
NARODZNIE MARYI
Uroczyście obchodzimy dziś święto Narodzenia Najświętszej

Maryi Panny, naszej Patronki. Jednak niewiele wiemy o historycznej
stronie tego wydarzenia. Ze źródeł apokryficznych, czyli pozabiblij-
nych, dowiadujemy się tylko, że Maryja urodziła się posuniętym już
w latach św. Annie i św. Joachimowi. Przypuszczalnie zatem przyszła
na świat jakieś 16-20 lat przed narodzeniem Pana Jezusa.

Pomimo tych skąpych informacji wiemy, że narodzenie się Izrae-
litki o imieniu Maryja było częścią zbawczego planu Boga. Urodziła się Ona bo-
wiem w jednej z wielu pobożnych rodzin, które oczekiwały pojawienia się Mesja-
sza. Otrzymała następnie bardzo popularne w owych czasach imię – Maryja, a Jej
przyjściu na świat nie towarzyszyły niezwykłe znaki. Cud tego wydarzenia polegał
na tym, że przychodzi na świat dziewczyna, dzięki której Bóg realizuje swe zamia-
ry wobec całej ludzkości. Bóg lubuje się w prostocie. Można zatem powiedzieć, że
Maryja doskonale pasuje do Jego upodobań. Ponadto zgadza się Ona całkowicie na
realizację Bożej woli w swoim życiu. Dlatego też właśnie Maryja ukazuje nam we
wspaniały sposób, że każdy z nas może być narzędziem w Bożych rękach. Bóg zaś
na Jej przykładzie objawia nam prawdę, że do realizacji swoich planów względem
człowieka potrzebuje z jego strony pełnego zaufania i współpracy.

Rolnicy, ludzie ciężkiej pracy i prostoty serca, nazwali święto Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny świętem Matki Bożej Siewnej. Połączyli oni cud narodzin
Matki Bożej z cudami, jakich codziennie doświadczamy w otaczającej nas przyro-
dzie. Najlepszym tego wyobrażeniem są ziarna zbóż. One w zwyczajny, a jednocze-
śnie w tak cudowny sposób ukazują dobroć Boga, który daje im siłę do dalszego
rozwoju.

Przeżywając święto narodzin Najświętszej Maryi Panny, stawajmy się ludźmi
prostych serc, bo inaczej największe rzeczy mogą przejść obok nas niezauważone...

Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko,
zwiastowało radość całemu światu:

z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości,
Chrystus, Bóg nasz.

On zniweczył przekleństwo,
dał nam błogosławieństwo,

śmierć pokonał,
życie wieczne nam darował.

(z liturgii bizantyjskiej)
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Co to jest odpust?
Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone

już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi,
określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców od-
kupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług
Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od
kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości (Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego nr 1471)

Dlaczego Bóg, który w sakramencie pokuty odpuszcza mi grzechy, jeszcze zachęca mnie do tego,
żeby korzystać z odpustów? Czy nie wystarczy, że odpuścił mi już grzech?

Żeby dobrze zrozumieć naukę dotyczącą odpustów, musimy zauważyć, że każdy grzech ma po-
dwójny skutek. Po pierwsze zrywa komunię człowieka z Bogiem i zamyka nam dostęp do życia wiecz-
nego (jest to kara wieczna za grzech). Oprócz tego każdy grzech również powoduje nieuporządkowane
przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo w czyśćcu (to jest kara do-
czesna) (zob. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1472).

Moglibyśmy zatem powiedzieć, że każdy zły czyn, grzech przez nas popełniony potrzebuje nie
tylko przebaczenia Boga i człowieka, wobec którego zawiniliśmy, ale również wymaga poniesienia
konsekwencji, które grzech za sobą niesie. (Bardzo mocno upraszczając: jeśli Jaś zbije szybę sąsiadce,
to mimo, że dobra sąsiadka mu wybaczy, to zapewne będzie musiał ponieść jakąś karę za swój czyn i
szyba musi zostać naprawiona – przebaczenia sąsiadki nie usuwa skutków złego czynu Jasia).

