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Jezusowa hierarchia
Po zejściu z Góry Przemienienia Jezus obrał jasny kierunek. Od tej pory zmierza ku Jerozolimie, a jednocześnie ku
wypełnieniu swej misji: męce i zmartwychwstaniu. Wydarzenia na tej drodze dotykają tajemnicy Jezusa i Jego Krzyża.
Choć Pan stara się przygotować swoich uczniów na to wydarzenie, nie na wiele się to zdaje. Uczniowie nie tylko nie rozumieją, ale nawet boją się pytać. Toczą za to wewnętrzne dyskusje, dociekając, który z nich jest większy. Może ten, który jest starszy? Może ten, który został pierwszy powołany? Albo ten, który jest bardziej wygadany?
My także, świadomie lub nieświadomie, ustalamy jakąś hierarchię. W
każdej grupie są ci, którzy nadają ton, których głos jest decydujący, których
inni naśladują. Nasze oczy najczęściej są skierowane właśnie na nich. Pół
biedy, gdy są to ludzie godni podziwu. Apostołowie, zajmując się sobą, stracili jednak z oczu Jezusa, jedynego Mistrza. Szukali największego według
własnych kryteriów, wśród siebie. Nauczyciela o nic nie pytali, mimo że
szedł obok nich.
Pan sam zadaje im więc pytanie i choć żaden z Dwunastu nie odpowiada, Mistrz wie, o co się spierali. Pokazuje im swoją drogę do wielkości:
szukać najmniejszego i przyjąć go. I żeby zobrazować słowa, obejmuje ramionami dziecko. Kto przyjmie najmniejszego, przyjmuje Jezusa. Bóg utożsamia się z najmniejszymi.
Jezus kieruje wzrok rozgorączkowanych uczniów na siebie i swoje zachowanie. Jakby wołał: Ścigacie się o niewłaściwą rzecz! Biegniecie nie w
tę stronę! I, jak to często bywa, zostawia ich i nas z otwartymi pytaniami.
Kto jest wśród nas najmniejszy? Nie chodzi przecież tylko o wzrost. Czy
najmniejszy to ten, kto jest słaby? Nieporadny? Niedostrzeżony? Bo niekoniecznie to ten, kto najgłośniej woła o pomoc. A może najmniejszy jest ten,
kto nie żyje jak Jezus, kto nie chce być najmniejszy i nie chce być sługą?
Czyżby najmniejszy, którego trzeba szukać, to grzesznik?
Wreszcie, co to znaczy przyjąć osobę? Obejmowanie ramionami musi
być znakiem czegoś więcej. Czy to znaczy, że mamy dać małemu poczucie
bezpieczeństwa? Po to, żeby i on stał się taki jak my, jaki jest nasz Nauczyciel: szukający najmniejszych i sługa wszystkich.

Mocna wiara = mocny człowiek = sensowne życie
1. Od 3 do 28 października 2018 r. będzie trwało XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Tematem synodu jest “Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Każdy człowiek marzy o udanym życiu. Dotyczy to
szczególnie ludzi młodych. Wśród młodzieży w wieku do 16 do 29 roku
życia coraz więcej osób widzi spełnienie swoich marzeń życiowych w karierze oraz w bogactwie. Chcą do tego dochodzić szybko i przy jak najmniejszym nakładzie sił. Religia, kultura, duchowość, wiara w Boga – dla
młodego człowieka są mało interesujące. Chrześcijaństwo przez wielu
ograniczone zostaje do rytuałów: trzeba ochrzcić, należy wziąć Komunię,
wypada przeżyć ślub i pogrzeb w kościele.
2. Jak wynika z dokumentów synodalnych i badań socjologicznych nad religijnością młodzieży w Europie, tylko znikomy procent ochrzczonych w
Kościele Katolickim uczestniczy w jego życiu. W Austrii są to tylko 4
osoby, w Belgii jedynie 2, a w Niemczech 6 osób. W Polsce, w życiu parafialnym uczestniczy 47 młodych osób na 100 należących do Kościoła Katolickiego. Dlaczego nasza młodzież potrafi być aktywna religijnie, gdy
jest w kraju, a gdy wyjeżdża za granicę – nawet nie wie do jakiej parafii
należy? Najwięcej młodych ludzi wywodzących się z naszych śląskich
miejscowości żyje w Niemczech. Jako powód, dla którego się nie angażują w życie parafialne podają często, że w pobliżu nie mają polskiego kościoła. Do kościoła ze Mszą św. w języku niemieckim nie chodzą, bo jak
twierdzą: „nic nie rozumieją”. A dlaczego nie rozumieją? Ponieważ nie
mieli styczności z liturgią sprawowaną w języku niemieckim. Skarżą się
często – gdy jest za późno – i mają pretensje do rodziców o to, dlaczego
nie podarowano im mowy, która obok języka polskiego i gwary śląskiej
należy do wartości kulturowych ziemi nad Odrą.
3. Dzisiaj udział w Eucharystii sprawowanej w języku niemieckim jest
bardzo ułatwiony. Są modlitewniki dwujęzyczne, niektóre pieśni mają polskie i niemieckie teksty, są wydawnictwa promujące słownictwo religijne
w języku niemieckim. Są Msze św. w języku niemieckim. Przy odrobinie
dobrej woli, przy szczerych chęciach i wytrwałości – mamy dzisiaj sporo
możliwości, aby być do wyjazdów zagranicznych przygotowanym nie tylko zawodowo, ale także duchowo. Warto się nad tym zastanowić. Bogactwo i dobrobyt nie są najważniejsze. Jezus przestrzega: ”Cóż bowiem
za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?”
Ks. dr Piotr Tarliński

