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„Co chcesz, abym ci uczynił?”
Są tacy ludzie, którym zdecydowanie brak jest wiary potrzebnej do tego, aby poprosić o coś więcej. Są też inni, którzy prowadzą całkiem bogate życie duchowe, pozwalające
im wierzyć, że Jezus da im wszystko, czego potrzebują, a
jednocześnie są takimi materialistami, że są przekonani, iż
to, czego chcą, jest tym, czego rzeczywiście potrzebują.
Starsza kobieta rozzłościła się na Boga, który nie dał jej wygranej na loterii, choć nie ulegało wątpliwości, że taka wygrana znacznie ułatwiłaby wszystkim życie.
Ludziom, którzy znają Chrystusa już od jakiegoś czasu, wcale niełatwo
jest zdecydować, o co mogliby Go poprosić. Bartymeusz dał nam przykład
najlepszej odpowiedzi na takie pytanie: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Ten cud
przywrócenia wzroku jest drugim opisanym w Ewangelii św. Marka. Powtórzenie to powinno dać nam do myślenia i zwrócić naszą uwagę na symboliczny wymiar uzdrowienia, co zresztą zaznaczone zostało w zakończeniu tej historii. Jezus spotykał wielu ludzi ślepych na to, kim był, i głuchych na Jego
przesłanie. Brak wiary był dla tych ludzi brakiem duchowej perspektywy.
Dramatyzm sytuacji, w której temu niewidomemu zostaje przywrócony
wzrok, pomaga nam zrozumieć symboliczne znaczenie całej sceny.
Jezus szedł do Jerozolimy, gdy spotkał Bartymeusza, który pozdrowił Go
mesjańskim imieniem Syna Dawida. Niewidomy mężczyzna „widział”, że
Jezus jest Mesjaszem. Rozpoznając Go, uprzedził triumfalny wjazd Jezusa do
Jerozolimy, który już wkrótce miał nastąpić (i który prawdopodobnie Bartymeusz potem oglądał). Zachowanie innych ludzi z tłumu można odczytać jako zapowiedź innych reakcji, zwłaszcza wtedy, gdy nastawali na niewidomego, aby przestał wołać Jezusa. Paradoksalnie to oni byli niewidomi, on zaś
widział.
Mężczyzna, gdy odzyskał wzrok, postanowił iść za Jezusem. Jego duchowy wzrok dał mu odwagę, aby nazwać Jezusa Synem Dawida; jego wzrok fizyczny pozwolił mu iść za Nim.

