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Konto: 94 1050 1344 1000 0090 3132 5609

e-mail: parafia@lubowice.pl

Najlepsze miejsce
Znakiem chrześcijan jest służba. Tak widzi to Jezus. Ucz-

niowie widzą to inaczej. Chcą panować. Zresztą nie tylko
uczniowie w czasach Jezusa. Dzisiaj zapewne jest podobnie.
Skoro już wypełniamy wolę Bożą, to moglibyśmy też-
niejeden myśli – coś z tego mieć. Na przykład pieniądze. Albo
trochę sławy. Albo więcej wpływów. Ostatecznie zaś jakieś
dobre, może nawet lepsze, miejsce w niebie.

O tym wszystkim marzyli już Jakub i Jan, uczniowie samego Jezusa. A po-
nieważ mieli dość tupetu, poprosili wprost Jezusa: Chcemy, żebyś nam pozwo-
lił w niebie usiąść po Twojej  prawej i  lewej stronie.  Gdy Jezus odniósł się do
ich prośby, nabrali odwagi i ośmielili się wyznać, że są gotowi i mogą, jeśli tyl-
ko będzie trzeba, ponieść – tak jak On – wszelkie cierpienia i wytrwać w nich
do końca. To były mocne słowa, odważne wyznanie. Niejeden zawahałby się je
wypowiedzieć. Jezus jednak nie odrzuca ich ambitnych zamiarów, nie wyśmiał
ich. Powiedział tylko, jak to powinno być między tymi, którzy chcą uważać się
za Jego uczniów: Kto między wami chce być wielki, powinien służyć. To musi
wystarczyć. Służba jest wszystkim. O sławie, wpływach, pieniądzach albo
miejscu w niebie decyduje sam Bóg. Służba musi nam, chrześcijanom czy ucz-
niom Jezusa, wystarczyć. Kto nie uważa samego siebie za doskonałego i god-
nego wielkich honorów, może się takim stać, służąc innym i z pomocą Boga...

Strefa wolna od panowania
Wspólnota, w której nie panuje ambicja, lecz solidarność.
Wspólnota,  w  której  o  wielkości  nie  decyduje  pieniądz,  wie-
dza, pochodzenie ani poważanie, lecz miłość. Wspólnota, w
której nikt nie wynosi samego siebie, lecz stara się wywyż-
szyć innych. Jezus chciał,  żeby Jego Kościół był taką właśnie

wspólnotą. Jezus z całą powagą liczy się z tym, że znajdą się tacy, którzy z ra-
dością będą starali się wprowadzać w czyn Jego słowa i iść Jego drogą. Dla
nich nie będzie miało znaczenia, czy będą siedzieli po prawej czy po lewej stro-
nie, czy trochę wyżej czy niżej, czy może gdzieś tam na samym końcu...

łowiek może dokonać wyboru tylko mię-
dzy dwiema rzeczami: ofiara albo wina.

Reinhold SchneiderC



POMOC MISJOM

Aktualnie na misjach posługuje 2004 polskich misjonarzy i misjonarek:
321 księży diecezjalnych, 938 zakonników, 696 sióstr zakonnych oraz
49 misjonarzy świeckich. Przebywają oni w 99 krajach na 5 kontynen-
tach. (dane Komisji Episkopatu Polski ds. Misji z dn. 01 października
2018)

 Misjonarze głoszą Chrystusa w odległych, często skrajnie biednych krajach, ale
także organizują opiekę medyczną, edukację, pomagają w rolnictwie i gospodarce.
Ich praca jest możliwa dzięki wsparciu duchowemu, jakim jest przede wszystkim mo-
dlitwa oraz materialnemu w postaci datków pieniężnych. Zgromadzenia misyjne, fun-
dacje organizują różne akcje pomocy misjom, w które warto się włączyć. Oto niektóre
z nich:

v Patronat misyjny. Wsparcie konkretnego misjonarza codzienną modlitwę,
przyjmowaniem w jego intencji komunii świętej, ofiarowaniem cierpień, a tak-
że w miarę możliwości przeznaczanie ofiary pieniężnej na jego utrzymanie i
na sfinansowanie prac, które podejmuje.

