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Co podtrzymuje nasze życie?
Jak dobrze jest mieć sprawy w swoich rękach! Jak dobrze mieć wszystko pod kontrolą! Jak przyjemne jest to poczucie, że się panuję nad sytuacją! Nic nie zaskakuje, nic nie
burzy spokoju. Kto by tak nie chciał?
Pieniądze dają poczucie panowania, bezpieczeństwa,
roztaczając przed umysłem i sercem wiele możliwości. Poza
tym, jak masz pieniądze, to masz spokój. Masz utrzymanie,
masz na ewentualne leczenie i jeszcze wystarczy na świetne wakacje. Gdy
nie ma pieniędzy, zaczynają się mnożyć niepokoje, wkrada się destabilizacja,
pojawia nerwowość.
Zapytajmy samych siebie o jedno: Co podtrzymuje nasze życie? Pieniądze? Jeśli tak jest, to trzeba uczciwie nazwać je naszym bogiem! Jeśli się na
nich opieram i tracę grunt pod nogami, gdy ich brakuje, będzie to niezawodny znak, że one były i pozostają moim bogiem. I to nie są wcale słowa na
wyrost. Bóg jest właśnie tym czymś, na czym się opieram. Jeśli doznaję spokoju i bezpieczeństwa z powodu mojego portfela, to w nim jest mój bóg i –
nie czarujmy się – że to jest Jezus Chrystus. On zauważył wdowę, która swą
kieszeń była w stanie opróżnić. On wyraźnie pochwalił ubogą kobietę, która
„wrzuciła najwięcej ze wszystkich”, bo „wrzuciła wszystko, co miała, całe
swe utrzymanie”. Choć nie znamy jej historii, to wiemy jedno: wierzyła, że
da radę i przeżyje, pomimo ofiary ze wszystkiego, co miała. Można o niej też
powiedzieć, że na pieniądzach się na pewno nie opierała i że za to właśnie
pochwalił ją Jezus. Za co? Że była tak lekkomyślna, nierozsądna, bo oddała
wszystkie swoje oszczędności…
Czy Jezus Chrystus da radę zaspokoić Twoje potrzeby, gdy zrobisz to co
wdowa? Jezus nie żartował, gdy mówił: „O nic się już nie troskajcie, bo
dzień jutrzejszy sam się o siebie zatroszczy?” Gdy nie spróbujesz zaryzykować wszystkim, jak wdowa z Ewangelii, możesz nie poczuć, co to znaczy, że
Bóg cię niesie i podtrzymuje.

Dominicantes i Communicantes 2018
W ubiegłą niedzielę liczyliśmy wiernych uczestniczących w niedzielnej
Mszy św. (dominicantes) oraz przyjmujących Komunię św. (communicantes).
Liczby te przedstawiają się następująco:
·

·

DOMINICANTES
Mężczyzn we Mszy św. uczestniczyło 292
w ubiegłym roku 231;
Kobiet we Mszy św. uczestniczyło 306
w ubiegłym roku 280.

Razem wszystkich uczestników Mszy św. było więc 598. Po uwzględnieniu
zwyczajowych 18% usprawiedliwionych (osoby chore, małe dzieci i uczestniczący we Mszy św. poza parafią) stanowi to 64,90% ogółu parafii, która liczy obecnie 1275 osób.
W ubiegłym roku było to 511 osób, co stanowiło 58,49% ogółu parafii, która
liczyła wtedy 1262 osoby.
·

·

COMMUNICANTES
Do Komunii św. przystąpiło 152 mężczyzn, czyli 52,05% obecnych
w ubiegłym roku było to 117, czyli 50,65% obecnych.
Kobiet do Komunii św. przystąpiło 222, czyli 72,55% obecnych
w ubiegłym roku było to 193 czyli 68,93% obecnych.

Wynika z tego następujący obraz parafii:
Nasza parafia powiększyła się o 13 osób w stosunku do roku ubiegłego. Na
Mszę św. niedzielną przyszło o 87 osób więcej niż w ubiegłym roku, a procentowo wynosi to o 6,41% więcej uczestniczących w niedzielnej Mszy św.
Do komunii św. przystępuje nieco więcej niż w ubiegłym roku osób uczestniczących we Mszy św. – o 1,4% więcej mężczyzn i o 3,62% więcej kobiet.
Z negatywnej strony: jest jeszcze prawie 450 osób, które powinny we Mszy
św. uczestniczyć, ale ich nie ma…
Do komunii św. nie przystępuje prawie ½ obecnych mężczyzn i prawie ¼
obecnych kobiet, mimo, że przed każdą Mszą św. jest okazja do przyjęcia sakramentu pokuty.
Choć wzrost liczby uczestniczących we Mszy św. i przystępujących do
Komunii św. niewątpliwie cieszy, to jest dalej nad czym pracować. Trzeba
nadal starać się o jakość liturgii, oraz o rozbudzanie świadomości eucharystycznej naszych Parafian. Jest to zadanie nie tylko dla proboszcza, ale dla
nas wszystkich: dawajmy dobry przykład...

