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KONIEC

Ma się ku końcowi, mówi Jezus. Gwiazdy będą spadać z nieba. Wtedy
nastanie koniec świata. I co wtedy? Wtedy przyjdzie Syn Człowieczy z wiel-
ką mocą i w chwale na obłokach. I chociaż stanie się to niebawem, mówi Je-
zus, to jednak nikt nie zna ani dnia, ani godziny, kiedy to się wydarzy. Nawet
Jezus. To musi zapewne coś znaczyć, ma nam coś powiedzieć.

Na koniec roku kościelnego czytania w sposób jasny i dobitny przypomi-
nają nam, że Jezus jest nie tylko miły i przyjemny. Potrafi też upominać, a
nawet ostrzegać. Bądźcie czujni, mówi Jezus, ma się ku końcowi. Świat nie
jest wszystkim. Nawet wasze życie nie jest wszystkim, mówi Jezus. Bądźcie
czujni. To znaczy: Wypatrujcie tego, co jeszcze przed wami. Wybiegajcie
myślą naprzód. Tam może jest jeszcze coś. Tam z pewnością jest jeszcze coś.

Syn Człowieczy przyjdzie. Świat się skończy. I wy, ludzie, tego doświad-
czycie. Jakkolwiek. Potem nastanie sąd, ocena życia każdego. Kto pełnił wo-
lę Bożą i według niej żył? O tym rozstrzygnie Sędzia. Nie wiemy, co osta-
tecznie zadecyduje. Bóg jest sprawiedliwy, ale też miłosierny. Nie musimy
się zamartwiać sądem Bożym. Możemy przecież pełnić wolę Bożą i cieszyć
się na Jego wieczne królestwo…

Nie znamy ani dnia, ani godziny. To jest z pewnością prawda. Ani nie
wiemy, jak powróci. Ale nie jest to ważne. Przyjście Boga nie jest związane
żadnymi terminami, nie podlega żadnym granicom – ani czasowym, ani prze-
strzennym, nie liczy się z żadnymi trudnościami czy przeciwnościami. Bóg
po prostu przychodzi.

Ubezpieczenia to dobry pomysł. Bez nich żyłoby się
znacznie trudniej. Ubezpieczenia dają poczucie bezpie-
czeństwa, pozwalają spokojniej spać. Ubezpieczenia są
jednak też pewnym ryzykiem. Mianowicie wtedy, gdy za-
nadto zdajemy się na nie. Wprawdzie mogą pokryć wiele
szkód, ale nie dają gwarancji zachowania życia. Życia nie
można uchronić ubezpieczeniami. Może to sprawić jedy-
nie ufność...



Światła świętomarcińskie
Święty Marcin okazał dobroć żebrakowi.
Dlatego w dniu tym rozbrzmiewa radosna
pieśń. Światło Chrystusa objawiło się w od-
wadze Marcina. Przypominają o tym świe-
tliste lampiony.

Przynieś światło na świat!
Światła tu, światła tam,
Bóg zawsze bliski nam.

(z pieśni świętomarcińskiej)
Świętomarcińskie tło ma również najbar-
dziej znany symbol Halloween – oświetlo-
na od wewnątrz maska z dyni. Symbol ten
nawiązuje do irlandzkiej legendy, według
której Jack Schmied nie mogąc po swojej
śmierci zaznać spokoju, ponieważ zostały
przed nim zamknięte zarówno niebo, jak i
piekło, błąkał się po świecie z zapaloną
latarnią.
Z pewnością bardzo wielu uważa, że
„obchodzenie” Halloween albo zezwalanie
swoim dzieciom na udział w związanych z
nim zabawach nie oznacza jeszcze przy-
zwolenia na okultyzm. Pewne wątpliwości
musi jednak budzić sam fakt, że tak łatwo
i bezmyślnie przyjmuje się zwyczaje tak
wątpliwego – ostatecznie pogańskiego –
pochodzenia. Krytyka Halloween ze stro-
ny co najmniej niektórych duchownych
Kościoła rzymskokatolickiego, prawosła-
wnego, episkopalnego i luterańskiego jest
już zasadna chociażby z tej racji, że at-
mosfera towarzysząca zabawom związa-
nym z Halloween jaskrawo odbiega od po-
wagi, z jaką u nas zwykło się obchodzić
Święto Zmarłych i okazywać pamięć o
tych, którzy w Panu odeszli z tego świata,
i że Halloween, mimo zabawowego cha-
rakteru i całej jego komercjalizacji, pozo-
staje świętem duchów, które sięga pogań-
skich, magicznych
praktyk. Nie jest za-
tem jedynie psuciem
zabawy albo wyrazem
defetyzmu, gdy chrze-
ścijanie odnoszą się
krytycznie do Hallo-
ween i odmawiają bra-
nia udziału w prze-
dziwnych formach je-
go obchodzenia.

„Marcin, który
nie został jesz-
cze ochrzczony,
okrył Mnie tym
płaszczem!"
Według legendy
słowa te wy-
powiedział sam
Chrystus, który
ukazał się Mar-
cinowi we śnie.
Stało  się to  w
nocy, gdy Mar-
cin, podzieliw-

szy się swoim płaszczem z żebrakiem, spo-
kojnie zasnął. Pod wpływem tego snu Mar-
cin wyrzekł się służby wojskowej.