v Adopcja na odległość. Polega na długofalowej pomocy duchowej i material-
nej konkretnemu, żyjącemu w kraju misyjnym dziecku. Adopcje te, obejmują-
ce już tysiące dzieci możliwe są dzięki obecności misjonarzy, którzy znając
prawdziwe potrzeby i sytuację materialną dzieci i ich rodzin, kontrolują wy-
datkowanie przesyłanych pieniędzy oraz postępy edukacyjne adoptowanych
dzieci.

v Kolędnicy misyjni. Dzieci łącząc się w modlitwie za misje w uroczystość
Objawienia Pańskiego kolędują po domach prosząc o datki, które przekazują
swoim rówieśnikom w krajach misyjnych. Nasza parafia co roku włącza się w
tę właśnie akcję.

v Zbiórka znaczków i starych telefonów komórkowych. Dochód z ich
sprzedaży przekazywany jest na pomoc krajom misyjnym. Akcja prowadzona
jest przez werbistów i pallotynów. Najbliższe miejsce zbiórki to klasztor An-
nuntiata w Raciborzu.

v Misyjny SMS. Całoroczna zbiórka pieniędzy na realizację konkretnych pro-
jektów w krajach misyjnych. W przypadku Dzieła Pomocy „Ad Gentes” jest to
SMS o treści „Misje” na numer 72032.

v 1 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Status taki ma
większość z głównych katolickich stowarzyszeń i fundacji pomagających mi-
sjom. B.W.



Porządek nabożeństw
21.10.2018 – 30.10.2018

www.intencje.lubowice.eu

niedziela 21 października 2018 – XXIX Zwykła
08:00 Za zm. Gertrudę Depta, męża Roberta, córki Łucję, Hildegardę i Bertę, zm. mę-

żów, wnuka Oskara, szwagra Ignacego Wycisk, ojców Mucha, Depta i za pole-
głych na wojnie.

10:30 Za zm. Franciszka Badurczyk, rodziców, brata Wernera, Annę Krybus, Ludwika
Moskwa, Franciszka i Olgę Kurzela, syna Reinharda, wnuka Gerarda i pokre-
wieństwo Badurczyk-Kurzela.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 22 października 2018 – Św. Jana Pawła II, papieża
06:30 Za zm. Ritę Szczuka, syna, Annę Burdzik i pokrewieństwo Szczuka-Krybus. Po

Mszy św. Różaniec.
wtorek 23 października 2018 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. męża Henryka, rodziców Jadwigę i Konrada Wyrt-

ki, Katarzynę Lankocz, Józefa i Jadwigę Lankocz, rodziców Sabinę i Kazimie-
rza Zieliński, teściów Kukiełka, Adamik, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cier-
piące.

środa 24 października 2018 – Dzień powszedni
06:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
17:30 Różaniec.
czwartek 25 października 2018 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. szkolna: Za zm. Jana Grabacz, Paulinę i Józefa Konieczny,

synowe Elżbietę i Jadwigę, synów Wilhelma i Franciszka, Agnieszkę Koniecz-
ny, 2 mężów, syna Alojzego, Gertrudę Grabacz, Wiktorię Konieczny i za dusze
w czyśćcu cierpiące.

piątek 26 października 2018 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św.: Za zm. Elfrydę Mainczyk, męża Fryderyka, Gertrudę i Jó-

zefa Wydra, zm. rodziców, pokrewieństwo Mainczyk-Żymełka-Koska-Wydra.
sobota 27 października 2018 – Dzień powszedni
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Róży Jaskóła z okazji 80. rocznicy urodzin.
17:30 Różaniec i Msza św.: Za zm. Stanisława Lachowicz w 30 dni po śmierci.
niedziela 28 października 2018 – XXX Zwykła
08:00 Za zm. Jadwigę Marek, męża Jana, 2 synów, synowe, Zygmunta Okoniewski, 2

żony, wnuka Tomasza, dziadków z 4 stron, zm. dzieci, dusze w czyśćcu cierpią-
ce oraz za zm. księży Siwonia i Mańkę.