Porządek nabożeństw
11.11.2018 – 20.11.2018

niedziela 11 listopada 2018 – XXXII Zwykła – K
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
Lampka-Krybus.
środa 14 listopada 2018 – Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
06:30 Za zm. Cecylię Mraczny w 30. dni po śmierci.
czwartek 15 listopada 2018 – Dzień powszedni
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Romana Przybyła z okazji 50.
rocznicy urodzin.
piątek 16 listopada 2018 – R
.K
K
O
17:00 Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę i Jana Gawlik, Henryka Helich i za zm. z pokrewieństwa Gawlik-Ksol-Rozga-Niedziela,
zm. Urszulę i Józefa Grzesik i Różę Pawlik.
sobota 17 listopada 2018 – Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
17:00 Za zm. Genowefę Seifert, rodziców, rodzeństwo, Jana i Gertrudę Czogała, rodziców, rodzeństwo, synów Alojzego i Karola, synową i wnuka
oraz zm. z pokrewieństwa Seifert-Czogała-Grochol
niedziela 18 listopada 2018 – XXXIII Zwykła
08:00 Za zm. Dominika Konieczny, Joachima Konieczny, Antonię i Augusta
Konieczny i zm. z pokrewieństwa Jasny-Konieczny.
10:30 Za zm. O. Mikołaja Wallach w 1. rocznicę śmierci.
16:00 Nabożeństwo ku czci św. Marcina.
poniedziałek 19 listopada 2018 – Dzień powszedni
06:30 (recytowana) W intencji zmarłych Parafian polecanych w zaleckach.
wtorek 20 listopada 2018 – Św. Rafała Kalinowskiego, kapłana
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Weihser.
www.intencje.lubowice.eu

Informacje duszpasterskie
11.11.2018 – 18.11.2018

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę do puszek zbiórka na remont katedry opolskiej. „Bóg zapłać!”
Dzisiaj 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”.
W odpowiedzi na apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz sugestię
Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Opolski zarządza włączenie dzwonów kościelnych we wszystkich kościołach diecezji dzisiaj o
godz. 12.00, jako część obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
Dzisiaj w kaplicy pod kościołem NSPJ w Raciborzu wyświetlany będzie film
o bł. ks. Jerzym Popiełuszce - Posłaniec Prawdy. Rozpoczęcie o 19.00.
Świętowanie ku czci św. Marcina w tym roku przenosimy o tydzień później
(18.11 godz. 16:00) na prośbę szkoły.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w poniedziałek złożyli
dary i płody rolne na wsparcie klasztoru Annuntiata w Raciborzu, oraz tym, którzy je zebrali i przetransportowali.
W związku z moją nieobecnością kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna. Zastępować mnie będą Ojcowie Oblaci z KędzierzynaKoźla. W czwartek nie będzie Mszy św. szkolnej ani spotkania formacyjnego dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Ks. Kamil z parafii NSPJ w Raciborzu koordynuje wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych w Taizé na przełomie roku, które
odbędzie się w Madrycie. Spotkania przygotowujące do wyjazdu i zapisy w
soboty (od 17 listopada o 19.15 w kaplicy pod kościołem NSPJ).
Kapituła Medalu ks. Pieczki zaprasza na Mszę Świętą (będzie najprawdopodobniej ks. Biskup), galę z rozdaniem medali oraz koncert Macieja Miecznikowskiego „Wyśpiewać 100 lat niepodległości”. Całość odbędzie się w kościele NSPJ w Raciborzu 20 listopada. Początek o godz. 18:00.
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 (16.11.2018, godz. 17:45) Mikołajczyk Sabina,
Salachna Teresa, Cieśla Urszula, Koneczny Anna, Cięcinka Sylwia i Pieczarek Lidia, a w piątek za 2 tygodnie (23.11.2018, godz. 17:45) Przybyła Edyta, Ignacy Maria, Depta Barbara, Paris Krystyna, Halamoda Karina i Niemiec
Justyna.

