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JEDYNY!
Uczeni żydowscy interpretując Prawo stworzyli cały
gąszcz nakazów i zakazów. Nie zawsze rozróżniali ich wagę
i hierarchię. Stąd pytanie, które nurtowało wielu ówczesnych
„egzegetów”: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?
Jezus odpowiadając na nie, powołuje się na Księgę Powtórzonego Prawa: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem
- Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego
serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił (Pwt 6, 4-5). Pierwsze i
najważniejsze przykazanie dotyczy miłości Jedynego Boga. W tekście hebrajskim jest powiedziane: Jahwe, nasz Bóg, Jahwe jedyny. To stwierdzenie
stanowi wyraźne rozróżnienie między wielością bóstw (fałszywych, nieistniejących) a Bogiem Jahwe, Bogiem o imieniu osobowym, jedynym, który
istnieje i jest Bogiem żywym.
Człowiek jest zawsze kuszony bałwochwalstwem, a szczególnie twierdzeniem, że Bóg nie wystarczy, aby dać mu życie i szczęście. Dlatego poszukuje czegoś innego prócz Boga, jakiejś siły, która gwarantuje zaspokojenie
jego pragnień. Dlatego pojawia się Jahwe i Baal, Bóg i Mamona, Pan i rzeczy
materialne. Bóg staje się jakąś rzeczą pośród innych, być może najważniejszą
(przynajmniej w teorii). Lecz serca są podzielone między przynależnością do
Boga a troską o inne wartości.
Jeśli człowiek nie uzna Boga za naczelny cel, naczelną wartość swego
życia, wówczas ubóstwi względną wartość ludzką. Odrzucając Boga jednocześnie kreuje w swym życiu jakiegoś bożka. Ale ubóstwiona ludzka rzeczywistość obraca się zawsze przeciwko niemu. Niszczy go i zabija.
Pierwszą totalną miłością człowieka musi być Pan Bóg! Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze
wszystkich swych sił – znaczy: otworzysz się całkowicie na Boga dającego
życie, na dobro i szczęście płynące od Niego, powierzysz Mu swój los bez
żadnych zastrzeżeń, bez stawiania Mu jakichkolwiek warunków.
Czy Bóg jest dla mnie naprawdę pierwszy? Jakie miejsce zajmuje w mojej hierarchii wartości? Czy nie kreuję sobie innych bożków? Jakich?

Porządek nabożeństw w roku 2019
Jednym z tematów poruszonych na ostatnim spotkaniu Parafialnej
Rady Duszpasterskiej był porządek nabożeństw w 2019 roku, jako że już
czas, by zacząć przyjmować intencje na przyszły rok. Generalnie większość pozostanie bez zmian, gdyż zależy mi na tym, by parafia żyła jakimś stałym rytmem wyznaczanym spotkaniami na modlitwie w naszej parafialnej świątyni.
Jest jednak kilka spraw, których mi brakuje w życiu naszej parafii i udało mi się
przekonać naszych Radnych, by przynajmniej spróbować, czy przyjmą się w naszej
rzeczywistości.
Od nowego roku więc nabożeństwa popołudniowe będą się odbywać w każdą
niedzielę o godz. 14:00 – a nie tylko w pierwszą niedzielę miesiąca. Będą one związane tematycznie z obchodzonymi obchodami liturgicznymi a w niedziele zwykłe będziemy sprawować nieszpory na niedziele i święta.
Brakuje również jakiejś stałej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne – a,
jak wiemy, kapłanów jest coraz mniej i trzeba się modlić o nowych, bo to Pan Bóg daje
powołania. Nawiązując do tradycji, w pierwsze czwartki miesiąca na godzinę przed
Mszą św. wieczorną będzie więc okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie Godziny Świętej w intencji powołań. Będzie to też czas spowiedzi św. przed pierwszym piątkiem miesiąca (zwłaszcza dla uczniów).
Od nowego roku będziemy też próbować ożywić duszpasterstwo dwujęzyczne.