PAKISTAN
Powstały w 1947 roku jako państwo świeckie, Pakistan powoli stał się republiką islamską. Teraz kraj zamieszkiwany jest przez ponad 190 milionów osób, z których tylko 3 miliony to chrześcijanie. Około 1,5 miliona
Pakistańczyków deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego, liczącego dwie archidiecezje i pięć diecezji.
Drugi artykuł Konstytucji pakistańskiej głosi, że islam jest religią państwową. Według Konstytucji głowa państwa powinna być muzułmaninem, jak też premier rządu.
Tak zwane „prawa o bluźnierstwie”, wpisane w Prawo Karne w 1986 roku, silnie ograniczają wolność religijną i związaną z nią swobodę słowa. Zniszczenie Koranu i znieważenie proroka Mahometa to zbrodnie, za które można zapłacić karą więzienia, a nawet śmiercią. Prawa Pakistanu pozwalają szerzyć się dyskryminacji i prześladowaniom
religijnym. Z biegiem czasu przytłaczająca większość muzułmańska Pakistanu coraz
bardziej odciskała zasady swojej wiary i obyczaje na konstytucyjnej, prawnej i organizacyjnej strukturze kraju, wyłączając z niej inne grupy. Już w 1956 r. nazwa kraju została przemianowana na Islamską Republikę Pakistanu, a konstytucja z 1973 r. jasno
określiła ramy instytucjonalne ograniczające prawa obywatelskie do wolności wyznania, według których mniejszości religijne nie są równe ich muzułmańskim sąsiadom.
Dążenie do zrównania praw dotyczących bluźnierstwa z dogmatem wiary wiąże się ze
stopniową „talibanizacją społeczeństwa” i rosnącym wpływem islamu fundamentalistycznego.
W poufnym raporcie grupy obrońców praw człowieka wysłanym do naszego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie opisano, jak chrześcijanie żyją w ciągłym
zagrożeniu ze strony ekstremistów wywołujących fale religijnej nietolerancji i przemocy. Podkreślono w nim rosnące trendy w kierunku przymusowego nawracania chrześcijańskich kobiet, między innymi za pomocą gwałtów na nieletnich dziewczętach, które
zmusza się do poślubiania muzułmanów. Raporty wskazują również na wzrost dyskryminacji w miejscach pracy, gdzie powszechne jest stosowanie środków nacisku w celu
wymuszenia przyjęcia islamu. Chrześcijanie zatrudniani są do wykonywania takich zajęć jak: sprzątanie, praca w cegielniach i fabrykach. Określani są potocznie mianem
„chuhra” oznaczającym „brudne stworzenia”, ponadto padają ofiarą powszechnej dyskryminacji. Większość nietolerancji jest zaszczepiana we wczesnym wieku. Z relacji
wiadomo, iż uprzedzenia w stosunku do chrześcijan wpajane są uczniom w wielu medresach i innych islamskich instytutach edukacyjnych, których liczba sięga dziesiątek
tysięcy. Wysiłki mające na celu ograniczenie rzekomo zabronionych wpływów pakistańskich talibów i podobnych grup, są podważane przez ich wyraźną wszechobecność.
Również w szkolnictwie państwowym głęboko odczuwana jest obecność nietolerancji
religijnej. Raporty wskazują, że podręczniki szkolne stosowane w Sindhu, Pendżabie i
w innych regionach krzewią religijną nienawiść do chrześcijan i do pozostałych mniejszości. W związku z powyższym, warunkiem poprawy sytuacji chrześcijan są zmiany
w postawach społecznych i w polityce rządu.
Co należy więc uczynić? Przerwać milczenie i obojętność na los naszych sióstr i
braci żyjących w Pakistanie. W takim klimacie rosnącej dyskryminacji i przemocy wobec mniejszości jedno z naszych najpilniejszych zadań polega na wspieraniu Kościoła
katolickiego w Pakistanie. Projekty Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w
Potrzebie obejmują wszystkie diecezje i zgromadzenia zakonne.

Porządek nabożeństw
28.10.2018 – 06.11.2018

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 cierpiące oraz za
zm. księży Siwonia i Mańkę.
10:30 Za zm. Walerię Pańczyk, rodziców Antoniego i Walerię, Józefa i Marię Pańczyk, Helenę i Rudolfa Grzonka, zm. dziadków i rodzeństwo. [Roczek: Oliwia Karasek]
14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 29 października 2018 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. męża Jana Kobza w rocznicę śmierci oraz za zm. z pokrewieństwa KobzaWojciaczyk i dusze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św. Różaniec.
wtorek 30 października 2018 – Dzień powszedni
17:00 Różaniec i Msza św.: Za zm. Różę Janik w 4. rocznicę śmierci oraz za zm. męża Henryka.
środa 31 października 2018 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Elfrydę i Henryka Mika, rodziców Józefa i Elżbietę. Ignacego i Rozalię Mydla, Elżbietę i Alojzego Urbisz.
17:00 Nabożeństwo na zakończenie miesiąca różańcowego.
czwartek 1 listopada 2018 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
08:00 Za zm. Erykę Sońską w 1. rocznicę śmierci.
10:30 Za zm. Karola i Monikę Jasny, rodziców, rodzeństwo, Klarę Szczuka, córkę Annę
Burdzik, Pawła Korycik, żonę Stanisławę, syna Jerzego i zm. z rodzin Leśniok,
Szczuka i Jasny.
14:00 Nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz.
piątek 2 listopada 2018 – Wszystkich Wiernych Zmarłych
06:30 W intencji wszystkich Wiernych Zmarłych, zwłaszcza zm. czcicieli Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo do Serca Jezusowego.
17:00 Za zm. Zofię i Władysława Smalcerz, syna Stanisława, córkę Rozalię, wnuków Leszka i Marka oraz za zm. z rodzin Smalcerz i Tywończuk. Różaniec za zmarłych.
sobota 3 listopada 2018 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż
Różańcowych. Różaniec za zmarłych.
14:00 Chrzest: Tymon Mainczyk.
17:00 Za zm. Hildegardę i Leonarda Wochnik, Brunona Lamla, Heinza Mateja i zm. z rodzin Wochnik, Mika, Lamla, Psotta.
niedziela 4 listopada 2018 – XXXI Zwykła
07:30 Za zm. rodziców Franciszka Kusidło, dwie żony, córkę Ritę, wnuka Rudolfa, Wiktora
i Martę Górecki, syna Henryka, synową Helenę, rodziców Anielę Krybus, męża Józefa, syna Alfonsa i całe pokrewieństwo.
09:00 Za zm. rodziców Mariana i Zofię Warzocha, brata Alfreda, Alojzego i Waleskę Pater,
Elfrydę Stania, 2 braci, siostrę Bertę, zm. dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Za zm. męża Rufina Fitzoń, córkę Krystynę Paris i pokrewieństwo Fitzon-RzezonekParis-Morcinek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
14:00 Nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych.
www.intencje.lubowice.eu

