
Centrum Eichendorffa na Spotkanie Seniorów. Koszt 50 zł. Zgłosze-
nia w Centrum lub u Pani Ciesla tel 410 52 32

Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników zaprasza do udziału w rekolekcjach
dla rolniczek w Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni, które odbędą od
wtorku 6 grudnia 2022 r. do czwartku 8 grudnia 2022 r. Zgłoszenia u ks. dy-
rektora Łukasza Michalika w Raciborzu-Miedoni (ul. Ratajskiego 8, 47-400
Racibórz, tel. 32 41 51 386 lub 665 379 551; e-mail: Lukasz.Micha-
lik@diecezja.opole.pl) lub u ks. Damiana Rangosza w Pietrowicach Wielkich
(ul. 1 Maja 29, 47-480 Pietrowice Wielkie, tel. 32 419 80 48, e-mail: Da-
mian.Rangosz@diecezja.opole.pl)
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przystroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek
                                                                       
                                                                         
                                                                            

W sobotę 26.11 przypada 165 rocznica śmierci Josepha von Eichendorffa.
Obchody tej rocznicy rozpoczną się Mszą św. w naszym kościele o godz.
15:00. Po niej program naukowo-artystyczny w Centrum Eichendorffa.

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.


