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CZY JESTEM PODOBNY DO SYNA BOŻEGO? 
Pan Bóg nikogo nie „spisuje na straty”. Skruszonemu 

grzesznikowi wychodzi naprzeciw i zachęca do przemiany życia. 
Przyjęcie zaproszenia oznacza zgodę na rozmaite „zabiegi” Stwórcy. 
Wszelkie byty zostały stworzone z miłości i Najwyższy nie brzydzi się 
niczym, co uczynił (I czytanie). Szczególne miejsce w Jego sercu zajmuje 

człowiek, któremu przebacza grzechy 

oferuje przyjaźń i delikatnie, nie naruszając wolności, pociąga ku sobie.  

Zacheusz powodowany zwykłą ciekawością wszedł na sykomorę, by 

zobaczyć Jezusa (Ewangelia). Pan spojrzał na niego z miłością i życie celnika 

zaczęło się zmieniać. Z radością i entuzjazmem wszedł na drogę nawrócenia. 

Nie zaprzepaścił danej przez Boga szansy, otworzył dla Niego swój dom i 

serce. 

Często uganiamy się za błahostkami. Pragnienie dostatniego i wygodnego 

życia przysłania ostateczny cel, jakim jest życie wieczne w niebie. Nie 

jesteśmy jednak pozostawieni samym sobie. Miłosierny Ojciec wciąż 
poszukuje dróg dotarcia do ludzkiego serca, dając kolejne szanse na 

nawrócenie. Niekiedy łączy się to z bólem, codziennym umieraniem dla 

siebie przez rezygnację z własnych planów, oczekiwań, ideałów. Krok po 

kroku uczymy się postawy pokory i zawierzenia oraz dostrzegania potrzeb 

bliźnich. Można to porównać do szlifowania diamentu, by zachwycał swym 

blaskiem i kierował naszą uwagę na źródło tego blasku – Boskiego Jubilera.  

Pozwólmy Bogu działać i formować się zgodnie z Jego zamysłem, 

czyli na podobieństwo umiłowanego Syna. Nie zaprzepaśćmy szansy na 

piękne i wyjątkowe życie. 

=============================================================================================================================================================================== 

DUSZA I CIAŁO  

Od czasu do czasu zdarza nam się zobaczyć własną twarz w lustrze. 
Jak reagujemy na ten widok? Czy jesteśmy zadowoleni? A może 
odczuwamy rozczarowanie i żal: nie ten nos, ślady przemijającej 

młodości? Stąd pojawia się pragnienie, aby udoskonalić swą twarz. Choć 
operacje plastyczne kosztują majątek, to jednak tysiące ludzi w ten sposób 

poprawia swój wizerunek. 
Pan Bóg stworzył nas z duszą i ciałem. Dusza jest nieśmiertelna, a ciało 

śmiertelne. Dlatego też właśnie z ciałem mamy najwięcej problemów. Często 

nie lubimy swego ciała. Ono choruje, starzeje się, umiera. Często wydaje się, że 

przeszkadza w naszym życiu duchowym. Być może dlatego człowiek ma 

problemy z przyjęciem prawdy o zmartwychwstaniu ciała. Bo po co 

przywracać do życia ciało, czy dusza nie wystarczy do życia wiecznego? 

Każdy z nas jest stworzony przez Boga jako całość złożona z duszy i 

ciała. Nasze ciało, pomimo że słabe, jest dla Boga bezcenne. Dzięki duszy w 

nim zawartej jest ono „świątynią Ducha Świętego” (1Kor 6,19). Święty Jan 

napisał: „Słowo stało się ciałem” (J 1,14). Jezus Chrystus przyszedł na świat w 

ludzkim ciele. Przez to podkreślił godność naszego ciała. A gdy 

zmartwychwstał, powrócił do życia z duszą i ciałem. Posiadał ciało uwielbione, 

takie będą nasze ciała po zmartwychwstaniu. 