Nasza kara doczesna, czy to przeżywana już tu na ziemi, czy po śmierci w czyśćcu, powinna więc
być postrzegana przez nas jako łaska od Boga. W ten sposób Pan Bóg pozwala nam się zupełnie oczy-
ścić zanim staniemy w niebie w obliczu kochającego, świętego Boga. Tę naszą karę doczesną możemy
również zmniejszać, bądź całkiem anulować poprzez naszą jałmużnę, dzieła miłosierdzia, różne prak-
tyki religijne oraz właśnie przez odpusty.

Pan Bóg nie chce pozostawić człowieka w potępieniu. Nie chce również, by człowiek cierpiał,
choć nawet sprawiedliwie, za swoje grzechy. Dlatego też Kościół – na mocy pełnomocnictwa udzielo-
nego przez Pana Jezusa św. Piotrowi i Jego następcom – ogłasza istniejące możliwości uzyskiwania
odpustów. Może to czynić dla jakiejś konkretnej wspólnoty (np. zakon, parafia, diecezja) lub dla całe-
go Kościoła powszechnego. Może to czynić na jakiś określony czas lub na cały czas (np. odpust para-
fialny w dniu patronalnego święta można uzyskać co rok).

Wraz z udzieleniem odpustu, Stolica Apostolska określa zawsze warunki jego uzyskania. Każdy
bowiem chrześcijanin przez ich spełnienie okazuje własny trud i chęć otrzymana tej łaski Bożej. Wśród
tych warunków może być konkretna modlitwa w dany dzień, nawiedzenie miejsca świętego lub kon-
kretnej świątyni, konkretny uczynek miłosierdzia. Często jednak słyszymy, że odpust można uzyskać
pod zwykłymi warunkami. Co wtedy należy wykonać:
1. być w stanie łaski uświęcającej, czyli przystąpić do Spowiedzi św. (może być kilka dni wcześniej);
2. przystąpić do Komunii św.;
3.  wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;
4. pomodlić się Wierzę w Boga... i Ojcze nasz… oraz jedną dowolną modlitwą zgodnie z intencjami

Ojca Świętego;
5. Wykonać uczynek, z którym odpust jest związany (np. w odpust parafialny pobożnie nawiedzić

mającą swą uroczystość świątynię i odmówić w jej wnętrzu modlitwy „Wierzę w Boga...” i „Ojcze
nasz...”).

Odpust zupełny, darujący wszelkie kary doczesne, można uzyskać jedynie raz dziennie.
W przypadku niewypełnienia któregokolwiek z powyższych warunków zyskać można odpust

cząstkowy, darujący nam część kar doczesnych – takie odpusty można uzyskiwać więcej razy w ciągu
jednego dnia. Kolejność wypełnienia warunków odpustu jest dowolna, ale wszystkie muszą być wyko-
nane z intencją uzyskania odpustu. Po jednej spowiedzi można uzyskać więcej odpustów, dopóki czło-
wiek trwa w stanie łaski uświęcającej i może przystąpić do Komunii św.

Odpust można uzyskać za siebie albo za osobę zmarłą. Nie można go uzyskać za inną osobę żyją-
cą, gdyż ona sama ma jeszcze szansę zatroszczyć się o swoje zbawienie.

Odpusty można uzyskiwać codziennie, wypełniając pobożnie różne praktyki naszej wiary, za któ-
re Kościół nadaje odpusty (np. nawiedzenie Najświętszego Sakramentu – odpust cząstkowy; adoracja
Najświętszego Sakramentu przez przynajmniej pół godziny – odpust zupełny).

Więcej informacji i wykaz odpustów: http://www.archidiecezja.lodz.pl/czytelni/odpusty.html



Porządek nabożeństw
09.09.2018 – 16.09.2018

niedziela 9 września 2018 – XXIII Zwykła – ODPUST PARAFIALNY
07:30 Za zm. Joachima Szymonik, syna Franciszka i za zm. z rodzin

Szymonik-Golasz-Makulik.
09:00 (dwujęzyczna) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Pau-
liny i Alojzego Jasny z okazji 60. rocznicy ślubu.