Ideałem by było, aby każdy Ślązak równie swobodnie potrafił uczestniczyć we Mszy
św. zarówno w języku polskim jak i niemieckim. Jest to umiejętność, którą można nabyć jedynie przez uczestnictwo we Mszy św. dwujęzycznej. Dotychczasowy sposób
sprawowania takich Mszy św. raz w miesiącu jest jednak do tego niewystarczający –
zwłaszcza dla tych, którzy nie są tak biegli w języku niemieckim. Z drugiej strony trzy
Msze św. w niedzielę to za dużo na naszą parafię – niestety, zbyt mało osób przychodzi
na Msze św. żeby to miało uzasadnienie i kościół świeci pustymi ławkami… Sami też
zauważacie, że coraz słabiej słychać odpowiedzi i śpiewy w języku niemieckim a przy
trzech Mszach św. w krótkich odstępach nie ma czasu, żeby przećwiczyć choćby niektóre ze śpiewów czy odpowiedzi. Dlatego – przynajmniej przez ten przyszły rok – będziemy w każdą niedzielę sprawować po dwie Msze św. – na przemian w języku polskim i dwujęzyczne, tzn. w jedną niedzielę o godz. 08:00 będzie Msza św. dwujęzyczna i o 10:30 po polsku a w następną na odwrót: o 08:00 po polsku i o 10:30 dwujęzyczna. Aby ułatwić uczestnictwo zostaną zakupione książeczki do nabożeństwa, które będzie można wypożyczyć z tyłu kościoła jeśli ktoś nie przyniesie własnej.
Mam nadzieję, że częstsze sprawowanie Mszy św. dwujęzycznych przyczyni się
do lepszego opanowania tej umiejętności, zwłaszcza dla młodszych parafian, którzy co
prawda uczą się języka niemieckiego w szkole, ale nie znają słownictwa i melodii niemieckich pieśni kościelnych, czy odpowiedzi mszalnych, a nie ma co się łudzić – wielu
z nich wyjedzie do krajów niemieckojęzycznych za pracą, albo na stałe się tam osiedlą.
Będą wtedy znacznie łatwiej mogli zintegrować się nie tylko ze świecką społecznością,
ale również z Kościołem, bo nabożeństwa i pieśni będą brzmiały znajomo.
W ostatnią niedzielę miesiąca – tak jak to już zapowiadałem – będzie Msza św.
„chrzcielna” czyli w intencji dzieci przyjmujących chrzest i obchodzących „Roczek”.
Zachęcam też usilnie do tego, by swoje rocznice i uroczystości rodzinne przeżywać wspólnie z Rodziną Parafialną, zamawiając intencję takiej Mszy św.
„rocznicowej” w niedzielę.
Ks. Proboszcz

Porządek nabożeństw
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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 FitzonRzezonek-Paris-Morcinek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
14:00 Nabożeństwo różańcowe z zaleckami za Zmarłych.
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-KlytaKonieczny 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.
środa 7 listopada 2018 – Dzień powszedni
06:30 W pewnej intencji za zmarłych.
czwartek 8 listopada 2018 – Dzień powszedni
17:00 (szkolna) Za zm. Józefa Jarosz, rodziców Pawła i Józefę, Franciszka Jurecki, żonę Anielę, Andrzeja Czogała, Hildegardę Bochenek, Józefa i Marię Krybus, Marię i Natalię Römer oraz zm. z pokrewieństwa.
piątek 9 listopada 2018 – R
B
L
17:00 Za zm. Wilhelma Kocur, rodziców Genowefę i Wilhelma, Antoniego Wczasek,
2 żony Genowefy, Luizę i Alojzego Kadzmierz, Helenę i Norberta Śmiały, syna
Grzegorza i zm. z pokrewieństwa Kocur-Wczasek.
sobota 10 listopada 2018 – Św. Leona Wielkiego, papieża
14:00 Chrzest: Zara Kamila Kałuża.