10:30 Za zm. Walerię Pańczyk, rodziców Antoniego i Walerię, Józefa i Marię Pań-
czyk, Helenę i Rudolfa Grzonka, zm. dziadków i rodzeństwo. [Roczek: Oliwia
Karasek]

14:00 Nabożeństwo różańcowe.



Dzisiaj kolekta na misje oraz zbiórka kwartalna za trzeci kwartał 2018 r. W
przyszłą niedzielę kolekta na opał. W ubiegłą niedzielę na Dzieło Nowego
Tysiąclecia zebraliśmy do puszek 862,10 PLN i 0,20 EUR. „Bóg zapłać!”.

Dzisiaj przypada Niedziela Misyjna, rozpoczynająca tydzień misyj-
ny. Jak zawsze, modlimy się w tym tygodniu za dzieło misyjne Ko-
ścioła, oraz będziemy zbierać płody rolne i produkty spożywcze na

pomoc świadczoną przez Kuchnię Caritas w Raciborzu. W piątek od godz.
09:00 w Grzegorzowicach, Łubowicach i Brzeźnicy będą odbierane przygo-
towane płody rolne i produkty spożywcze. Ligota Książęca jak zwykle we
własnym zakresie wspomoże klasztor Annuntiata.
Różaniec w poniedziałek po Mszy św. porannej, od wtorku do soboty o
godz. 17:30, a w niedzielę o godz. 14:00.

W sobotę w nocy o godz. 03:00 przestawiamy zegarki na godz.
02:00. W związku z tym nabożeństwa i Msze św. wieczorne będą za-
czynać się o godzinę wcześniej (17:00).

W przyszłą niedzielę na nabożeństwie różańcowym o godz. 14:00 na zakoń-
czenie miesiąca różańcowego będzie poświęcenie i przekazanie różańców
Dzieciom Pierwszokomunijnym.

Rozpoczyna się czas porządkowania grobów przed Uroczystością
Wszystkich Świętych. Proszę wziąć pod uwagę, że termin wywozu
odpadów segregowanych to już 24.10 (środa) a potem dopiero za mie-

siąc. Uprzejmie proszę rygorystycznie przestrzegać zasad segregowania od-
padów – inaczej firma ich nie odbierze i będą nam szpecić cmentarz…
W zakrystii można nabyć: kalendarze misyjne (4 zł), kalendarze diecezjalne
(6 zł), kalendarze dwujęzyczne (6 zł), książeczka Weg zum Himmel (30 zł).
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień
Pański. W przyszły piątek (26.10.2018, godz. 18:45) Jahn-Pustula Angeli-
ka, Rokicki Edyta, Zuber Lucyna, Depta Regina, Depta Klaudia i Macheta
Monika, a w piątek za 2 tygodnie (02.11.2018, godz. 17:45) Mrowiec Ga-
briela, Piwowar Krystyna, Wiertelorz Aleksandra, Mrozek Maria, Figura
Barbara i Antczak Małgorzata.

Informacje duszpasterskie
21.10.2018 – 28.10.2018

poniedziałek 29 października 2018 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. męża Jana Kobza w rocznicę śmierci oraz za zm. z pokrewieństwa Kob-

za-Wojciaczyk i dusze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św. Różaniec.
wtorek 30 października 2018 – Dzień powszedni
16:30 Różaniec i Msza św.: Za zm. Różę Janik w 4. rocznicę śmierci oraz za zm. męża

Henryka.