Dusza ludzka po śmierci, przebywając już w chwale nieba, oczekuje na 

dzień zmartwychwstania ciała. Wtedy połączy się z ciałem uwielbionym. 

Znowu będą całością. Wtedy spełni się wola Boga w stosunku do każdego z 

nas. On pragnie, abyśmy żyli wiecznie z duszą i ciałem.  

TRZYDZIESTA 

DRUGA 

NIEDZIELA  ZWYKŁA  
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Niedziela  03.11  TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† rodziców, dziadków Wiktorię i Wincentego Siekierka oraz żonę, matkę i babcię Marię rodziców, dziadków Teklę i  
  Jana Czok, z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 9.15 Grabczok Do MBNP i Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i   

    bł. Boże z ok. 15 rocz. Sakramentu Małżeństwa pp. Bernadety i Michała. 

 10.30 Za †† ojca Gerarda Krystończyk, chrzestnego Gerharda, z rodzin Krystończyk, Nawrat, Pluciński. 

 15.00 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych. 
 

Poniedziałek 04.11  Św. Karola Boromeusza, biskupa. 
 7.00 Za †† rodziców Martę i Michała Kałuża, teściów Gertrudę i Franciszka Schudy, 4 szwagrów,  

  szwagierkę Dorotę, poległych na wojnach, chrzestnych i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 17.30 Różaniec za zmarłych. 

 18.00 Za †† rodziców Adelę i Konrada Pietrek, teścia Pawła, dziadków z obu stron, chrzestnych, wujków  

  oraz kuzynkę Gabrielę. 
Wtorek  05.11  
 7.00 Za †† matkę Jadwigę w rocz. śm., jej męża Henryka, wszystkich z pokrewieństwa z obu stron. 

 18.00 Różaniec za zmarłych. 

Środa  06.11  . 
 7.00 Za †† Herberta Patrzek, Cecylię Polok, rodziców, rodzeństwo w rocz. ur. i śm., dusze w czyśćcu cier. 

Czwartek  07.11  
 17.00 Za †† ojca Edmunda w rocz. śm. matkę Annę żonę Mariannę i  z pokrewieństwa.  

  Różaniec za zmarłych. 

Piątek  08.11    
 7.00 Za †† córkę Dorotę Klimek, męża Pawła, matkę Monikę Hyla, jej męża i syna, teściów Ferdynanda i  

  Katarzynę, ciotkę Gertrudę, jej męża, z pokrewieństwa Hyla i Klimek. 

 17.00 Grabczok Za †† matkę Gertrudę z ok. ur., ojca Wiktora, siostrę Anielę oraz z rodzin Wierzgala 

    Szweda i Kuczera. 

 18.00 Różaniec za zmarłych. 

Sobota  09.11  Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 
 13.30 Z podziękowaniem za odebrane łaski z ok. 60 rocz. ur. z prośbą o dalsze zdrowie i  

  bł. Boże dla całej rodziny.   

 16.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Rafała z ok. 40 rocz. ur. i  

  Grzegorza z ok. 50 rocz. ur. 

 17.30 Różaniec za zmarłych. 

 18.00 Za †† ciotkę Jadwigę Komor, jej braci, siostry i całe pokrewieństwo. 
 

Niedziela 10.11  TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA. 

     ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA.  
 7.30 Za †† matkę Elżbietę Dendera w rocz. śm., jej męża Stefana oraz rodziców z obu stron. 

 9.15 Grabczok Za †† męża i ojca Reinharda Kinder, siostrę Ritę, rodziców z obu stron i 2 szwagrów. 

 10.30 W intencji wszystkich parafian z ok. rocznicy poświęcenia kościoła.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Maria, Kornelia, Monika Patrzek, Anita Mikoś 
Bóg zapłać za modlitwy za zmarłych, zyskane odpusty – zapraszam na modlitwę różańcową za zmarłych zalycanych – dziś o godz. 

15.00 i przez cały tydzień. 
Jutro po wieczornej mszy spotkanie PZC. W Czwartek msza szkolna, po mszy i różańcu spotkanie dla klasy VI. 