Porządek nabożeństw
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niedziela 23 września 2018 – XXV Zwykła
08:00 Za zm. Stanisława Kitel w 3. rocznicę śmierci.
10:30 W intencji Parafian.
poniedziałek 24 września 2018 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) W intencji Parafian.
wtorek 25 września 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jana Grabacz, Paulinę i Józefa Konieczny, synowe Elżbietę
i Jadwigę, synów Wilhelma i Franciszka, Agnieszkę Konieczny, 2
mężów, syna Alojzego, Gertrudę Grabacz i Wiktorię Konieczny.
środa 26 września 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Alojzego Panek w 30 dni po śmierci.
czwartek 27 września 2018 – Św. Wincentego a Paulo, prezbitera
18:00 (szkolna) Za zm. Alojzego Krettek, żony Helenę i Dorotę, Reginę i
Gerarda Piela, rodziców, Ojca misjonarza Józefa Krettek, Hermana
Kałuża, Wiktorię i Franciszka Badura, Rudolfa Chowaniec i zm. z
pokrewieństwa
piątek 28 września 2018 – Św. Wacława, męczennika
18:00 Za zm. mężów Maksymiliana i Bernarda, zm. rodziców z obu
stron, Agnieszkę i Franciszka Piperek, synów Jana i Antoniego, synową, Józefa Szyndzielorz, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierp.
sobota 29 września 2018 – Ś . A
M
,G
R
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anieli Fitzoń z okazji 80. rocznicy urodzin.
14:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Moniki Krettek z
okazji 60. rocznicy urodzin.
niedziela 30 września 2018 – XXVI Zwykła
08:00 Za zm. Jadwigę i Antoniego Pohl, syna Antoniego, Marię i Józefa
Jaskulla, córkę, syna, synową, zm. rodziców i rodzeństwo z 4
stron, zm. z pokrewieństwa, Reinholda Paszek, dusze w czyśćcu
cierpiące i za zm. kapłanów.
10:30 Za zm. Jadwigę Kubina, rodziców Antoniego Badurczyk, żony
Klarę i Bertę, zm. dzieci Stefanię i Ruth, zięciów Wolfganga i
Edwarda, Jana Kubina, żony Martę i Genowefę, dzieci Zofię i Eryka i pokrewieństwo Badurczyk-Kubina. [Chrzest Marta Głombik].
www.intencje.lubowice.eu

poniedziałek 1 października 2018 – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy
07:00 Za zm. Agnieszkę Jendrzejczyk, rodziców, 2 siostry, 6 braci, Elżbietę Jendrzejczyk, Otylię i Antoniego Jendrzejczyk, Alfreda Cienskowski, zm. sąsiadów, zm. z pokrewieństwa Jendrzejczyk-Filip-Cienskowski, zm. ks. proboszczów Siwonia i Mainkę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 2 października 2018 – Św. Aniołów Stróżów
18:00 Za zm. Alojzego Szczuka, matkę Ritę, Pawła Mika, zm. z pokrewieństwa i
dusze w czyśćcu ciepiące.

Informacje duszpasterskie
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Dzisiaj kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację
zabytków sakralnych a po Mszach św. zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu.. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!”
W dzisiejszą niedzielę gości w naszej parafii Ks. dr Piotr Tarliński, diecezjalny duszpasterz mniejszości narodowych i etnicznych. Zaprosiłem
go, by podzielił się z nami refleksją na temat kondycji religijnej współczesnych emigrantów i pomysłami na przygotowanie ich do uczestniczenia w
życiu Kościoła na emigracji.
W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna, a po niej w salce
spotkanie formacyjne dla uczniów III klasy Gimnazjum rozpoczynających trzeci rok przygotowania do przyjęcia sakramentu
bierzmowania.
Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po Mszach św.
Stowarzyszenie «Spotkania Małżeńskie» zaprasza wszystkich
małżonków na weekend, w czasie którego można przeżyć głębokie
spotkanie z samym sobą i ze współmałżonkiem, odnaleźć świeżość
wzajemnych uczuć, odkryć, że nawet po wielu latach małżeństwa
można się pełnej i głębiej kochać niż na jego początku…
Najbliższe spotkania rekolekcyjne odbędą się w dniach 5-7 października
w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie.
Zgłoszenia: 607 323 601 lub donath@spotkaniamalzenskie.pl
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy
posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy
Dzień Pański. W przyszły piątek (28.09.2018, godz. 18:45) Kolorz Ilona,
Stoiński Maria, Nizio Maria, Jarosz Agnieszka, Rybacki Bożena i Franica
Emilia, a w piątek za 2 tygodnie (05.10.2018, godz. 18:45) Szołtysik
Aleksandra, Jarosz Felicja, Wycisk Stefania i z Brzeźnicy: Parys Rita, Jaskoła Hildegarda i Parys Sylwia.