10:30 Suma Odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny.
poniedziałek 10 września 2018 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) W intencji Parafian.

wtorek 11 września 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Emmę i Antoniego Grzesik, córkę Adelę, męża

Jerzego, zm. rodziców, rodzeństwo z obu stron, Ernesta Krasek,
rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 12 września 2018 – Dzień powszedni
07:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Fortunata Wallach.

czwartek 13 września 2018 – Św. Jana Chryzostoma, bpa i dra Kościoła
18:00 (szkolna) W intencji Parafian z nabożeństwem fatimskim.

piątek 14 września 2018 – P  K  Ś
18:00 Za zm. Marię Przybyła, Jerzego i Hildegardę Kretek, Jerzego

Przybyła i za zm. z pokrewieństwa Kretek-Przybyła.
sobota 15 września 2018 – Najśw. Maryi Panny Bolesnej
18:00 Za zm. Annę Bulenda, męża Wilhelma, rodziców z obu stron i po-

krewieństwo Bulenda-Lampka.
niedziela 16 września 2018 – XXIV Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Gertrudę i Jana Lampka, córkę Marię, syna Paw-

ła, Monikę i Józefa Matras, córkę Halinę, zm. z pokrewieństwa
Lampka-Matras-Bulenda.

10:00 Dożynki Z podziękowaniem za tegoroczne plony z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla rolników i ogrodników.

poniedziałek 17 września 2018 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) W intencji Parafian.

wtorek 18 września 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Małgorzatę i Józefa Foltys, córkę Reginę, synów Bernarda

i Henryka, rodziców, rodzeństwo z obu stron i za zm. z pokre-
wieństwa.

www.intencje.lubowice.eu



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg za-
płać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.

Dzisiaj w naszej parafii przypada doroczny odpust ku czci Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny. Za nawiedzenie naszego kościoła można w
tym dniu uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować za siebie, al-

bo za zmarłych. Więcej informacji na drugiej stronie gazetki. Kaznodzieją i su-
mistą odpustowym jest w tym roku Ks. dr Alfons Schubert, emerytowany pro-
boszcz parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu.
Serdeczne „Bóg zapłać!” składam w imieniu nas wszystkich tym, którzy przy-
czynili się do organizacji i uświetnienia naszych odpustowych uroczystości:
Ks. dr Alfonsowi Schubertowi, obecnym kapłanom naszego dekanatu, służbie
liturgicznej i Panu kościelnemu, pocztom sztandarowym i Panom niosącym
baldachim, Paniom organistkom i orkiestrze z Krzyżanowic, wszystkim Para-
fianom i Gościom, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość.

W czwartek o godz. 18:00 zapraszam wszystkich uczniów na pierwszą w tym
roku Mszę św. szkolną. Po niej na spotkanie organizacyjne zapraszam
uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej, którzy rozpoczynają w tym roku przygo-
towanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

W przyszłą niedzielę nasza parafia obchodzi dożynki. W tym roku or-
ganizatorem tej uroczystości są mieszkańcy Grzegorzowic, którzy na
godz. 15:00 zapraszają na „Kaffee und Kuchen” do Stodoły.

Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po Mszach św.
Wszystkich młodszych uczniów zapraszam po Mszach św. niedzielnych do za-
krystii po „Ziarno”, barwne karteczki z fragmentami Ewangelii na każdą nie-
dzielę roku wraz z ciekawymi zadaniami, rebusami i krzyżówkami nawiązują-
cymi do zdarzeń biblijnych.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
·Jarosław Karasek, s. Józefa z naszej parafii i
·Monika Makulik, c. Jerzego z parafii św. Anny w Dziergowicach.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali nasz kościół w ubiegły piątek, ustroili i przygotowali na dzisiejszy
Dzień Pański. W przyszły piątek (14.09.2018, godz. 18:45) Pokarmis Małgo-
rzata, Tumulka Regina, Ficoń Aldona, Gilge Agnieszka, Rusinska Regina,
Wycisk Małgorzata, a w piątek za 2 tygodnie (21.09.2018, godz. 18:45) Wy-
cisk Łucja, Zaczyk Justyna, Lerch Monika, Lerch Maria, Jurecka Marta, Bulla
Karina.

We  wtorek na godz. 19:00 zapraszam na spotkanie Radę Parafialną. Jak
zwykle, proszę o zgłaszanie spraw, które powinny zostać poruszone.

Informacje duszpasterskie
09.09.2018 – 16.09.2018