W przyszłą Niedzielę w parafii obchodzimy rocznicę poświęcenia kościoła własnego – tzw. kiermasz. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na opał do naszych obiektów parafialnych, a przed kościołem będziemy mogli złożyć ofiary na pomoc 

kościołowi w potrzebie - wsparcia chrześcijan w Sudanie. 

Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników zaprasza na Mszę świętą i spotkanie dla absolwentów Uniwersytetu Ludności Wiejskiej oraz 

wszystkich zainteresowanych rolników, które odbędzie się w sobotę 9 listopada o godz. 10.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w 

Opolu-Gosławicach. 

Informacje poza duszpasterskie: 

ŁOK oraz GBP w Łubnianach zapraszają na wieczór wspomnień; muzyczno - poetyckie spotkanie poświęcone życiu i twórczości ś.p. 

Jerzego Czecha - mieszkańca Łubnian, twórcy, animatora kultury, znanego społecznika, które odbędzie się 8 listopada (piątek) o godz. 

19:00 w sali ŁOK w Łubnianach. 

Wójt gm. Łubniany informuje, że do jutro poniedziałek 4 listopada wydłużono nabór ankiet na wymianę piecy grzewczych na 

ekologiczne z unijną dotacją. 
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Niedziela  10.11  TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† matkę Elżbietę Dendera w rocz. śm., jej męża Stefana oraz rodziców z obu stron  

 9.15 Grabczok Za †† męża i ojca Reinharda Kinder, siostrę Ritę, rodziców z obu stron i  

    2 szwagrów. 

 10.30 W intencji wszystkich parafian z ok. rocznicy poświęcenia kościoła.  

 

Poniedziałek 11.11  Św. Marcina z Tours, biskupa. 
 7.00 Za †† syna i brata Wernera, ojca Jerzego, dziadków z obu stron i dusze w  

  czyśćcu cierpiące.  

 16.00 Inscenizacja Św. Marcina. 

Wtorek   12.11  Św. Jozafata, biskupa i męczennika. 
 7.00 Za † męża Antoniego Kozioł, jego brata Jana, teściów i dusze w czyśćcu  

  cierpiące. 

Środa   13.11  Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, m. 
 7.00  

Czwartek  14.11  Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy. 
 7.00 Za †† rodziców Antoniego i Cecylię Kansy, Elfrydę i Edwarda Pientka i  

  z pokrewieństwa.  

 17.00 Za † matkę Anielę Gepert.  

Piątek   15.11    
 17.00 Grabczok Za †† ojca Józefa Gustaw w rocz. śm. oraz jego żonę Gertrudę. 
Sobota    16.11  
 16.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 10 rocz. sakramentu  

  małżeństwa pp. Natalii i Adriana z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  

 18.00 Za †† ojca Ryszarda, brata Karola w rocz. śm., z rodziny Szydło i Warmons,  

  dusze które znikąd nie mają pomocy. 
 

Niedziela 17.11 TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† rodziców Józefa, Zofię i Annę, ciotkę Monikę i całe  

  pokrewieństwo. 

 9.15 Grabczok  Za † Marię Kołkowską w 2 rocz. śm. 

 10.30 Za †† rodziców Hildegardę i Alojzego Mros, brata Konrada,  

  dziadków z obu stron z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Katarzyna Srebrny, Brygida Dendera, Żaneta Stępień, Cecylia Patrzek 

Po przerwie do porządku tygodniowego powraca dyżur różańcowy w tym tygodniu róża 
Św. Szczepana, przełożony p. Gerhard Kurtz. 

Jutro święto Niepodległości i wspomnienie św. Marcina – zapraszam w imieniu PZC i 

szkoły na inscenizację – rozpoczynamy o godz. 16.00 na placu Arnstein. 

W Czwartek po mszy szkolnej spotkanie dla klasy VII. 