Śmierć Świętego Marcina
Gdy uczniowie Marcina zauważyli, że leży
on stale na plecach i nigdy nie odwraca
oczu od nieba, powiedzieli mu, żeby od
czasu do czasu odwrócił się na prawy albo
lewy bok i tak ulżył sobie w swoich cierpie-
niach. Ale on im odpowiedział: „Pozwólcie
mi raczej spoglądać na niebo niż na ziemię,
żeby duch, gdy mnie opuści, obrał właściwy
kierunek".



Porządek nabożeństw
18.11.2018 – 27.11.2018

www.intencje.lubowice.eu

niedziela 18 listopada 2018 – XXXIII Zwykła
08:00 Za zm. Dominika Konieczny, Joachima Konieczny, Antonię i Augusta Ko-

nieczny 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, prezbitera
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Weihser.
środa 21 listopada 2018 – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
06:30 ……………………………………………………………………………...

czwartek 22 listopada 2018 – Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
17:00 Za zm. Jana Mika, rodziców, rodzeństwo, Jadwigę i Mikołaja Nowak, ro-

dziców z 2 stron, rodzeństwo, Alfreda Rybka, Henryka Panek, zm. kapła-
nów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 23 listopada 2018 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Jerzego i Jadwigę Pater, Józefa Szryt oraz za zm. z po-

krewieństwa Pater-Reichel-Szryt-Mrozek.
sobota 24 listopada 2018 – Św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
16:00 161. rocznica śmierci Josepha von Eichendorffa.
17:30 Za zm. Wilibalda Hruby w 30 dni po śmierci.

niedziela 25 listopada 2018 – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
08:00 Za zm. Elżbietę Reichel, męża Józefa, syna Wilibalda, rodziców, rodzeń-

stwo, Zofię Niedballa, męża Wiktora, córkę Ritę, synów Sinolda, Herber-
ta, synową Reginę, wnuków Ryszarda i Urszulę, rodziców, pokrewień-
stwo Reichel, Niedballa, zm. kapłanów i siostry zakonne.

10:30 Za zm. Teodora i Elżbietę Nosiadek, rodziców, rodzeństwo z obu stron,
córkę Irenę Lasak, Annę Rzega, Stanisława Kostoń i zm. z pokrewieństwa
Mika-Harnasz.

poniedziałek 26 listopada 2018 – Dzień powszedni
17:00 W intencji zmarłych Parafian.

wtorek 27 listopada 2018 – Dzień powszedni.
17:00 Za zm. rodziców Annę i Reinholda Stencel, Zofię Józefa Piździor, Józefa

Smarzoch, Różę i Marcelego Rzodeczko, Jerzego Mika, córkę Bogusławę,
Annę i Sylwestra Czogała i zm. z pokrewieństwa z obu stron.



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. Dzisiaj też po Mszach
św. do puszek zbiórka na remont katedry opolskiej. „Bóg zapłać!”
Dzisiaj o godz. 16:00 zapraszam na nabożeństwo ku czci św. Marcina.

Spotkanie Seniorów – Generationstreffen odbędzie się w czwartek,
22.11.2018 o godzinie 15:00 w Domu Spotkań w Łubowicach Serdecz-
nie Zaprasza Łubowickie Towarzystwo Eichendorffa. Zapisy przyjmują

Pani Helena Ficoń i Pani Agnieszka Cieśla.

Kolejne „Spotkanie Rodzinne” odbędzie się w klasztorze Annuntiata w dniu 25.
listopada br. o godz. 16:00. Jak zawsze będzie zapewniona opieka dla dzieci.
Szczegóły na plakacie w gablotce.

Ks. Kamil z parafii NSPJ w Raciborzu koordynuje wyjazd na Europej-
skie Spotkanie Młodych w Taizé na przełomie roku, które odbędzie się

w Madrycie. Spotkania przygotowujące do wyjazdu i zapisy w soboty o godz.
19.15 w kaplicy pod kościołem NSPJ.
Ze względu na małą liczbę zgłoszonych osób spotkania przygotowujące do przy-
jęcia sakramentu bierzmowania przez dorosłych nie odbędą się w formie, jaka
była zaplanowana. Jest natomiast możliwość indywidualnego przygotowania – w
tym celu należy się skontaktować z ks. proboszczem parafii NSPJ w Raciborzu,
ks. Adama Rogalskiego.
Kapituła Medalu ks. Pieczki zaprasza na Mszę Świętą (będzie najprawdopodob-
niej ks. Biskup), galę z rozdaniem medali oraz koncert Macieja Miecznikowskie-
go „Wyśpiewać 100 lat niepodległości”. Całość odbędzie się w kościele NSPJ w
Raciborzu we wtorek, 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 Pie-
czarek 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 Justy-
na.

Od tego tygodnia będą przyjmowane już wszystkie intencje Mszy św. na
2019 rok. Można je zamawiać w kancelarii parafialnej we wtorek, czwar-
tek, piątek i sobotę od godz. 15:00 do 16:30.

Nasza parafia – jako jedna z pierwszych w Polsce – przystąpiła do pilotażowego
programu dla parafii w ramach „Polski Bezgotówkowej”. Dzięki temu w kancela-
rii parafialnej i w zakrystii można składać ofiary również przy pomocy kart płat-
niczych oraz telefonów komórkowych.

W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna a po niej spotkanie dla uczniów VIII.
kl. SP przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Informacje duszpasterskie
18.11.2018 – 25.11.2018