17:00 Za zm. Jadwigę Myrwa, rodziców Rudolfa i Marię Borzigursky, siostry Gertrudę, Annę i Marię, brata Henryka, zm. z pokrewieństwa i za zm. kapłanów.
niedziela 11 listopada 2018 – XXXII Zwykła – 111. Rocznica poświęcenia Kościoła
08:00 Za zm. Stanisława i Władysławę Knap, synów Jana i Alfreda, Marię i Franciszka Kusidło, córkę Ritę, wnuka Rudolfa i za zm. z pokrewieństwa.
10:30 W intencji budowniczych i fundatorów naszego kościoła.
poniedziałek 12 listopada 2018 – Św. Jozafata, biskupa i męczennika
06:30 Za zm. Huberta Burdzik w 30. dni po śmierci.
wtorek 13 listopada 2018 – Św. Pierwszych Męczenników Polski
17:00 Za zm. Karola Lampka, 2 żony, ojców z obu stron i pokrewieństwo LampkaKrybus.
www.intencje.lubowice.eu
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Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przyszłą
niedzielę kolekta na potrzeby parafii. W ubiegłą niedzielę na opał zebraliśmy 3
549,67 PLN oraz 1 EUR a w czasie zbiórki do puszek na Pomoc Kościołowi w
Potrzebie zebraliśmy 923,56 PLN „Bóg zapłać!”.
Świętowanie ku czci św. Marcina w tym roku przenosimy o tydzień później
(18.11 godz. 16:00) na prośbę szkoły.
W poniedziałek od godz. 09:00 w Ligocie Książęcej będą zbierane dary dla
klasztoru Annuntiata.
Od wtorku będę przyjmował intencje Mszalne
na 2019
rok. Można je składać w kancelarii parafialnej we wtorek, czwartek, piątek i sobotę od godz. 15:00 do 16:30.
W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna a po niej spotkanie formacyjne dla
uczniów VI. kl. przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
W sobotę (10.11) o godz. 20:00 w klasztorze Annuntiata rozpocznie się kolejne
czuwanie dla młodzieży. Chętni na wyjazd potrzebujący transportu mogą się
zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej albo kancelarii parafialnej. Wyjazd z parkingu przed kościołem o godz. 19:30.
W przyszłą niedzielę przypada nasz parafialny kiermasz, czyli rocznica
poświęcenia kościoła (111). Msza św. w intencji budowniczych i fundatorów o godz. 10:30. W tym roku łączy się ta uroczystość z ogólnopolskimi
obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości - dlatego formularz Mszy św.
na prośbę ks. Biskupa będzie „Za ojczyznę lub miasto”.
We wtorek 06.11 o godz. 16:00 do „Heimatstuby” DFK Racibórz-Ocice zaprasza
na wykład pt. Przełom w ofercie językowej szkoły podstawowej i kościoła w
Ocicach w latach 1945-1990 oraz na wystawę pt. DFK Racibórz-Ocice w słowie i
obrazie. Referentem będzie Dr.-Ing. Josef Gonsior.
Zachęcam do słuchania diecezjalnego Radia DOXA. Polecamy np. audycję dla młodzieży "Z Górki". W najbliższej o pełni objawienia Bożego, o
tym, kim jest Jezus Chrystus w życiu człowieka. Na audycję zapraszają
franciszkanie z Góry św. Anny: o. Kamil i o. Teofil. «Z Górki» – we wtorek, po 20-stej. Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 87,8 FM a
także na www.doxa.fm. Dostępny jest też player na telefony komórkowe z
systemami iOS i Android (wystarczy wpisać hasło Doxa).
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 (09.11.2018, godz. 17:45) Antczak Paulina, Mazur Kornelia,
Knap Irena, Wieczorek Beata, Wardęga Kazimiera i Świerczyńska Zofia, a w piątek za 2 tygodnie (16.11.2018, godz. 17:45) Mikołajczyk Sabina, Salachna Teresa, Cieśla Urszula, Koneczny Anna, Cięcinka Sylwia, Pieczarek Lidia.