Grabczok: Jutro 11.11. 2019 zapraszamy wszystkich naszych mieszkańców oraz dzieci z 

lampionami na Obchody dnia Św. Marcina. Zbiórka - koło leśniczówki w Grabczoku  

godz. 14:30 więcej informacji na pod stronie sołectwa Grabczok. 



Subiektywny przewodnik po Mszy świętej Andrzej Macura 
4. Wybuch radości 
Cóż to za Bóg, który domaga się, by ciągle Go chwalić? Wyśpiewanie chwały 

Bogu jest jedną z pierwszych czynności podczas każdej Eucharystii.  

Pytanie o sens chwalenia Boga jest dość zasadne, gdy podchodzi się do Niego 

jak do urzędnika, który mógłby coś załatwić, ale równie dobrze może piętrzyć 
trudności. Wtenczas można powiedzieć: czepia się i jeszcze domaga się pochwał. 

Ale Bóg nie jest wszechmogącym urzędnikiem. Jest dobrym Ojcem. 

Eucharystia to spotkanie grzesznego człowieka z Bogiem. Niegodni ludzie 

dostępują w niej nieprawdopodobnego zaszczytu: spotkania ze Stwórcą, spotkania ze 

Zbawicielem, dotknięcia łaską Tego, który uświęca. Od samego początku Mszy 

przypominają o tym właściwie wszystkie słowa i gesty. Owa świadomość wielkiego 

szczęścia, zaszczytu wybrania, powoduje, że po pierwszych słowach i gestach 

powitania następuje podczas Mszy wybuch radości: odśpiewanie hymnu „Chwała na 

wysokości Bogu”. 

Tak, wybuch. Bo jego tekst to nie jakiś  mądry teologiczny wywód. To raczej 

jak pełne radosnych okrzyków słowa po pierwszym powitaniu. Początek 

zaczerpnięto z biblijnej sceny zwiastowania betlejemskim pasterzom wieści o 

narodzinach Zbawiciela. „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom 

dobrej woli”. Nie sposób nie chwalić Tego, który na Eucharystii po raz kolejny 

nędznym mieszkańcom ziemi pozwala się dotknąć pod postacią Chleba. Nie sposób, 

by ten fakt nie stał się zaczynem wprowadzającym pokój w zwaśnionej rodzinie 

ludzkiej. Ale potem już rozgardiasz: „chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy 

Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy bo wielka jest chwała Twoja”. A następnie 

pochwalne tytuły: „Panie, Boże, Królu Nieba, Boże, Ojcze Wszechmogący, Panie, 

Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie, Boże, Baranku Boży, Synu Ojca”. 

W tej wielkiej, wykrzykiwanej radości pobrzmiewa jednak jeszcze raz nuta 

uświadomienia sobie, że jesteśmy Boga niegodni: „który gładzisz grzechy świata”, 

czy „który siedzisz po prawicy Ojca” - „zmiłuj się nad nami”, „przyjm błaganie 

nasze”. Ale to uprzytomnienie sobie grzeszności nie sprowadza teraz łez. 

Uwydatniając wielkość Bożej łaskawości prowadzi do tym większej radości. 

Świadomość owego wielkiego zaszczytu, że my, grzeszni, zostaliśmy zaproszeni na 

Ucztę Baranka sprawia, że wraca uwielbienie: „Albowiem tylko Tyś jest święty, 

tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste z Duchem Świętym w 

chwale Boga Ojca”. 

Nasz pochwalne hymny nic Bogu nie dodają. To raczej świadomość niczym 

niezasłużonego i zaszczytnego wybrania sprawia, że na usta same cisną się słowa 

uwielbienia wobec Dobroczyńcy. Bo jest za co. Nas ubrudzonych grzechami 

Chrystus obmywa i odziewa w godowe szaty. 

Czasem gubię się w kolejnych fragmentach tego radosnego hymnu. Wtedy 

zawsze pozostaje na końcu owo podsumowujące Amen. Tak Boże, bądź 
pochwalony. Bądź pochwalony Jezu Chryste z Duchem Świętym w Chwale Boga 

Ojca. 