poniedziałek 5 listopada 2018 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. męża Antoniego Konieczny, zm. rodziców, rodzeństwo, teściów, 2 szwagrów, Katarzynę Miłota, Jana i Matyldę Wolnik, 2 córki,
3 synów, 3 zięciów, Grzegorza i Danielę Pych, zm. z pokrewieństwa
Wolnik-Urbański-Klyta-Konieczny i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 6 listopada 2018 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Marię Kiszka zm z rodzin Kiszka-Pendzialek-Piontek-Cyran i
dusze w czyśćcu cierpiące.

Informacje duszpasterskie
21.10.2018 – 28.10.2018

Dzisiaj kolekta na opał i ofiara do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W ubiegłą
niedzielę w czasie zbiórki kwartalnej zebraliśmy 18 340,00 PLN „Bóg zapłać!”.
Dzisiaj również przypada 10. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, w tym roku jest pod hasłem: «Pakistan. Przerwać milczenie». Wyrazem materialnego wsparcia dla prześladowanych katolików w Pakistanie
będą ofiary złożone do puszek po Mszach św.
Dzisiaj na nabożeństwie różańcowym o godz. 14:00 poświęcenie i wręczenie różańców Dzieciom Pierwszokomunijnym.
Różaniec dzisiaj o godz. 14:00, w poniedziałek po Mszy św. porannej a we wtorek i środę o godz. 17:00. W środę zakończenie nabożeństw różańcowych przed
Najświętszym Sakramentem.
We wtorek na godz. 19:00 zapraszam na spotkanie naszą Radę Parafialną.
W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych. Na nabożeństwo za zmarłych o
godz. 14:00 proszę przynieść ze sobą znicze.
W piątek od godz. 9:00 będę odwiedzał naszych Chorych. Zgłoszenia jak zwykle w
zakrystii albo kancelarii parafialnej.
„Bóg zapłać!” wszystkim, którzy w piątek przygotowali, zebrali i zawieźli
do Kuchni Caritas w Raciborzu płody rolne i produkty spożywcze. Dzięki
temu wsparciu ludzi dobrej woli Kuchnia Caritas może dziennie wydawać
około 200 obiadów dla niezamożnych ludzi i wielu innych.
Koło Terenowe DFK Grzegorzowice organizuje wyjazd na kręgle do Raciborza w poniedziałek 12.11.2018 r. w godzinach 18.00 – 20.00. Wyjazd prywatnie samochodem
na godz. 18.00 do „Family Club” ul. Ludwika (były DH Jawor). Koszt wyjazdu - 10 zł
(w tym poczęstunek). Zapisy przyjmują panie: Krystyna Gawlik, Teresa Jurecki, Dorota Walach.
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 (02.11.2018, godz. 17:45) Mrowiec Gabriela, Piwowar Krystyna, Wiertelorz Aleksandra, Mrozek Maria, Figura Barbara i Antczak Małgorzata, a w piątek za 2
tygodnie (09.11.2018, godz. 17:45) Antczak Paulina, Mazur Kornelia, Knap Irena,
Wieczorek Beata, Wardęga Kazimiera i Świerczyńska Zofia.

